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Problemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?  

  

Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?  

 

Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i 

branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. Även 

att undersöka vilka upphandlingsstrategier som används och hur 

de påverkar samverkansprojekt. 

 

Metod: Huvuddelen av studien genomfördes som en fallstudie med en 

kvalitativ arbetsmetodik. För att förankra kunskap om samverkan 

i byggbranschen samt för att tolka tidigare studerade ämnen inom 

området inleddes studien med en litteraturstudie. Genom en 

dokumentstudie introducerades sedan fallstudien. 

Dokumentstudien låg till grund för de fem semistrukturerade 

intervjuerna med respondenter från entreprenörs- och 

beställarledet. Resultatet kopplades till sist samman med 

litteraturen i en analys med efterföljande slutsatser. 

 

Slutsatser:   För att undvika många av de fallgropar som lokaliserats i 

samverkansprojekt gäller det först och främst att veta vad syftet 

med samverkan är. Därtill är det viktigt att se samverkan som ett 

förhållningssätt. Där inte bara viljan att samverka finns utan även 

att roller och kompetenser återspeglar varandra. 

 

Förtroende är en grundpelare i samverkan. Enligt fallstudien har 

bakomliggande faktorer som: riskfördelning, 

kontraktsutformning, organisation och hur ersättning regleras 

visat sig ha en stor betydelse för att bygga förtroende.  

 

Gällande samverkansprojekts upphandlingsstrategi är det 

återigen viktigt att veta vad målet med samverkan är samt vilken 

utgångspunkt man har för att utvärdera projektet. Detta för att 

kunna förstå konsekvenserna av de ingående komponenterna och 

hur de förhåller sig till varandra. Ytterligare en förutsättning för 



att förstå upphandlingsstrategins påverkan på projektet är att 

bägge parter kan och förstår kontraktet. 

 

Avslutningsvis handlar många av de problem som kan uppstå i 

samverkansprojekt om individens inställning och agerande i det 

aktuella samverkansprojektet.  

 

Nyckelord: Samverkan, upphandling, upphandlingsstrategi, gemensamma 

mål, gemensam organisation, gemensam ekonomi, öppenhet, 

tillit, förtroende.  

 

 



 

 

Abstract 
 

Title:  Pitfalls in partnering projects 

 

Authors:  Felix Forsberg & Hardy Nordling 

 

Supervisors:  Mikael Thulin, NCC Infrastructure in Helsingborg  

Stefan Olander, Division of Construction Management, Lund 

Institute of Technology  

 

Examiner:  Sven Agardh, Division of Traffic and Road, Lund Institute of 

Technology and Society 

 

Problem formulation: Which pitfalls can be located in partnering projects? 

 

How does the chosen procurement strategy affect a partnering 

project?  

 

Purpose:  The purpose of the study is to seek answers to how partnering is 

used in the industry and focus on what the main problems are. 

Furthermore, examine which procurement strategies are used and 

how they affect partnering projects. 

 

Method:   Most of the study was conducted as a case study with a qualitative 

work methodology. In order to anchor knowledge about 

collaboration in the construction industry and to account for 

previously studied subjects in the field, the study was initiated 

with a literature study. The case study was introduced by a 

documentary study. The documentary study was the basis for the 

five semi-structured interviews with respondents being 

contractors and clients. The result was finally linked to the 

literature in an analysis with trailing conclusions. 

 

Conclusions:  To avoid many of the pitfalls found to be associated with 

partnering projects it is first and foremost important to know the 

purpose of the collaboration. In addition, it is important to see 

partnering as an approach. Where not only the desire to 

cooperate is present but also that roles and competencies reflect 

each other.   

  

Trust is a cornerstone of partnering projects. According to the 

case study, underlying factors such as: risk distribution, contract 

design, organization and how terms of cost is regulated has 

proven to be important in order to increase the trust between the 

parties. 

 

 Regarding the partnering project's procurement strategy, it is 

again important to know what the goal of the collaboration is and 

what starting point one has to evaluate the project. This to enable 

an understanding of the consequences of the constituent 



components and how they relate to each other. Another 

prerequisite for understanding the impact of the procurement 

strategy on the project is that both parties know and understand 

the contract.    

 

In summary, many of the problems that may arise in partnering 

projects are about the individual's attitude and behavior in the 

current collaboration. 
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1 Inledning 

Detta kapitel introducerar studiens ämne och vilka syften och mål som finns. Till sist 

presenteras de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Samhällsbyggnadssektorn omsätter årligen drygt 1000 miljarder kronor, vilket motsvarar en 

fjärdedel av Sveriges BNP. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppskattades värdet av den 

offentliga upphandlingen till 683 miljarder kronor år 2016. Av Sveriges BNP motsvarade det 

drygt en sjättedel. Av dessa annonserade upphandlingar avsåg 4 av 10 anläggningsarbete 

(Upphandlingsmyndigheten 2018). 

 

Byggbranschen beskrivs ofta vara fragmenterad och ha en stafettliknande arbetsgång. Det 

finns ett behov av samverkan i hela byggprocessen, från initiering av ett byggprojekt till dess 

förvaltning. Osunda relationer och sent genomförda ändringar i byggprojekt leder till 

kostnadsökningar och en bristande effektivitet. I byggsektorns standardavtal finns redan krav 

på samverkan. För att klargöra spelregler och villkor för hur denna samverkan ska ske har 

begreppet samverkan introducerats som ett förhållnings- och arbetssätt i byggbranschen 

(Kadefors 2011). 

 

Hur en offentlig beställare upphandlar projekt skiljer sig. En strategi kan vara att göra ett så 

fullständigt kontrakt som möjligt och handla upp i ren konkurrens. För att sedan under 

projektets gång utföra kontroller och i slutändan av projektet belöna eller bestraffa utföraren. 

En annan strategi kan vara att låta utföraren värdesätta relationen till beställaren i hopp om 

framtida projekt. För beställare kan ett av de största projektmålen vara att hålla sin 

projektbudget. Att då främja ett arbetssätt där beställare och entreprenör inte ser varandra 

som motparter och hamnar i ett skyttegravskrig vad beträffar ÄTA-hantering kan vara ett 

syfte i sig (Lind & Sandblad 2018). För att nå lyckade samverkansprojekt för beställare, 

entreprenör och i slutändan samhället krävs att var enskilt projekt är lyckat på kort sikt; för 

att på lång sikt stärka relationer, metoder och marknader. Mycket av den litteratur som 

behandlar samverkan ställer framgångsfaktorer i fokus för att behandla olika vägar dit. Men, 

vilka hinder uppstår längs vägen? Hur är de kopplade till dess upphandling?  

 

I en undersökning angående samverkan i samhällsbyggnadssektorn gjord av Svensk 

Byggtjänst (2018) intervjuades 225 aktörer om vad de ansåg vara de främsta hindren för en 

ökad samverkan i branschen och vad som krävs för att förbättra situationen. Det mest 

frekventa svaret rörde sig om ekonomiska hinder i anknytning till affärsmässiga strukturer 

och svårbrytbara mönster. Traditionsbenägenhet och en oförmåga att ifrågasätta inarbetade 

processer och strukturer var andra upplevda hinder för samverkan (Svensk Byggtjänst 2018). 
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1.2 Syfte, mål och problemformuleringar  

Arbetet syftar till att undersöka vilka fallgropar som finns i samverkansprojekt. Vidare 

undersöks olika upphandlingsstrategier och hur dess ingående komponenter påverkar utfallet 

av ett samverkansprojekt. Studiens målsättning är att upplysa förekomsten av problem i 

samverkansprojekt. Samt belysa effekter av de olika komponenterna i en 

upphandlingsstrategi. Studien utgår från två problemformuleringar:  

 

o Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?  

 

o Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?  

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet utgår från ett entreprenörsperspektiv och behandlar främst relationen mellan 

entreprenör och beställare i uttalade samverkansprojekt. Fallstudien avgränsas till att endast 

behandla två fallprojekt inom anläggningssektorn med en geografisk avgränsning i regionen. 

Arbetet behandlar enbart samverkansprojekt mellan NCC och svenska offentliga beställare 

som därmed följer LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.  

1.4 Disposition  

Studien är uppdelad i sju kapitel som beskrivs enligt nedan. 

 

Kapitel 1 – Inledning 
I första kapitlet presenteras en bakgrund och studiens ämne introduceras samt vilka syften 

och problemformuleringar som finns. Till sist presenteras gjorda avgränsningar.  

 

Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens forskningsmetodik. Litteraturstudien samt fallstudien 

innehållande de kvalitativa intervjuerna och dokumentstudien förklaras. Även motiv till 

forskningsmetodik och tillvägagångsätt diskuteras. 

 

Kapitel 3 – Samverkan 
I detta kapitel behandlas samverkans uppkomst och definition. Samt hur arbetssättet ser ut 

för entreprenader i samverkan. 

 

Kapitel 4 – Upphandlingsstrategier i samverkan 
I detta kapitel introduceras teori om upphandling och vilka komponenter som ingår i en 

samlad upphandlingsstrategi. Dess skillnader och användningsområden presenteras under 

rubrikerna: Samverkansform, Entreprenadform, Ersättningsform, Upphandlingsförfarande 

och Urvalskriterier.  

 

Kapitel 5 – Resultat från fallstudien 
I det här kapitlet introduceras de två fallprojekten. Resultatet presenteras i en inledande 

projektbeskrivning följt av en gemensam sammanställning av genomförda intervjuer för 

projekten. 

 

Kapitel 6 – Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet från fallstudien och sammankopplas med litteraturen. 

Teori, resultat och egna reflektioner och tankar vävs samman.  
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Kapitel 7 – Slutsatser 
Detta kapitel besvarar studiens problemformuleringar genom att dra slutsatser från studiens 

resultat och analys. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet och förslag på fortsatta studier 

presenteras.   
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens forskningsmetodik. Litteraturstudien samt fallstudien 

innehållande de kvalitativa intervjuerna och dokumentstudien förklaras. Även motiv till 

forskningsmetodik och tillvägagångsätt diskuteras. 

2.1 Studiens tillvägagångssätt 

Val av ämnesområde och tillvägagångsätt arbetades fram parallellt. En visuell beskrivning 

över studiens arbetsgång kan ses i Figur 1.  Arbetsgången har i stora drag följts men i 

verkligheten är dock de olika delarna och dess gränser inte lika tydliga. Flera delar har 

bearbetats kontinuerligt i takt med att kunskapen har ökat och skapat djupare förståelse samt 

ett förändrat synsätt.  

 

 
Figur 1 Studiens övergripande arbetsgång. 

Davidson och Patel (2011) menar att en bra problemformulering kräver god kunskap inom 

det undersökta området. Med en bred bakgrundsinformation kunde mål- och 

problemformuleringar utformas för att därefter skapa en projekt- och tidsplan för arbetet. För 

att öka kunskapen inom området samt för att förstå tidigare förankrade teorier inleddes 

arbetet av insamlande av data med en litteraturstudie. Samverkan är ett väl utforskat område 

och det var därför nödvändigt att sålla bland litteraturen för att skapa en representativ 

informationsbank som därefter utgjorde introduktion till nyare information. Parallellt med 

litteraturstudien fördes dialog med handledare från Lunds Tekniska Högskola och 

fallföretaget. Det för att tillsammans välja lämpliga projekt till fallstudien. En viktig 

komponent i fallstudien var de kvalitativa intervjuer som genomfördes. För att underlätta 

intervjuer och för att skapa en bättre förståelse om den komplexa avtalsstruktur som ofta 

råder i samverkansprojekt genomfördes även en dokumentstudie. I analysen kopplades sedan 

insamlad teoretiska och empiriska data från litteratur- och fallstudie samman. Därefter 

sammanfattades gjorda tolkningar och dragna slutsatser med koppling till valda 
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problemformuleringar. Slutligen diskuterades studiens trovärdighet och förslag på fortsatt 

forskning.  

2.2 Inhämtning av information  

2.2.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att skapa förståelse om samverkan och upphandling av 

samverkansprojekt. Detta delades upp i två kapitel där det första utgjorde samverkan i 

byggbranschen. Det andra kapitlet gällde upphandlingsstrategier för samverkansprojekt och 

vad som utmärker dom. Litteraturstudien genomfördes inte bara för att öka kunskapen inom 

de studerade området, utan även för att skapa en bild av vad som tidigare studerats och 

skrivits inom området. Flera av studiens källor är vanligt förekommande i tidigare utförda 

undersökningar vilket bedöms öka studiens trovärdighet. Ytterligare en fördel med 

litteraturstudier är att problemformuleringar lättare kan formuleras. (Merriam 1994). Alltså, 

litteraturstudien sammanställer och tolkar tidigare litteratur inom ämnet för att skapa en 

kunskapsbank att utgå ifrån. Litteraturstudiens information är inhämtad från böcker, 

rapporter och vissa elektroniska källor.  

2.2.2 Fallstudie 
Bell och Waters (2016) förklarar hur en fallstudie är särskilt lämplig när en avgränsad 

problembild ska studeras på djupet under en begränsad tidsperiod. Även Merriam (1994) 

påpekar fallstudiens fördelar och menar att fallstudien bland annat är mer konkret och 

levande snarare än teoretisk och abstrakt. Ytterligare fördelar grundar sig i undersökandet av 

nutida skeenden där variabler inte går att manipulera. Vad gäller fallstudiens resultat syftar 

den till att generalisera teorier och kan således till viss del även generaliseras av forskaren. 

Detta då egna tolkningar och erfarenheter förs in i fallstudien. Mirriam (1994) menar vidare 

att detta skapar en mer utvecklad och unik fallstudie. Bell och Waters (2016) påpekar dock 

att det kan vara nödvändigt att ifrågasätta studies värde då risken att resultatet är snedvridet 

finns. Detta vägdes in i studiens analys för att skapa en så trovärdig slutsats som möjligt.  

 

I denna studie har två större offentliga anläggningsprojekt studerats för att genom avtal, 

handlingar och intervjuer skapa grund för analys. Projekten benämns i studien som Projekt 

A och Projekt B och introduceras i Kapitel 5. 

2.2.2.1 Dokumentstudie  
I studien har olika skriftliga avtal och handlingar mellan aktörerna i samverkansprojekten 

behandlats för att öka förståelsen för vald upphandlingstrategi och avtalens generella 

uppbyggnad. En stor fördel med dokumentdata är stabiliteten. Skriftliga dokument har inte 

samma förmåga att påverka forskaren som observationer eller intervjuer (Merriam 1994). De 

olika dokumenten har även studerats för att skapa en mer objektiv och fullständig bild av 

projekten. Även likheter och skillnader mellan fallprojektens dokument undersöktes för att 

senare ligga till grund för analys. 

2.2.2.2 Kvalitativa intervjuer 
Som ett verktyg för att stärka och komplettera fallstudien har kvalitativa intervjuer 

genomförts. Syftet med intervjuerna har varit att kartlägga var aktörer i branschen uppfattar 

att problem kan uppstå i samverkansprojekt.  

 

Davidson och Patel (2011) förklarar att kvalitativa intervjuer vanligtvis genomförs med låg 

grad av standardisering och strukturering. Vid en lägre grad av standardisering anpassas 

frågorna och ordningsföljden till den intervjusituation som uppstår. Det i motsats till hög grad 

av standardisering där frågorna och deras ordningsföljd är förutbestämd. Med strukturering 

menas vilket svarsutrymme respondenten ges. Vid lägre grad av strukturering ställs öppna 
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frågor som ger maximalt svarsutrymme. Vid en hög grad av strukturering ges litet utrymme 

för utvecklande svar och en förutsägelse av svaren kan ofta göras. Valet föll på att genomföra 

semistrukturerade och semistandardiserade intervjuer. Det innebar att intervjufrågor 

förbereddes, men dess ordningsföljd var tänkt att variera beroende samtalets karaktär. Ett 

antal öppna frågor upprättades med syfte att höra respondentens åsikter gällande valda 

problemformuleringar. Använt intervjuformulär kan ses i Bilaga 1. Frågorna utgick från 

genomförd litteratur- och dokumentstudie för att sedan ställas inom tre huvudkategorier. 

Dessa skickades ut i förväg till samtliga respondenter. Under genomförandet spelades 

intervjuerna in för att minska risken för felcitering under intervjusammanställningen. Under 

denna sammanställning av intervjuerna hålls respondenterna anonyma för att förhindra att 

någon information eller att tankar utelämnas. 

 

En styrka med den kvalitativa intervjun är dess flexibilitet och hur den öppnar upp för en 

intervju som liknar ett vardagligt samtal (Holme et al. 1997). Dock påpekar Merriam (1994) 

att det är viktigt att vara medveten om hur kvalitativa intervjuer ställer höga krav på 

intervjuaren. För flexibla intervjuer öppnar upp för respondentens möjlighet att tolka och 

styra frågorna.   

 

2.2.2.3 Val av respondenter   
Fallstudiens tyngd ligger på intervjuerna och därav var det viktigt att rätt personer 

intervjuades. Respondenter från både beställar- och entreprenörsledet valdes ut för intervjuer. 

Det för att skapa en mer representativ bild av de ställda frågeställningarna. Inför varje intervju 

fick samtliga respondenter en introduktion till studiens problemformulering och syfte samt 

en kortare presentation av oss själva. Det med anledning av att öka förtroendet och klargöra 

respondenternas bidrag till studien (Davidson & Patel 2011). 

 

Respondenterna ses som projektcentrala och tydligt involverade, detta ansågs vara viktigt för 

att skapa givande och analysgrundande diskussioner. För att respondenterna skulle ses som 

projektcentrala togs bland annat hänsyn till grad av delaktighet i projektet, erfarenhet, samt 

yrkesroll. Antal intervjutillfällen var totalt fem stycken. Entreprenörens produktionschef 

intervjuades angående deltagande i båda projekten.  

 
Tabell 1 Respondenter i studien. 

Projekt Yrkesroll I projektet Benämning i studien Datum 

A Projektchef Ombud Beställare A 11-04-2019 

A Produktionschef Ombud Produktionschef AB 29-04-2019 

A Samverkansledare Samverkansledare Samverkansledare A 08-04-2019 

B Projektledare Projektledare Beställare B 15-04-2019 

B Produktionschef Ombud Produktionschef AB 29-04-2019 

B Anbudsingenjör Anbudsingenjör Anbudsingenjör B 11-04-2019 

2.3 Validitet och reliabilitet  

För att beskriva en studies trovärdighet och pålitlighet används ofta begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet beskriver hur väl det i studien presenterat faktiskt överensstämmer med 

det undersökta (Davidson & Patel 2011). Validiteten i en studie delas ofta upp i intern och 

extern validitet. Den interna validiteten beskriver hur väl resultatet i en studie stämmer 

överens med verkligheten. Extern validitet handlar om till vilken omfattning ett resultat från 

en studie kan generaliseras och användas i en annan studie. Merriam (1994) beskriver även 



7 

 

att fokus bör ligga på den interna validiteten, för att det inte finns någon mening med att 

generalisera information som inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Angående en studies reliabilitet beskriver Merriam (1994) hur det kan förklaras i studiens 

upprepningsbarhet. Närmare bestämt om samma resultat uppnåtts igen genom att samma 

metod använts (Merriam 1994). Att bestämma en kvalitativ studies reliabilitet kan alltså visa 

sig vara problematiskt. Det med anledning av att inställningar och upplevelser studeras, 

snarare än mer mätbara data som vid exempelvis kvantitativa studier (Davidson & Patel 

2011). 

 

För att uppnå en god intern validitet och reliabilitet har därmed gjorda tolkningar och 

antaganden förklarats mer ingående. Även studies tillvägagångssätt och utgångspunkt 

förklaras mer ingående av samma anledning. Slutligen för att öka studiens triangulering, det 

vill säga att på flera sätt stärka studiens trovärdighet. Har det i studien använts flera källor 

och metoder.  
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3 Samverkan 

I detta kapitel behandlas samverkans uppkomst och definition samt hur arbetssättet ser ut 

för entreprenader i samverkan. 

3.1 Definition och begreppet 

I stora drag kan sägas att begreppet samverkan bygger på tillit och förtroende för att kunna 

skapa samarbete mellan byggprocessens aktörer på ett strukturerat sätt. För att skildra 

relationen mellan främst entreprenör och beställare används bland annat benämningar som 

samverkan, partnering, förtroendeentreprenad eller utökad samverkan för att nämna några. 

Någon klar definition av vad detta arbetssätt innebär finns inte, även om tillvägagångsätt och 

ingående delar är snarlika i många fall (Nyström 2007). Troligt är att de många olika 

definitionerna för samverkansprojekt kommer från olika entreprenörer som på egen hand 

tagit fram koncept och definitioner för att på något sätt skapa fördelar och en ökad 

konkurrenskraft i anbudsgivningen (Ofrell & Hansson 2012).  

 

För denna studie är NCC:s sätt att definiera samverkan valt. Definitionen lägger tyngd på 

samverkan som förhållningssätt. 

NCC Partnering är en strukturerad samverkansform där vi tillsammans 

löser ett uppdrag, i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Vår 

modell bygger på att vi arbetar som en gemensam organisation mot 

gemensamma mål och med en gemensam budget […]. Genom att göra rätt 

saker tidigt i projektet skapar vi mer värde på både kort och lång sikt.  

   (NCC 2019) 

I brist på någon entydig definition använder Nyström (2007) en så kallad partneringblomma. 

Den bygger på två ”måsten” och övrigt valbara beståndsdelar som beror på 

projektförutsättningar. Grundkomponenterna enligt studien är ”tillit” och ”gemensamma 

mål/ömsesidig förstående”. 

 

 
Figur 2 Partneringblomman enligt Nyström (2007). 
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Vidare förklarar författaren hur dess utformning och förhållningssätt behåller sin aktualitet 

och kvalitet. Samtidigt fastslås hur det är i den praktiska tillämpningen bristerna finns. I 

samverkansprojekt behövs ofta klarläggas vad delarna tillit och öppenhet faktiskt innebär 

(Nyström, 2007). Vidareutveckling och tillämpning av partneringblomman har på senare år 

genomförts av diverse branschgemensamma organisationer med syfte att underlätta och 

stödja samverkansarbetet.  

 

I en forskningssammanställning om Partnering och Utökad samverkan redogör Kadefors och 

Eriksson (2014) för vilka processer som vanligen förknippas med samverkan: 

 

o Workshops för teambuilding 

o Gemensamma mål uttryckta i ett dokument 

o Process för konfliktlösning 

o System för att driva kontinuerlig förbättring 

 

I ett ytterligare forskningsuppdrag från Konkurrensverket genomför Per Erik Eriksson och 

John Hane (2014) en granskning av entreprenadupphandlingar på svensk byggmarknad. De 

betonar vikten av att inte se samverkan som något att benämna projekt, enbart på grund av 

användningen av samverkansfrämjande aktiviteter. Författarna menar att det dessutom krävs 

en helhetssyn och systematik för hela upphandlingen av projektet för att skapa balans mellan 

samarbete och konkurrens.  

För att uppnå denna samverkansfokuserade balans i en byggentreprenad 

behövs mer än en lämplig samverkansform; även val av entreprenadform, 

ersättningsform och framförallt anbudsutvärdering påverkas. 

    (Eriksson & Hane 2014, s.83) 

3.2 Historia och utveckling 

Förhållningssättet och begreppet samverkan inom bygg- och anläggningsbranschen 

myntades först av amerikanska US Army Corps. Introduktionen ägde rum under 1980-talet 

och det ursprungliga syftet var att minska antalet entreprenader som slutade i domstol (Bjerle 

2014). Upphandlingen skedde på traditionellt vis och det var först efter kontraktsskrivningen 

som det nya samarbetssättet började. Därefter spred sig konceptet under 1990-talet till bland 

annat Storbritannien. Brittiska entreprenörer troddes inte klara av den nya konkurrens som 

uppstod då EU:s inre marknad öppnade 1993, vilket innebar fri rörlighet för varor, tjänster, 

kapital och personer (Kardefors & Eriksson 2014). Likt situationen i USA var en bidragande 

orsak till samverkan de många entreprenader som slutade i domstol. Byggsektorns 

kostnadsutveckling och bristande förmåga att tillgodose kundernas krav medförde höga 

kostnader för konflikthantering. Sir Michel Latham skrev 1994 en uppmärksammad 

utredning om bättre samverkan inom den brittiska byggsektorn. Lathams rapport fick stort 

genomslag och bidrog strakt till utvecklingen i Storbritannien (Kadefors 2002). Latham 

visade på flera orsaker till branschens problem och med inspiration av och jämförelser med 

bland annat offshoreindustrin beskrevs hur ökat förtroende och bättre samverkan mellan olika 

aktörer var nödvändigt för branschens utveckling (Kardefors & Eriksson 2014).  

 

I kölvattnet av Lathams rapport togs utvecklingsprogram fram som kom att resultera i de 

urvalskriterium som idag går under namnet ekonomiskt mest fördelaktigt. Det var det 

brittiska finansdepartementet som först började rekommendera användandet av ”best value” 

istället för lägsta pris (Kadefors 2002). Med den allt högre grad av konflikter startades även 

utvecklingen av en ny kontraktsmall från Institution of Civil Engineers (ICE). Stort fokus låg 
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på konflikter och dess förebyggande åtgärder. Kontraktet New Engineering Contract (NEC) 

fick stort genomslag i Storbritannien. Kontraktet var format för att reglera hur ansvar och 

konflikter skulle hanteras och var skrivet utan kopplingar till brittisk lagstiftning vilket 

resulterade i stort internationellt genomslag (Kardefors & Eriksson 2014).   

3.2.1 I Sverige  
Som skäl till att Sverige varit senare än övriga Europa på att anamma konceptet beskriver 

Kadefors (2002) hur det kan grunda sig i svensk byggsektors tradition av ett bra informellt 

samarbete. Konflikter har försökts att undvikas och hanteras på en så låg nivå som möjligt 

för att hålla sig ifrån en stel och tidskrävande process, vilket frågor som behandlas rent 

juridiskt tenderar att vara. Drivkrafterna som fick samverkan att kliva in på den svenska 

marknaden under 1990-talet var istället av anledningar som till exempel 

innovationsfrämjande, kostnadssänkning, förhöjd effektivitet och en slutprodukt med bästa 

möjliga kvalitet (Kadefors 2002).  

 

Komplexiteten i dagens byggprojekt tillsammans med handlingar som i någon form är 

otillräckliga skapar brister i tilliten. Osäkerheter och risker finns i alla entreprenader, 

kontrakten kan omöjligen täcka samtliga. Fel och brister i handlingar leder i regel till 

tilläggsersättningar som påverkar projektets tidsram och slutkostnad negativt (Olsson 2012). 

På svensk mark var NCC bland de första av entreprenörerna att introducera och utveckla 

samverkanskonceptet (Kardefors & Eriksson 2014). Under fortsatta delar av 2000-talet i takt 

med att entreprenörernas kunskap och driv för samverkan ökat har initiativ från 

branschorganisationer resulterat i mer konkreta verktyg för att arbeta i samverkan. Exempel 

på åtaganden är erfarenhetsbanker och kontraktsmallar för utförande- och totalentreprenader 

i samverkan (Fernström 2006).  

 

Med bakgrund av flera branschåtaganden har även SIS (Swedish Standard Institute) arbetat 

fram en svensk standard. Den svenska standarden SS-ISO 44001: 2017 togs fram med syftet 

att hjälpa företag och organisationer att samarbeta på bästa möjliga sätt. Standarden är en 

modell i åtta steg först framtagen i Storbritannien. Den svenska kommittén har sedan översatt 

och anpassat den för svensk marknad. Ledningssystemet som utgör standarden berör hur 

identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer ska ske. Detta tillämpat oavsett 

organisationens storlek eller motiv till samarbete. Pågående arbete med standarden rör 

certifiering och riktlinjer för implementering (Swedish Standard Institute 2017). 

3.2.2 FIA 
Förnyelse i anläggningsbranschen (FIA) var ett branschgemensamt utvecklingsprogram som 

grundades år 2003 på initiativ av väg- och banverkets generaldirektörer (FIA 2006). 

Initiativet introducerades efter de svåra tvister kring entreprenaderna på södra länken i 

Stockholm vilket fick intresset för att verka på den svenska anläggningssidan att svalna 

(Kardefors & Eriksson 2014). Med huvudsyfte att förbättra samarbetsformerna mellan 

branschens aktörer myntades begreppet utökad samverkan. Följden av detta var ett verktyg 

för samarbete, likt hur standardavtalen fungerar som verktyg för ansvarsfördelning skulle 

utökad samverkan fungera som ett medel för att på ett mer effektivt sätt genomföra 

anläggningsprojekt under samarbete (FIA 2006). 

 

Arbetet resulterade i en vägledningsguide. Guiden beskriver tre olika nivåer av samverkan, 

steg 1 och 2 beskriver olika djup projektsamverkan och nivå 3 riktar sig till strategisk 

samverkan där flera projekt handlas upp i följd. Den första nivån är en obligatorisk nivå för 

samverkansprojekt och bygger på att skapa arbetsmotivation och verktyg för samverkan. Den 

andra nivån består av valbara moment som finns till för att ytterligare strukturera och främja 

samverkan i stora och komplicerade projekt. För nivå 3, vilket är den sista nivån och som 
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även benämns som den strategiska nivån sätts istället mål för framtida effektivisering och 

förbättring genom att handla upp fler projekt över tid (FIA 2006). 

 

Figur 3 FIA-modellens olika nivåer för samverkan (FIA 2006). 

En viktig del i detta arbetsinstrument kallat Utökad Samverkan var att sätta ramar och anpassa 

instrumentet till att fungera med befintliga regelverk inom anläggningsbranschen. I en 

slutrapport från projektet beskrivs hur arbetet utefter guiden ska kunna kombineras med 

samtliga typer av upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer (FIA 2006). 

 

Efter att projektet avslutats 2012 har Trafikverket fortsatt arbetet på egen hand. Trafikverket 

använder sig idag av Samverkan basnivå och Samverkan hög nivå. Därtill har initiativen 

Nationellt Anläggningsforum respektive Regionalt Anläggningsform tagits fram med syfte 

att skapa träffar för branschens företrädare där dialog kring förändringsarbete sker 

(Trafikanalys 2017).  

3.3 Arbetssätt i samverkan 

Grundsynen för samverkan är att beställaren samlar önskad kompetens för det specifika 

projektet, detta ofta i ett initialt skede i byggprocessen. Oavsett arbetssätt kommer under 

projektets gång hinder av olika karaktär att behöva lösas. Enligt Fernström (2012) är 

samverkan lämpligt för projekt med hög komplexitet där de olika aktörerna kan bidra med 

tekniska lösningar. Ytterligare motiv för samverkan är vid projekt där tidsbrist och stora 

risker behövs hanteras. Med andra ord lämpar sig inte arbetssättet för samverkan vid 

lättkalkylerade, enkla och repetitiva projekt (Fernström 2012). Likt en definition för 

samverkan är ett arbetssätt som kan appliceras på samtliga samverkansprojekt svårt att 

utforma.  

 

För att möjliggöra och underlätta det tankesätt om ömsesidig förståelse, öppenhet och tillit 

används enligt Fernström (2012) de tre delarna gemensamma mål, gemensamma aktiviteter 

och gemensam ekonomi. I annan litteratur lägger Bjerle (2014) fram samverkan som ett 

förhållningssätt med ingående moment för att samarbete mellan beställare och entreprenör 
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ska kunna ske. Exempel på ingående moment är tidig medverkan, relationsbyggande 

aktiviteter, öppna böcker, konflikttrappa, gemensam organisation och samverkansavtal 

(Bjerle 2014). Ofrell och Hansson (2012) poängterar att ett centralt syfte med samverkan är 

att ”mjuka upp” de traditionella kontraktsuppläggen. Detta genom gemensamma mål, tillit, 

gemensam konfliktlösning och ömsesidig förståelse/ engagemang.  

 

I den här studien används NCC:s sätt att benämna samverkan. De tre nyckelfaktorerna är 

gemensamma mål, gemensam organisation och gemensamma ekonomiska intressen. De tre 

tillsammans står som grund för tanken om ett ”Projektet AB” där nyckelaktörerna 

tillsammans arbetar i öppenhet för projektets bästa. Men i enighet med vad Bjerle (2014) 

påpekat så är benämningen inte det viktiga. Utan snarare vilka moment som ligger till grund 

för förhållningssättet samverkan. 

3.3.1 Gemensam organisation 
En viktig beståndsdel i att kunna uppnå den samverkan som krävs är att skapa en organisation 

som verkligen arbetar tillsammans. Ett bra samverkansprojekt bygger till stor del på andra 

faktorer än de hårda parametrarna som ofta styr i mer traditionella upphandlingar. Rhodin 

(2002) belyser vikten av att den gemensamma organisationens teamkänsla stärks och att 

fokus ligger på varandras starka sidor istället för att leta efter kryphål och svagheter. 

 

Den gemensamma organisationens utformning kan variera beroende på 

projektförutsättningar men består i regel av företrädare från både beställare och entreprenör 

vilka arbetar tillsammans och interagerar på ett närmare sätt än vid vanliga entreprenader. 

För att starta och sätta prägel på samarbetet används ofta workshops som ett verktyg. En 

inledande workshop är enligt Bjerle (2014) av en mer social karaktär och handlar mer om att 

lära känna och skapa förtroende för varandra. Fernström (2012) följer samma linje om 

gemensamhet och betonar vikten av att i de tidiga skedena diskutera samverkan och inte 

teknik eller hur ansvaret ska fördelas.   

 

I många fall finns även en styrgrupp för projektet som besitter huvudansvar för projektet. 

Styrgruppen har ofta som huvudsyfte att förhindra konflikter och sköta uppföljning och 

måluppfyllelser. Medlemmar i styrgruppen är ofta parternas ombud och ibland ansvariga 

konsulter, större leverantörer eller underentreprenörer. Befogenhet att lyfta konflikter och 

frågor samt att ta ekonomiska beslut för projektet ska finnas i denna styrgrupp. För det 

faktiska genomförandet av samverkansarbetet och utformningen används i sin tur en 

arbetsgrupp eller samverkansgrupp. Här sker den faktiska framdriften av projektet. Vidare 

finns ofta en samverkansledare. Samverkansledarens främsta uppgift är att leda och främja 

gruppens sammansvetsning och trivsel tillsammans under det initiala skedet i projektet. 

Därefter är samverkansledaren ofta närvarande vid kritiska förhandlingar (Bjerle 2014). För 

att undvika händelsen av att krampaktiga och konfliktfyllda relationer uppstår är det viktigt 

att den gemensamma organisationen och startworkshopen införs i ett så tidigt stadie som 

möjligt. Detta på grund av att påbörjade relationer och konflikter är svåra att ändra på samt 

ofta kräver mer resurser. Aktiviteter för att skapa detta gemensamma lag kostar både tid och 

pengar men anses som lönsamma i större komplexa projekt (Eriksson & Hane 2014).  

3.3.1.1 Gemensam konflikthantering 
Ett verktyg som ingår i den gemensamma organisationen är konfliktlösningsmetod. Olika 

variationer för konflikter som i slutändan spelar in är antal personer, dess 

personlighetsskillnader, medvetenhetsnivåer, kulturella skillnader och olika värderingar, för 

att nämna några (Jordan 2014). Fernström (2012) lyfter fram användandet av en 

konfliktlösningstrappa som bygger på att problem i första hand löses på en så låg nivå som 

möjligt. Görs inte detta inom en viss förutbestämd tid så lyfts frågan i organisationen. På 
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samma sätt beskriver Bjerle (2014) användandet av en konflikttrappa och hur det i sin tur 

skapar incitament för parterna att lösa konflikter på lägsta möjliga nivå då det kan framstå 

som ett misslyckande om frågan behövs lyftas till högre befattning inom organisationen. 

3.3.1.2 Gemensam riskhantering 
En viktig komponent för att arbetssättet för samverkan ska fungera är att entreprenör och 

beställare tillsammans gör en riskanalys. Detta inte bara för att se vilka de konkreta riskerna 

gällande tidsåtgång eller kostnad är, utan även för att öka medvetenheten och förståelsen för 

var parts skilda situation. Ett sätt att hantera riskerna kan sedan vara att parterna värderar 

riskerna rent ekonomiskt och därefter tar fram en slutgiltig och gemensam ”riskpott” (Olsson 

2012). 

3.3.2 Gemensamma mål 
I ett längre perspektiv är det självklart att beställare och entreprenörer har skilda drivkrafter 

och målsättningar. Direkta tvister kan ses i bland annat oenighet gällande arvoden eller 

tolkning av handlingar till sin parts fördel. I samverkansprojekt pratas ofta om projektets 

bästa och om en vinn-vinn-situation där tydliga mål sätts för projektet. För att undvika en 

situation av suboptimering där var part använder effektiviserade, men standardiserade 

tillvägagångssätt tas den gemensamma målbilden tillvara på. Vilket skapar mervärden för 

projektet när det fungerar (Eriksson & Hane 2014). 

 

Gemensamt uppsatta och individuellt undertecknade mål är enligt Kadefors (2002) det enskilt 

viktigaste för en framgångsrik samverkansrelation. Vidare beskriver författaren hur det kan 

finnas olika typer av mål från projekt till projekt. Vissa av en karaktär rörande mer konkreta 

mål gällande utformning eller ekonomiskt resultat och andra som mer speglar visioner och 

värderingar. 

3.3.3 Gemensam ekonomi 
För att ytterligare skapa förtroende mellan parterna används ofta en gemensam ekonomi. Med 

detta menas en total transparens av kostnadsredovisningen från alla parter i projektet. 

Beställaren skall ha rätt till och kunna granska enskilt inblandade parters redovisning. Denna 

ekonomiska öppenhet benämns ofta som användande av öppna böcker och är en förutsättning 

för att skapa den tillit som krävs i samverkan (Bjerle 2014; Olsson 2012). Vidare belyser 

Olsson (2012) hur användandet av öppna böcker ger störst nytta då någon del av 

entreprenaden ersätts under löpande räkning. För de mer traditionella ersättningsformerna 

kan istället denna öppenhet appliceras på projektets ÄTA-hantering. 
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4 Upphandlingsstrategier i samverkan 

I detta kapitel introduceras teori om upphandling och vilka komponenter som ingår i en 

samlad upphandlingsstrategi. Dess karaktärsdrag och användningsområden presenteras 

under rubrikerna: Samverkansform, Entreprenadform, Ersättningsform,  

Upphandlingsförfarande och Urvalskriterier.  

 

Samverkansprojekt kan enligt Bjerle (2014) delas in i två eller flera faser. För den första fasen 

ingår för beställaren att sätta ramar för tid, omfattning och ekonomi. Denna planeringsfas 

benämns som Fas 1. Här tas ofta entreprenören in för att gemensamt med beställaren ta fram 

programhandlingar och brukar i regel ses som avslutad då systemhandlingar är framtagna. 

Om projektet ska ha en riktkostnad sätts även den i Fas 1. Fernström (2012) presenterar 

fasindelningen på liknande vis och konstaterar hur det är i detta steg som beställaren har 

möjlighet att upphandla utförandet av entreprenaden i konkurrens eller på det vanligare sättet, 

att fortsätta arbetet med samma entreprenör. Därefter vidtar den andra fasen, Fas 2, som 

innebär utförandet av entreprenaden. Vilket är entreprenörens huvudsakliga deltagandefas. I 

denna fas följer entreprenören något av standardavtalen AB 04 eller ATB 06, ofta med viss 

modifikation för att på ett bra sätt spegla det aktuella samverkansprojektet (Bjerle 2014).  

 

För att möjliggöra en balans mellan samverkan och konkurrens behövs från beställarens sida 

en strategi för upphandlingen redan från start. Grundidén om att konkurrens på sikt medför 

en maximering av slutproduktens nytta har under senaste årtionden fått såväl privata som 

offentliga beställare att i allt större utsträckning använda sig av upphandling istället för 

byggande i egen regi. Upphandlingen är sedan tänkt att leda till en bättre måluppfyllelse som 

består av dels det bästa förhållandet mellan tid, pris och funktion, dels de mål som finns för 

samverkansarbetet (Hansson & Pemsel 2011). I en offentlig utredning redogör Nyberg, 

Hammarlund och Söderlund (2015) för hur förutsättningar och marknadssituationer är unika 

för var anbudsgivning mellan såväl regioner som kommuner. Till sist, för att en beställare 

ska tillåta en sund konkurrens och möjliggöra etablering på nya marknader, bör försvårande 

särkrav och en allt för fragmenterad upphandlingsmarknad undvikas (Nyberg et al. 2015). 

 

Olsson (2012) lyfter fram hur valet av upphandlingsstrategi bör ske på ett samlat och 

analyserande sätt för att tillgodose var projekts unika förutsättningar. Detta bör göras för att 

uppfylla den grundläggande känslan av rättvisa och för att kunna bygga förtroende parterna 

emellan. I likhet med ovan nämnda resonemang menar Eriksson och Hane (2014) att vald 

upphandlingsstrategi är en betydande komponent i beställarens framåtdrivande av såväl 

branschen som projektet. Vidare pekar författarna på hur balansen mellan samverkan och 

konkurrens i stora drag används som medel för att främja innovation och en ökad effektivitet 

(Eriksson & Hane, 2014). En väl samlad upphandlingsstrategi sker genom de fem delarna 

entreprenadform, ersättningsform, samverkansform, upphandlingsförfarande och 

urvalskriterier för anbudsutvärdering (Olsson 2012; Eriksson & Hane 2014).  

Dessa fem delar bearbetas utefter projektförutsättningar och kan i många fall behandlas 

tämligen oberoende av varandra, även om vissa kombinationer lämpar sig mer än andra 

(Eriksson & Hane 2014). På nästkommande sida i Figur 4 presenteras en visualisering av den 

helhetssyn som krävs för en väl balanserad upphandlingsstrategi. 
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Figur 4 En balanserad upphandlingsstrategi med de fem tillhörande komponenterna. 

4.1 Samverkansform 

Enligt Olsson (2012) är valet av samverkansform det som bör utgöra det första av de val 

beställaren gör i val av upphandlingsstrategi. Eftersom det spiller över på de andra valen av 

bland annat ersättnings- och entreprenadform. Eriksson och Hane (2014) drar 

uppmärksamheten till den problematik som finns i att likställa samverkansform med 

begreppet samverkan. Om det likställs riskerar samverkan att ses som något att benämna 

projektet enbart för att vissa att samverkansfrämjande aktiviteter används.  

 

Idag finns det i branschen och Europa flera begrepp som används för att benämna olika 

samverkansformer. Dessa är bland annat: strategisk partnering, ramavtal, allianser, 

leverantörskonsortier och Early Contractor Involment (ECI) (Kardefors & Eriksson 2014). 

Som ett exempel har Trafikverket anammat det sistnämnda begreppet, ECI. Begreppet 

används i de mest komplexa och svårdefinierade projekten för att dra nytta av entreprenörens 

kunnande redan i de tidiga skedena. Trafikverkets ECI-modell bygger på en tvåstegsprocess 

med separata avtal för projekterings- och byggfasen. Slutmålet för ECI är att främja 

utveckling och stärka långsiktiga relationer (Borsch et al. 2017). 

 

Även om uttalade former av samverkan finns kan alltså innebörden variera. Gemensamt för 

projekt i samverkan är att i valet av samverkansform ingår såväl uttalade som outtalade regler 

för hur samverkan ska ske mellan parterna. Dessa regler och aktiviteter berör bland annat 

organisation, riskhantering, mötesstruktur, kommunikationsvägar och befogenheter och väljs 

beroende på projektets karaktär (Olsson 2012). 

4.2 Entreprenadform 

Gällande entreprenadform för samverkansprojekt kan de utformas likt traditionella 

entreprenader som utförande- eller totalentreprenader. För de två entreprenadtyperna finns 

ett flertal varianter och kombinationer som exempelvis styrd totalentreprenad eller 

funktionsentreprenad. Entreprenörens deltagande kan sedan regleras olika beroende på 

förutsättningar eller projektets aktuella fas. Det bör påpekas att samverkan i dess rätta mening 

är skilt från entreprenadform och kan ske i båda huvudtyperna, även om totalentreprenader 

är vanligast förekommande (Eriksson & Hane 2014; Bergqvist et al. 2012).  

 

Givet att entreprenadform kan väljas fritt bör parterna vara väl medvetna om vilka risk- och 

ansvarsförhållanden respektive entreprenadform medför. För utförandentreprenader står 

beställaren för projektering och lämnar föreskrifter för utförande till entreprenören. 

Entreprenörens utförandeansvar innebär således arbete enligt tillhandahållna handlingar. Till 
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skillnad från detta ställs vid totalentreprenader krav på en viss funktion på slutprodukten som 

entreprenören ansvarar för. Vid en traditionell totalentreprenad har entreprenören istället 

ansvar för projektering och utförande. Alltså, för projekteringens genomförande och riktighet 

följer ansvaret valet av entreprenadform (Bergqvist et al. 2012).  

 

För entreprenörens deltagande i tidiga skeden är enligt Bjerle (2014) det vanligast 

förekommande att entreprenören upphandlas på ett konsultkontrakt enligt ABK 09. 

Entreprenörens deltagande i projekteringsarbetet kan sedan skilja sig något beroende på vald 

entreprenadform för utförandefasen. En totalentreprenad höjer graden av närvaro för 

entreprenören jämfört med en utförandeentreprenad då ett större ansvar för handlingarnas 

riktighet övertas i utförandefasen. Entreprenören har tydliga motiv till att bidra och delta i 

projekteringsarbetet. Vid tidig entreprenörsmedverkan i utförandeentreprenader övertar inte 

entreprenören något ansvar för handlingarnas riktighet på samma sätt som vid en 

totalentreprenad. För att skapa ytterligare motiv till deltagande för entreprenören används 

ibland olika incitamentsvarianter och kostnadsfördelningar (Bjerle 2014).   

 

Avslutningsvis förklarar Bjerle (2014) hur det oansett entreprenörens medverkan i 

projekteringen är viktigt för beställaren att förtydliga entreprenörens deltagande. Vanligt 

förekommande i föreskrifter är att entreprenören skall ”biträda” i projekteringen, beställaren 

kan istället välja att exemplifiera detta deltagande genom exempelvis projekteringsledning 

eller kostnadskalkylering.  

4.3 Ersättningsformer 

För entreprenörens deltagande i Fas 1 är i regel många av kontraktshandlingarna 

ofullständiga och uppdraget är svårt att precisera i en fast summa. Av den anledningen ersätts 

entreprenören i regel löpande fram till det att projektet går över till den andra fasen (Bjerle 

2014). Entreprenörens ersättning under Fas 2 i samverkansprojekt sker likt traditionella 

entreprenader utifrån två olika typer, fast pris eller löpande räkning. Av dessa huvudtyper 

förekommer sedan flertalet olika varianter och kombinationer av dessa (Söderberg 2011). 

 

Eriksson och Hane (2014) redogör för hur fastpris kan hindra möjliga drivkrafter till att 

gemensamt hitta alternativa eller kostnadsbesparande lösningar. Problematiken uppstår 

främst i komplexa projekt där entreprenören saknar incitament till att skapa högre kvalitet än 

den lägst krävda. För ersättningsformen löpande räkning ligger problematiken istället i att 

entreprenören kan sakna motiv till att driva projektet framåt då allt utfört arbete ersätts. Enligt 

författarna är löpande räkning med incitament och eventuella bonusmöjligheter den 

vanligaste ersättningsformen i samverkansprojekt (Eriksson & Hane 2014).  

4.3.1 Riktkostnad med ekonomiskt incitament 
Grundidén med incitament är att skapa drivkrafter för samtliga aktörer att vilja bidra till 

mervärden för projektet. Mervärden i form av exempelvis kostnadseffektivitet eller högsta 

möjliga kvalitet på slutprodukten. Incitament innebär att beställare och entreprenör delar på 

det belopp som entreprenaden över- eller understiger riktkostnaden, beroende på vad den 

verkliga kostnaden är. 
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Figur 5 Riktkostnad med incitament (FIA 2006). 

Vanligt är enligt Bjerle (2014) att entreprenörens del av incitamentet rör sig mellan 20 och 

50 procent av överunderstigande belopp. Ibland sätts av beställaren takpris som anger ett 

högsta pris för entreprenörens ersättning (Bjerle 2014). Användandet av ekonomiskt 

incitament ställer direkt höga krav på en genomarbetad riktkostnad. För att motverka aktörer 

som drar åt motsatta håll genom att maximera sina egna vinster och leta efter motiv till att 

förändra riktkostnaden är en viktig del att tydliggöra vad som ska vara 

riktkostnadsförändrande och inte. Om det inte görs kan en liknande situation kring den 

rörande ÄTA-hantering uppstå (Bröchner et al. 2015).  

4.3.1.1 Fast entreprenörsarvode 
En vanligt förekommande typ av ersättning är att låsa entreprenörsarvodet till en fast summa 

till skillnad från att den är en andel av riktkostnaden. Här räknas entreprenörens 

självkostnader om till en fast summa som ej justeras i efterhand. Det kräver alltså en bedömd 

omfattning av entreprenaden, men har fördelen att administrativa kostnader ej behövs 

uppskattas. Motiv för entreprenören att söka kostnadsbesparande åtgärder, arbeta effektivt 

och inte förhala entreprenaden finns. Detta då täckningen för arbetsplatsomkostnaderna 

minskar med tiden (Söderberg 2011). Ytterligare anledning till att fast entreprenörsarvode 

blivit allt vanligare är att det drar fokus från justering av riktpriset (Bröchner et al. 2015). 

4.3.2 Bonus 
Ekonomiska incitament behöver inte vara kopplade till riktkostnaden. I vissa fall väljer 

beställaren att knyta dessa till bland annat entreprenadtid, arbetsmiljö, miljöbelastning eller 

kundnöjdhet. I förfrågningsunderlaget står sedan beskrivet olika miniminivåer och 

bonuskrav. Beställaren kan även välja att arbeta med piska eller morot för att påverka 

utförandet. Alltså, även straff i form av viten kan användas (Bröchner et al. 2015).  

4.3.3 Budgetmodellen 
Vissa beställare anser att entreprenörens arvode ligger i fastpriset och använder därav inget 

ekonomiskt incitament. Tillsammans parterna emellan bestäms ett takpris, vilket är 

beställaren budget för projektet. Skulle det under projektets gång visa sig vara felaktigt 

kalkylerat tas åtgärder för att spara in pengar på annat håll. En tänkt åtgärd kan då vara att se 

över alternativa lösningar för projektet eller dess omfattning. Beställaren väljer även om 

eventuella bonusar skall finnas med i ersättningsmodellen (Eriksson & Hane 2014; Fernström 

2012). 

4.4 Upphandlingsförfarande 

Vid upphandling av projekt från en offentlig beställare, vilket anläggningsprojekt ofta är så 

finns det formella krav för hur upphandlingen ska genomföras. Systematiskt tillvägagångssätt 

med tillämpningskrav hittas i både LOU, Lagen om Offentlig Upphandling och LUF, Lag 

om Offentlig upphandling inom Försörjningssektorerna. (Hansson et al. 2015). 

Upphandlingsförfaranden enligt LOU sker i regel efter två typer, över eller under 

tröskelvärdet, vilket i dagsläget är drygt 52 miljoner kronor. Möjliga förfaranden över 
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tröskelvärdena är öppet eller selektivt förfarande. Det förstnämnda innebär att samtliga 

entreprenörer får ta del av förfrågningsunderlaget och kan lämna anbud. Selektivt förfarande 

innebär att entreprenörer får ansöka om att ta del och i slutändan lämna anbud 

(Finasdepartementet 2016). 

 

Två något mindre förekommande upphandlingsförfarande är konkurrenspräglad dialog och 

förhandlat förfarande. Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande som går att använda såväl 

under som över tröskelvärdet. För konkurrenspräglad dialog gäller att samtliga entreprenörer 

kan fråga om deltagande under dialog med beställaren. Förfarandet används vid ”särskilt 

komplicerade” projekt där beställaren (den upphandlande myndigheten) inte på förhand kan 

välja bäst lämpade upplägg för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Med upplägg avses 

tekniska lösningar, rättsliga frågor och finansiering (Fernström 2012). Förhandlat förfarande 

kan användas då upphandlingen till viss del går ut på att formge och söka efter önskad metod 

eller lösning. Beställaren bjuder in anbudsgivare för att kunna förhandla fram ett anbud. En 

fördel är då att beställaren begränsar krävda anbudsinsatser av entreprenörerna då anbuden 

ofta inte behöver vara lika genomarbetade (Lind & Sandblad 2018).  

 

Upphandlingsförfaranden beror på avtalad summa och typ av tjänst. Känner beställaren sin 

marknad väl är ett selektivt eller förhandlat förfarande att föredra enligt Bjerle (2014) då det 

i regel minskar antal anbud och därmed tidsåtgång och resurser för att hantera inkomna 

anbud. 

4.5 Anbudsutvärdering 

De utvärderingsgrunder som finns för att värdera anbud är lägsta pirs eller det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet. Det tveklöst vanligaste i samverkan är att välja det sistnämnda, 

den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Genomgående i litteratur om samverkan är för 

att ett samverkansprojekt ska lyckas krävs att rätt personer är inblandade. För att närma sig 

detta och kunna välja urvalskriterier som behandlar eftersträvade kvaliteter som 

samarbetsförmåga och värderingar tillämpas andra former för bedömning av anbuden 

(Fernström 2006).  

 

Urvalskriterier är verktyg för att urskilja vilket anbud som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga. De urvalskriterier som används i stor utsträckning för samverkansprojekt består 

ofta av ”mjuka” kriterier och är ofta av en mer subjektiv typ och svårare att sätta mätbara mål 

på. De mjuka parametrarna kan vara kopplade till kvalitets-, miljö, eller sociala aspekter. De 

mätbara och därmed ”hårda” urvalskriterier är exempelvis anbudssumma eller en beräknad 

livscykelkostnad (Fernström 2012). Exempel på vanligt förekommande mjuka urvalskriterier 

är referensobjekt, entreprenörens organisation och nyckelkompetenser eller diverse metoder 

och processer som entreprenören har för att främja samverkan inom organisationen (Bjerle 

2014; Fernström 2012). Anbudsutvärderingen i samverkansprojekt bör enligt Fernström 

(2006) bestå av cirka 60 procent mjuka kriterier när entreprenören upphandlas. Resterande 

40 procent anges som ”hårda” kriterier och är ofta pris.  

 

Då upphandling sker av offentlig beställare finns krav på konkurrenssättningen och att 

kriterierna inte ger den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet. När beställaren valt 

urvalskriterier skall de sedan tydligt viktas inbördes. Skulle kriterierna vara svåra att vikta 

följs en fallande prioriteringsordning (Finasdepartementet 2016).  
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5 Resultat från fallstudien  

I det här kapitlet introduceras de två fallprojekten. Resultatet presenteras i en inledande 

projektbeskrivning följt av en sammanställning av genomförda intervjuer för projekten.  

5.1 Projekt A 

Huvuddelen för Projekt A bestod av att anlägga 5 våningar med parkeringsytor. Främsta 

syftet för projektet var att tillgodose stadskärnas brist på parkering samt binda samman 

stadens centrum med andra stadsdelar. Förbindelsen beskrivs i de administrativa 

föreskrifterna som säker, trygg och tillgänglig med gång- och cykelkoppling mellan de två 

stadsdelarna. Totalt planerades 600 parkeringsplatser och lika många cykelparkeringar 

fördelat på 5 våningsplan, allt detta under befintlig marknivå med utmanande 

markförhållanden.  

 

Utöver de två huvudsyftena fanns delar i entreprenaden som exempelvis berörde 

servicelokaler, återskapande av parkmiljöer och anpassning till befintlig miljö. Vidare 

delades projektet upp i tre delar rent administrativt och ekonomiskt. Där stod parkering, 

cykelkoppling och övrigt för var sin del.   

 

Projektet A var uppdelat i två faser men kom aldrig till Fas 2. Systemhandlingar fanns klara 

och riktpriset var lämnat när politiska beslut resulterade i att projektet under senare delar av 

året 2018 avbröts.  

5.1.1 Upphandling 
Investeringsbudgeten som den offentliga beställaren satt för projektet var 400 miljoner SEK 

och entreprenadkostnaden beräknades till 350 miljoner SEK för Fas 1 och 2. Projektet var en 

generalentreprenad i samverkan. I öppet förfarande kontrakterades entreprenör för denna 

totalentreprenad. Ersättningsformen under Fas 1 var förutbestämd, enhetsbaserad och följde 

ABK09. För Fas 2 fanns en rörlig del gällande rena produktionskostnader samt en fast del 

för entreprenörsarvodet och övriga overheadkostnader. Arvodet för Fas 2 var 11% av den i 

Fas 1 bestämda riktkostnaden och inget incitament användes.  

5.1.1.1 Handlingarnas beskrivning av samverkan 
Mellan vinnande anbudsgivare och beställare utformades ett samverkansupplägg. 

Anbudsgivaren betygssattes efter hur väl anpassat samverkansupplägget var efter projektet 

och hur genomförandebeskrivningen var. På maximalt 30 sidor skulle entreprenören lämna 

en så tydlig beskrivning av det aktuella samverkansprojektet som möjligt. Utöver det görs av 

entreprenören en muntlig presentation av sitt arbetssätt och syn på samverkan. 

Samverkansarbetet beskrivs i de Administrativa Föreskrifterna.  

Relationen mellan beställaren och entreprenören ska präglas av ett gott 

samarbetsklimat där tid och energi läggs på̊ problemlösning och 

konstruktivt arbete för att effektivt nå̊ gemensamma mål.  

      (Administrativa Föreskrifter 2017, s.7) 

5.2 Projekt B 

Projekt B är en deletapp i en större sjukhusentreprenad och var under fallstudien mitt uppe i 

Fas 2. Projektet omfattar byggnation av en ny teknikbyggnad samt mediaförsörjning till 

befintliga och nya byggnader. Unika komponenter för projekt är bland annat nya 

teknikkulvertar mellan befintliga byggnader och den nya teknikbyggnaden innehållande flera 
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högspänningsställverk. Projektet beskrivs som extra komplext på grund av sjukhusets 

pågående verksamhet som ej tillåter oplanerade driftstopp, detta under hela byggtiden. 

5.2.1 Upphandling 
Projektet handlas upp av en offentlig beställare som en generalentreprenad i samverkan. I 

öppet förfarande kontrakterades entreprenören att utföra projektet som en 

utförandeentreprenad. Förfrågningsunderlaget saknade en fastlagd entreprenadbudget, denna 

var tänkt att arbetas fram gemensamt och parallellt med projekteringsarbetet i Fas 1. 

Ersättningen under Fas 1 skedde enhetsvis och löpande inom ett visst beloppsintervall som 

var angivet i förfrågningsunderlaget.  

 

För entreprenadkontraktet fanns två varianter. Det första gällde riktkostnad med tillhörande 

ekonomiskt incitament och ett fast entreprenörsarvode på 8 %. Det incitamentbelopp som 

entreprenören kunde uppnå var maximalt 50 % av den skillnad som projektkostnaden 

understeg den förutbestämda riktkostnaden. Vid händelse av en projektkostnad som översteg 

riktkostnaden skulle entreprenören stå för 30 % av den totala skillnaden, upp till 10 % över 

riktkostnaden. Det andra entreprenadkontraktet som fanns att tillgå var ersatt efter löpande 

räkning där ingen riktkostnad togs fram. Projektets olika svårigheter med pågående 

verksamheter och flera komplexa system försvårade för en fullständig projektering och 

beräknandet av en rimlig riktkostnad. Därför togs beslutet att fortsätta projektet utan 

riktikostnad och istället ersätta efter löpande räkning. Arvodet under det löpande kontraktet 

var satt till 5 %. En övergång till det kontraktet beskrivs i förfrågningsunderlaget som ett 

misslyckande av samverkansarbetet. Notera att projektets sätt att samverka och arbeta 

gemensamt och öppet kvarstod. 

5.2.1.1 Handlingarnas beskrivning av samverkan 
I upphandlingsföreskrifterna för projektet beskrivs hur ett mål med upphandlingen är att ett 

samverkansavtal tecknas där parterna enas om att genomföra projektet i nära samverkan. 

Vidare förklaras i det separata samverkansavtalet hur parterna tar fram en gemensam 

projektorganisation som ansvarar för att planera och genomföra entreprenaden. 

Projektorganisationen används för att effektivisera var parts lösningar och därtill även bidra 

till uppfyllelse av var parts enskilda affärsmässiga mål. I de Administrativa föreskrifterna 

beskrivs samverkansarbetet.  

Nära samverkan innebär bl.a. att parterna ska tillsätta en gemensam 

projektorganisation som på̊ bästa sätt förbereder och genomför ett 

kostnads- och tidseffektivt utförande av Entreprenaden. Centralt är att 

definiera roller och befogenheter samt skapa en öppen och tydlig 

kommunikation. 

       (Administrativa föreskrifter 2015, s.3)  

5.3 Sammanställning av intervjuer  

Intervjuade personer i de två fallprojekten är beställare, entreprenörer och samverkansledare. 

Befattningar och roller presenteras mer ingående i kapitel 2.2.2.3. För att minska risken för 

ett snedvridet resultat genomförs endast en intervjusammanställning. Intervjusvaren är 

kategoriserade efter tre teman: Inställning till samverkan, Projektets sätt att arbeta i 

samverkan och Upphandling i samverkansprojekt. Intervjuerna är baserade på ett 

intervjuformulär som ses i Bilaga 1.   
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5.3.1 Inställning till samverkan  
Alla respondenter utom en uttrycker en positiv grundinställning till att arbeta i 

samverkansprojekt. Beställare A inleder med att redogöra för när samverkan lämpar sig. 

Samverkan lämpar sig när produkten inte är säker. När man bara har en 

visionsbild, men inte vet hur vi ska nå dit.  Hur bestämmer vi metod för 

utförandet?  

Beställare A klargör därefter för hur framgången av ett samverkansprojekt till stor del 

grundar sig i att rätt personer är inblandade, att de har rätt inställning och rätt kunskap om 

det. Respondenten framför hur sättet man tänker och jobbar på i samverkansprojekt är 

nödvändigt för branschen oavsett, men påpekar att utväxlingen av arbetet kan variera.  

Samverkansledare A uttrycker hur samverkan alltid bör finnas. Respondenten uttrycker hur 

bakvänt det framstår att motverka varandra. Detta samtidigt som parterna beslutat att 

genomföra ett projekt tillsammans. Därefter förklarar respondenten vidare för hur det istället 

handlar om till vilken grad man vill samverka. Vidare påpekas hur viktigt det är med en 

samsyn gällande innebörden av samverkan i det aktuella projektet. Samverkansledare A 

beskriver även hur samverkan exempelvis inte lämpar sig vid byggandet av flera likadana 

bostadshus. Tvärt emot den beskrivningen ser Beställare A fördelar i att samverka över 

repetitiva projekt eftersom arbetsmetoder kan förbättras.  

 

I kontrast till den positiva bild övriga respondenter presenterat uttrycker istället Beställare B 

ett generellt tvivel inför samverkanskonceptet. Respondenten menar att det bara bör användas 

i särskilda fall. Respondenten beskriver likt beställare A hur samverkan lämpar sig i 

komplexa projekt där entreprenörens kunnande behövs tidigt.  

 

Samtliga intervjuade entreprenörer uttrycker fördelar med den ekonomiska trygghet för sin 

organisation som finns i samverkansprojekt. Produktionschef AB drar paralleller mellan 

samverkansprojekt och mer traditionella projekt.  

När vår produktionspersonal sitter med under Fas 1 och deltar i 

projektering och planering så blir det en mer effektiv produktion. När väl 

projektet startar kan dom det utan och innan. Det är en fördel för alla 

parter. Istället för att som i ett traditionellt projekt sitta och räknar på ett 

jobb, vi får det och sen ska det i princip starta om två veckor. - 

Produktionschef AB 

Om vilka nackdelarna är i samverkansprojekt råder det delade meningar om. En nackdel som 

Produktionschef AB framhäver är att Fas 1 i vissa fall inte är en ekonomisk hållbar lösning 

för entreprenörer idag. Respondenten lyfter fram hur tjänstemän låses i projekt under en lång 

tidsperiod utan att omsätta mer pengar än lönen. Från detta konstaterar Produktionschef AB 

att det inte är i Fas 1 som entreprenörens kärnverksamhet finns. Att det därav krävs en balans 

mellan olika projekt som befinner sig i Fas 1 och Fas 2. Respondenten tillägger att Fas 1:or 

generellt sett fungerar, men att medvetenheten om dess farhågor bör öka. Beställare B 

resonerar på liknande sätt men påpekar att entreprenören är väl medveten om innebörden av 

Fas 1 och hur pengar ska kunna tjänas. Mot den bakgrunden belyser vederbörande vikten av 

att ha en bra tidsstyrning under Fas 1. Detta i synnerhet för att behålla en god relation parterna 

emellan. ”Om Fas 1 tenderar att dra ut på tiden så hyr du specialister till låga pengar, det 

är inte bra” menar Beställare B.  

 

Som svar på frågan om det finns tillräcklig kunskap om samverkan i branschen anser inte 

Samverkansledare A att den är tillräcklig men tillägger att ingen av parterna utmärker sig vad 
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gäller kunskapsbrist. Däremot lyfter respondenten fram ett resonemang om att man är bättre 

på samverkan på husbyggnadssidan än på anläggningssidan. Respondenten berättar närmre 

hur en trist jargong lever kvar än idag i anläggningsbranschen. Produktionschef AB redogör 

för en brist vad gäller kunskap och kompetens i beställarledet trots deras generellt sett höga 

grad av specialistkompetens inom samtliga tekniska grenar. Närmare bestämt pekar 

respondenten på en otillräcklighet vad gäller att driva och styra projekt i samverkan. På 

liknande sätt resonerar Beställare B. ”Vi från beställarsidan pratar ofta om att vi ska bjuda 

in till samverkan och ett bra förhållande”. Följaktligen konstaterar respondenten hur viktigt 

det är att beställare och entreprenör litar på varandra när de är i beroendeställning av varandra.   

 

Vad gäller frågan om vad som skapar brister i förtroendet är det varierande svar bland 

respondenterna. Samverkansledare A förklarar att förtroendet kan brista om man inte följer 

det satta organisationsstrukturen. ”Om man vill ha en entreprenör som speglar beställaren. 

Då är det där besluten skall tas, inte att det hela tiden kommer någon uppifrån och tar dom 

åt en.” säger Samverkansledare A och konstaterar att det blir rörigt och man tappar tillslut 

lusten att ta beslut om organisationsstrukturen hela tiden kortsluts. Beställare B tar upp 

diskussionen som ofta uppstår gällande riktkostnad och hur entreprenören vill öka den. ”Det 

kan på ett sätt vara lite motstridigt i samverkan” lyfter respondenten och liknar situationen 

som uppstår gällande riktkostnad med den som uppstår i traditionella projekts ÄTA-

hantering. Vidare så tar Beställare B upp vikten av närvaro och delaktighet vid entreprenörens 

val av leverantörer samt för hur offerter plockas in. Även Produktionschef AB resonerar på 

liknande sätt och beskriver hur det gäller för entreprenörer att inte missbruka förtroendet. 

Respondenten tar som exempel ett skeende av att en entreprenör skickar så 

kallade ”dumfakturor” på överflödig utrustning eller uppgraderingar redan i ett initialt skede 

i projektet. Enligt respondenten resulterar detta i ett omvänt problem till nästkommande 

projekt och upphandling. Där beställaren istället helgarderar sig vad gäller risker och ÄTA-

arbeten. ”Då frågar sig entreprenören hur många sådana ÄT:or som kan tillkomma, för att 

sedan lägga dom i risklistan” berättar Produktionschef AB och konstaterar att förtroendet 

kan brista redan i förfrågningsunderlaget. Respondenten påpekar därefter att frågan rörande 

vad som ska ingå i entreprenörsarvodet är en stöttepelare när det diskuteras förtroende. 

Produktionschef AB påpekar vidare betydelsen av att redan initialt i ett projekt vara tydlig 

och diskutera kostnader för att inte en situation ska uppstå där onödiga ändringar i det redan 

påbörjade arbetet behövs genomföras. Anbudsingenjör B lägger genomgående stort fokus på 

att rätt personer är inblandade i projektet och ser också att det är inom det området det ofta 

brister.  

Det krävs en stark projekteringsledare, människor som har rätt att fatta 

beslut här och nu. Är så inte fallet så tappar man förtroendet för någon 

som hela tiden ska vända sig till någon annan i sin organisation. Man 

måste framåt och man måste ha snabba beslut. – Anbudsingenjör B 

 

På den öppna frågan om vilka fallgropar respondenten generellt sett såg för 

samverkansprojekt gled svaren isär. Samverkansledare A tar upp vikten av att gemensamt gå 

igenom kontrakten för att inte skapa olika bild av vad som handlas upp. ”Viktigt är att båda 

parter kan kontrakten. Man behöver dels gå igenom vad det är som ska göras, dels gå igenom 

vad som står i kontrakten så man ser det på samma sätt.” säger Samverkansledare A. 

Respondenten tillägger att det ofta är för bråttom till nästa steg och påpekar att det är 

grundläggande för ett bra samverkansprojekt att var part kan kontraktet. Avslutningsvis 

berättar respondenten hur det i händelse av konflikter eller när man arbetar med risker är 

viktigt att informera respektive organisation samtidigt. Att det sker samtidigt förklarar 
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respondenten vara viktigt för att information inte ska ligga på olika nivåer hos 

organisationerna, då det kan leda till ”skitsnack”. På samma fråga om generella fallgropar i 

samverkansprojekt drog två respondenter fokuset till externa konsulters roll i 

samverkansprojekt. Beställare A förklarar hur en ökad samverkan i branschen bör leda till att 

den utvecklas. Samtidigt ställer sig respondenten frågande till hur man på ett bra sätt 

upphandlar en entreprenör som ser till att anlita ”rätt” konsulter som är drivande och är med 

på samverkanstänket. Produktionschef AB var den andre att ta upp konsulternas roll i 

samverkansprojekt. Respondenten belyser hur det eventuellt behövs hårdare krav på deras 

tidhållning och leveranssäkerhet likt hur entreprenörer har viteskrav. Respondenten påpekar 

hur det nog är en frustration i hela branschen, att projektörer numera endast är som cad-

operatörer. Det som ritas förväntas beställaren eller entreprenören kunna. En ytterligare 

fallgrop som Produktionschef AB lyfter är hur beställarorganisationen ibland blir för mycket 

av en kontrollorganisation i ett samverkansprojekt. Att det blir för mycket granska och 

ifrågasätta. Då har man inte rätt fokus, det är inte det som är meningen med en öppen ekonomi 

förklarar respondenten. Avslutningsvis summerar respondenten frågor som kan komma upp 

i ett samverkansprojekt.  

Vad är en riktprisförändring? Vad är ÄT:or? Vad är vårt ansvar under 

Fas 1? Vad händer i Fas 2 om vi av vanliga kalkylmissar räknat fel, vad 

är vårt ansvar då? - Produktionschef AB 

För att undvika många fallgropar tror Beställare B att det är väldigt viktigt att få in rätt 

personer i både beställarens och entreprenörens organisation. Personer som är pålästa och 

verkligen vill samverka. Respondenten framför hur entreprenörer är bra på att säga när olika 

lösningar inte fungerar men att de ibland kan vara sämre på att framföra konkreta förslag på 

åtgärder. Respondenten tillägger slutligen hur det från beställarsidan ofta borde beskrivas 

bättre hur entreprenören förväntas att bistå i projekteringen. 

5.3.2 Att arbeta i samverkan 
På frågan om hur arbetssättet för samverkan upplevts i Projekt A lyfter Samverkansledare A 

fram att det är en knepig fråga och konstaterar att det är viktigt att redogöra för vad som 

menas med samverkan. Respondenten förklarar hur ett vanligt missförstånd är att man i 

branschen ser samverkan som något som handlas upp och sedan tilldelas en viss tid och 

resurser för att arbeta och samverka. ”Du ska samverka i allt du gör” säger 

Samverkansledare A och lägger sedan till att samverkansarbetet varit bra i Projekt A och att 

man arbetet med de gemensamma målen och rutinerna. Respondenten berättar sedan hur 

projektet hade en startworkshop där ramar för projektet diskuterades och en gemensam vision 

snarare än gemensamma mål togs fram. I den mån som gemensamheten och målarbetet 

kommit i bakvattnet beskriver respondenten att det grundat sig i den väldigt tuffa tidplan som 

fanns.  

 

Beställare A beskriver för Projekt A hur arbetet under Fas 1 vad gäller samverkan skedde 

gemensamt en gång i veckan. För projektet fanns sedan en styrgrupp bestående av 

beställarens ombud och projektledare respektive entreprenörens ombud och projektchef. 

Därtill beskriver respondenten hur de tillsammans med entreprenören lyckades skapa 

gemensamma mål väldigt tidigt i projektet. För att följa denna målbild berättar respondenten 

vidare hur viktigt det är att parterna ”pratar samma språk, samma teknik och förstår 

varandras svårigheter”. För att uppnå denna jämbördighet och skapa ett lyckat 

samverkansarbete berättar Beställare A hur det kan krävas uppoffringar från bägge parter. 

Vilket enligt respondenten fungerade väl i Projekt A. Om uppoffringar genomförs menar 

respondenten vidare att det utvecklar hela branschen och tar som ett exempel de konsulter 

som medverkar i samverkansprojekt. 
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Jag tror det utvecklar våra konsulter som får en helt annan förståelse för 

det faktiska genomförandet. Det är ju det vi köper av dom, en teknisk 

kompetens som kan komma med smarta och praktiska lösningar. Vi köper 

ju inte ett ritföretag. Men om dom aldrig ser eller hör vad entreprenören 

producerat, hur ska dom då utvecklas? -Beställare A 

Produktionschef AB uttrycker också en positiv inställning till det aktuella samverkansarbetet 

för Projekt A. Respondenten påpekar tidigt att en stor fördel med att arbeta i samverkan varit 

den tidsbesparing som ägt rum på grund av att samtliga parter varit tidigt involverade i 

projektet och insatta i projekteringen. Respondenter från bägge parter i Projekt A lyfter fram 

positiv kritik för projekteringsledaren som drev fram arbetet på ett bra sätt.  

 

På samma fråga angående samverkansarbetet i Projekt B redogör Beställare B för hur en 

gemensam målbild för projektet funnits, men tillägger att den blivit bättre med tiden. 

Respondenten förklarar vidare att nyckeln för samverkan varit att börja med det i ett så tidigt 

skede som möjligt för att hinna lära känna varandra och bygga en stabil organisation för 

projektet. 

Samverkan är som vilket förhållande som helst. Det måste underhållas och 

man behöver jobba med det. Allting är personrelaterat och man måste ha 

samverkanstänket. – Beställare B 

Beställare B lägger även vikt vid entreprenörens deltagande i projektering och bidrag med 

byggtekniskt kunnande, tidsplanering och drivande av projektet.  

 

I sjukhusprojektet, Projekt B, har projektledningen bytts ut i båda leden. Detta tillsammans 

med en övergång till det löpande kontraktet har enligt respondenter i entreprenörs- och 

beställarledet ställt ytterligare krav på relationen och samverkansarbetet. Med ett exempel 

redogör Beställare B för hur användandet av kortare veckomöten utan protokoll varit till 

hjälp. På mötena har det dagliga arbetet eller projektets olika vägval diskuterats både högt 

och lågt. Det har enligt respondenten varit nyttigt inte bara för de tekniska utmaningar som 

funnits utan även för att bevara det sociala och en god stämning i projektet. Produktionschef 

AB lyfter fram en frustration som ibland kan uppstå när projektets framdrift är långsam. Detta 

särskilt i samverkansprojekt då alla inblandade har tillsatt sin bästa personal. Respondenten 

menar vidare hur det ibland kan brista i tydligheten när det blir för långa ledtider på beslut. 

Vem som styr eller var budgeten ligger är frågor som kan uppkomma. Slutsatsen 

respondenten kommer till är att det krävs en högre grad av tydlighet från såväl entreprenör 

som beställare. Anbudsingenjör B belyser vikten av att hålla den gemensamma målbilden 

och faktiskt arbeta tillsammans på projektkontoret. ”Att falla tillbaka och köra sitt eget lilla 

race” menar Anbudsingenjör B är allt för vanligt i samverkansprojekt. Respondentens 

deltagande i samverkansarbetet har till stor del varit att delta i framtagandet av riktkostnad 

för projektet. Respondenten tillägger och menar att av detta skäl läggs personligen stor vikt 

vid att de inblandade faktiskt infinner sig och deltar i det gemensamma arbetet. Det för att 

resultatet ska vara en snabbare beslutprocess och att frågor inte stannar på grund av att 

personer inte är på plats.  

5.3.3 Upphandling i samverkansprojekt  
På frågan om vilken entreprenadform som generellt sett passar samverkansprojekt är svaren 

tämligen lika. Totalentreprenader är den vanligast föredragna entreprenadformen bland 

respondenterna. Samtliga tre intervjuade i Projekt B framför att ett sjukhusprojekt av den 

komplexitet och storlek inte skulle fungera som en totalentreprenad. Beställare B framför hur 

viktigt det är att ta hänsyn till verksamheten. Inte minst när entreprenaden består av att 
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tillgodose försörjningen och driften av ett sjukhus. Tillsammans med detta berättar 

respondenten att totalentreprenader nog ändå är att föredra i samverkansprojekt. Vidare 

fortsätter Beställare B med ett resonemang om att alla parter oavsett entreprenadform har 

tillräcklig kunskap och förstår vad man ger sig in i. ”En samverkansentreprenad i 

totalentreprenad är lätt att beställaren hamnar på läktaren om beställaren inte är delaktig 

och väldigt kunnig” säger Beställare B. Samverkansledare A förklarar hur entreprenörer ofta 

är bättre på att styra projekteringsarbetet och konstaterar att ur det avseendet är 

totalentreprenader att föredra. Till den beskrivningen lyfter respondenten även fram hur 

viktigt det är med ansvarsfördelning, för att beställaren fortfarande ska ha möjlighet att 

påverka utformningen. Produktionschef AB belyser sin partiskhet i frågan och förklarar hur 

utförandeentreprenader alltid är att föredra som entreprenör, då riskerna minskar. Detta 

oavsett om projektet genomförs i samverkan eller ej. Men likt respondenter på beställarsidan 

pratar även Produktionschef AB om hur viktig styrningen och projektledningen av ett 

samverkansprojekt är. På samma sätt beskriver respondenten hur entreprenörer generellt sett 

är bättre på att styra och att således totalentreprenader är att föredra.  

 

Gällande när entreprenören ska involveras i projektet menar Beställare A att det alltid är en 

avvägning. Respondenten påpekar att det är viktigt att veta vilka utredningar och alternativ 

som bör undersökas innan entreprenören bjuds in. För Projekt A beskriver Beställare A hur 

det fanns vissa delmoment som i efterhand sett borde undersökts mer noggrant innan 

entreprenören bjöds in. Att inte låsa sig i tekniska lösningar från visionsskisser anger 

respondenten som ett exempel på mer noggrannare undersökningar som borde genomförts. 

Även Samverkansledare A framhäver den avvägning av när entreprenören ska involveras.  

Ska man ha en samverkan så är det just där i dom tidiga skedena som man 

vill ha med entreprenören. Men inte för tidigt, man måste veta vad man vill 

ha. […] Har man projekterat för mycket och sedan lämna ut det som en 

utförandeentreprenad. Då har man ju tappat det lite. Ska entreprenören 

då komma in och ifrågasätta arbetet? – Samverkansledare A 

På frågan om vilka skrivelser i förfrågningsunderlaget som är viktiga och hur kontraktens 

generella utformning bör vara för att bibehålla en god samverkan svarar flera respondenter 

hur det ofta görs mer komplicerat än nödvändigt. Samverkansledare A uttrycker att beställare 

ofta kräver in allt för många beskrivningar av entreprenören.  

Det är A och O att man kan sitt kontrakt, beställaren måste kunna sitt 

kontrakt och entreprenören måste kunna sitt anbud för att man ska kunna 

ha en god samverkan.  Måste veta vad som gäller så man kan få den här 

gemensamma bilden. Extremt viktigt att lägga tid på att plugga sitt 

kontrakt. - Samverkansledare A 

Mot den bakgrunden förklarar respondenten hur beställare bör tänka efter vad det är man 

egentligen frågar efter. Vidare menar Samverkansledare A att en risk för handlingar som är 

motstridiga eller att entreprenören inte är tillräckligt inläst på kontrakten finns. Vikten av att 

ha rätt nyckelpersoner samt att handla upp rätt organisation är något annat som flera 

respondenter tar upp. Samverkansledare A talar om hur viktig organisationen är i ett 

samverkansprojekt och att varje förfrågningsunderlag bör byggas med fokus på att lokalisera 

rätt personer för organisationen. Produktionschef AB utrycker också vikten av att ha rätt 

nyckelpersoner i projektet och menar att fler och fler beställare även förstått hur viktig 

projektledarens roll är.  
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Om vi utgår från att man väljer samverkan för att det är ett komplext 

projekt, då vill man ju ha den bästa organisationen. Så i min värld är ju 

organisationen nyckelgrejen för beställaren. Att man vill ha det mest 

erfarna folket för att lösa det komplexa problemet. - Produktionschef AB 

Produktionschef AB fortsätter att berätta hur beställaren inte bör göra onödiga avsteg från 

standardkontrakten AB04 och ABT06. ”AB och ABT är gjort för att det ska vara en 

balanserad risk på marknaden. Väljer beställaren att inledningsvis ändra kontraktet, ja då 

förskjuts risken till oss och det får konsekvenser” säger Produktionschef AB. Respondenten 

menar att om flera kostnader som traditionellt ingår i omkostnader istället skrivs bort och 

hamnar på entreprenören får det konsekvensen att riskanalysen höjs. Respondenten tar 

handlingarna från Projekt B som exempel redogör för hur förfrågningsunderlaget från början 

inte var utformat av någon som förespråkat samverkan. Respondenten beskriver handlingarna 

som komplicerade och hur de behövs korsläsas för att bli sammanhängande. Att fördra enligt 

Produktionschef AB är att gemensamt skriva ner en utarbetad projektplan vid uppstart av 

projektet.  

 

Vad gäller urvalskriteriernas utformning nämner flera respondenter hur valet att bygga upp 

procentsatser och timpriser för att få ett urval som till viss det grundar sig på pris kan ge 

dubbla budskap. Beställare B framför hur man som beställare bör vara varsam angående den 

grad som handlas upp på pris när det gäller att handla upp samverkansprojekt. Viktigare är 

då att få alla inblandande att förstå projektets komplexitet samt att försöka nå entreprenörens 

organisation och samverkanstänk. Detta menar Beställare B varit det absolut viktigast i 

Projekt B. Anbudsingenjör B beskriver hur ett urval där entreprenörer tävlar på timpris utefter 

ett angivet intervall blir något av en ickefråga. Respondenten menar då att valet av det lägsta 

priset blir en självklarhet om man vill ha jobbet.  

 

På frågan om hur vald ersättningsform påverkat respektive projekt tar respondenter i 

entreprenörsledet tidigt upp den situation av misstroende som kan uppstå parterna emellan 

om olika incitamentslösningar används. Produktionschef AB menar att det ofta slutar i att 

beställaren tror att entreprenören hela tiden höjer riktkostnaden för att ”tälja guld” genom att 

öka den reella vinsten. Av den anledningen menar respondenten vidare hur 

samverkansprojekt i den mån det går bör vara rena löpande kontrakt. Respondenten säger 

vidare att det är då förtroende och tillit kan byggas. Specifikt för Projekt A framför Beställare 

A hur det med facit i hand hade varit rimligt att tillåta entreprenören att tjäna pengar under 

Fas 1. Respondenten poängterar att det endast gäller för liknande fall där politiska beslut kan 

leda till att Fas 2 aldrig blir av. Även Beställare A ställer sig frågande till användandet av 

riktkostnad med incitament. Detta speciellt i totalentreprenader då entreprenören gör 

tidplanen.  

Det behöver inte vara medveten strategi av entreprenören att trissa 

riktkostnaden för att få incitament. Men hur mycket ska vi betala för att 

dom har livrem, flytväst och fallskärm i sin tidsättning? – Beställare A 

Beställare B tycker däremot att incitament är ett bra sätt att skapa en morot för entreprenören 

vid samverkan. Beställare B framhäver att det är entreprenören som kan tidsplanering och 

beredning av projekten och att ett incitament kopplat till riktkostnaden ökar entreprenörens 

vilja att prestera. Respondenten fortsätter att konstatera hur det egentligen är två skilda saker, 

samverkan i projektet och ersättningen för projektet. Vilken ersättningsform projektet har bör 

inte påverka projektets samverkansarbete.  
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Samverkansledare A beskriver frågan om ersättning som en ”knäckfråga” och diskuterar 

ämnet från ett mer överblickande perspektiv. Inledande ställer respondenten frågan hur 

branschen ska beskriva ersättning för att skapa en win-win-situation. Respondenten målar 

upp en problembild där å ena sidan beställaren vill ha det så billigt som möjligt och inte 

riktigt litar på entreprenören. Å andra sidan vill entreprenören ha ut varenda krona och alltid 

ha lite mer. Respondenten förtydligar hur hen varit med om flera typer av incitament och 

fördelningar, fasta entreprenörsarvoden och utvärdering av arvoden men inte sett något 

tydligt ”vinnande” koncept. Respondenten tror att olika ersättningsformer fungerar olika 

beroende på situation och projekt. Men menar att oavsett ersättningsform vilar mycket på 

tilliten parterna emellan samt att göra en gemensam kalkyl. Viktigt är att diskutera vad som 

ska ingå i entreprenörsarvodet, hur tilläggsarbeten ska hanteras och hur utvärderingen ska gå 

till. Samverkansledare A avslutar resonemanget med att konstatera hur det alltid handlar om 

att ge och ta mellan entreprenör och beställare.  

 

Samtliga respondenter fick också frågan om dagens två standardavtal AB04 och ABT06 är 

tillräckliga eller om ett behov av ytterligare ett standardavtal specifikt för projekt i samverkan 

finns. Meningen i frågan var delad. Beställare A tror att det kunnat underlätta med ett 

ytterligare standardavtal när större konflikter är framme. Vidare menar respondenten att 

projekt som är drabbade av mycket konflikter ofta dras tillbaka till gamla mönster där man 

är långt ifrån en gemensamhet och öppenhet. I kontrast till den inställningen påpekar flera 

respondenter hur projektets avtalsstruktur och sätt att samverka på ligger på olika plan. 

Samverksledare A förtydligar resonemanget och påpekar återigen att användandet av vissa 

riktlinjer inte betyder att man samverkar. Respondenten lägger därefter till att projekt, och 

speciellt samverkansprojekt ser så olika ut. Att en anpassning av standardavtalet ofta hade 

krävts ändå.  

 

De båda entreprenörerna ser inte heller några större vinningar i ett nytt standardavtal för 

samverkansentreprenader. Produktionschef AB anser att AB04 och ABT06 är bra 

grunder. ”Samverkan är ju ett förhållningssätt, hur vi agerar mot varandra. Så att göra 

juridik av det kan ju vara lite svårt” säger Produktionschef AB.  
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6 Analys 

I följande kapitel analyseras resultatet från fallstudien och sammankopplas med litteraturen. 

Teori, resultat och egna reflektioner och tankar vävs samman.  

 

I mycket av den litteratur som studerats gällande samverkan läggs ofta betoning på faktorer 

för framgång och vägarna för att nå dit. En del av studiens syfte har vi valt att genomgående 

lägga fokus på vilka fallgropar som finns och vilka de underliggande anledningarna till dessa 

kan tänkas vara. Efter att ha intervjuat personer från både beställar- och entreprenörsledet i 

två fallprojekt har vi den uppfattningen att Projekt A har en mer enad bild av vad som har 

varit bra med samverkan och var bristerna för projektet förekommit. En generellt sett högre 

grad av öppenhet och förståelse för varandras utmaningar har funnits i Projekt A än i Projekt 

B. Tilläggas bör att respondenternas inställning och samsyn gällande var projekt kan tänkas 

variera. Detta med anledning av att Projekt B fortfarande var mitt uppe i Fas 2 under 

genomförda intervjuer.  

 

Något annat som framkom under fallstudien och genomförda intervjuer var hur entreprenörer 

inte enbart kan arbeta i samverkansprojekt. Entreprenörers kärnverksamhet består av att 

arbeta i konkurrens. Även om samverkansprojekt i regel är ekonomiskt trygga projekt för 

entreprenören görs sällan de största vinsterna. Men troligen är det inte enbart av ekonomisk 

anledning som entreprenörer inte enbart kan arbeta i samverkansprojekt. Utan även för att 

konkurrens ofta är ett effektivt sätt att främja effektivisering och innovation. 

 

Noterbart är att såväl beställare som entreprenörer lyfter fram externa konsulters roll i 

samverkansprojekt utan att någon fråga gällande det ställts. Det ges en tydlig distinktion 

mellan beställare och entreprenörers problembild av läget. Beställaren lägger fokus i att 

säkerställa konsultens och även hela branschens kompetens och utveckling. Entreprenörerna 

kopplar det till att handla mer om ansvar och eventuella påföljder vid förseningar. Studiens 

begränsning att inte involvera underentreprenörer eller konsulter ger därmed inte någon 

önskvärd helhetssyn av problembeskrivningen. En möjlig anledning till olikheterna i hur 

problematiken angrips kan tänkas grunda sig i parternas skilda affärsmål. Ett 

entreprenörsföretag har ett vinstdrivande syfte på ett helt annat sätt än en offentlig beställare. 

6.1 Inställning till samverkan  

I litteraturen presenterar Eriksson och Hane (2014) hur samverkan inte bör ses som något att 

benämna projekt enbart på grund av att det används vissa samverkansinriktade aktiviteter. 

Den beskrivningen sammanfaller tydligt med intervjuad samverkansledares ståndpunkt. 

Samverkansledare A påpekar tydligt under intervjun att det alltid bör samverkas, men att man 

ska fråga sig till vilken grad. Alla projekt ser olika ut, med olika förutsättningar och kräver 

därför olika former av samverkan. Troligen kommer de bägge parternas föredragna sätt att 

samverka att spela in. Dessa skillnader i hur man samverkar från projekt till projekt stärks av 

den beskrivning Ofrell och Hansson (2012) presenterar där entreprenörer skapat egna 

definitioner för att samverka i förhoppning om att vinna marknadsandelar. Av denna 

anledning finns inte heller någon klar definition av vad arbetssättet innebär. Alltså, litteratur 

och svar från intervjuer överensstämmer om att det kan vara problematiskt att söka efter 

någon entydig definition för samverkan.  

 

Enligt Kadefors (2002) är kostnadssänkningar och en högre effektivitet i produktionen två 

grundstenar till varför samverkanskonceptet fastnat på den svenska marknaden. Detta 

uttrycker även Produktionschef AB som förklarar att ekonomisk trygghet tillsammans med 
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att produktionspersonal ofta är insatta i projektet när Fas 2 skall starta är en vinst för projektet. 

Både Kadefors (2002) och Bjerle (2014) nämner innovationsfrämjande som ytterligare en av 

drivkrafterna som fick samverkan att kliva in på den svenska marknaden. Att nya tekniker 

och alternativa lösningar skulle utveckla branschen. Detta ställs i kontrast till vad 

respondenter i entreprenörsledet uttryckt. Där menas att det är en svår balans, hur 

entreprenören prissätter efter de risker som finns. Som ett resultat av detta risktänk kan det 

potentiellt vara så att entreprenören enbart ser risker och inte möjligheter. I ett 

samverkansprojekt där konkurrensen är begränsad kan det i praktiken tänkas hämma nya 

innovationer genom att entreprenören gör val som den är trygg med. Det visar återigen hur 

viktigt det är att alla parter är väl införstådda i vilka målen för samverkansarbetet är och att 

dessa följs upp.  

 

I litteraturen beskrivs hur samverkan lämpar sig vid komplexa och riskfyllda projekt där man 

tidigt får in teknisk kompetens för att tackla projektets problembild. Detta styrks av de båda 

fallprojektens beställare som uttrycker att samverkan lämpar sig när slutprodukten inte är 

säker, när man inte vet vilken produkt man vill ha eller hur man skall skapa den. Intressant 

är dock hur en beställare även kunde tänka sig att använda samverkan vid småskaliga 

repetitiva projekt. Även om vald litteratur och fallstudie är avgränsad till att behandla stora 

komplexa entreprenader är det värt att nämna hur en beställare kan tänka sig att använda sig 

av samverkan i mindre projekt. De tyder på en vilja att fortsätta och även utveckla 

samverkansarbetet i branschen.  

 

I ett historiskt perspektiv ses ofta samverkan som ett resultat av konflikter och en bransch där 

aktörer sett varandra som motparter. Att samverkan och den gemensamma projekteringen 

automatiskt skulle leda till färre ändrings-, tilläggs-, och avgående arbeten är tveksamt. Men 

som framgått i intervjustudien sker snarare en förflyttning av diskussionen till Fas 1 då 

riktkostnaden ska bestämmas. Om denna förflyttning av ÄTA-hanteringen sker kan en fördel 

vara att problemet hanteras med färre medel. Detta på grund av att det sker i ett 

projekteringsskede snarare än i ett byggskede.  

6.2 Att arbeta i samverkan 

Samtliga respondenter håller med Ofrell (2012) om hur ett av huvudsyftena med att arbeta i 

samverkan är att ”mjuka upp” de traditionella kontraktsuppläggen och hur man mer skall se 

samverkan som ett förhållningssätt emellan parterna. I teorin förklaras ofta hur viktig en 

inledande startworkshop är för att skapa gemenskap och förtroende för varandra. Behandlade 

fallprojekt använde båda initialt olika workshops för att tillsammans rama in projektet. Dock 

berättar Samverksledare A att man i Projekt A snarare skapade en gemensam vision istället 

för fasta mål. I Projekt B presenterar respondenter hur den satta målbilden kan ha varit något 

diffus. Även hur man efter hand kan ha tappat den något och att man därför kanske behövt 

arbeta med den mer löpande under projektet. En generaliserad tolkning av det som hänt i 

projekten är att det dels bör åsidosättas tillräcklig tid för att arbeta fram de gemensamma 

målen. Dels se till att de mål som sätts i högsta möjliga mån är tydliga samt att det sker en 

kontinuerlig återkoppling av dessa. Om inte detta görs är det troligen högre risk för att man 

faller tillbaka i mer traditionella mönster och tar tillbaka problem till sitt eget bord.  

 

Det lyfts i litteraturen och av flera respondenter hur viktiga de personliga relationerna är för 

att kunna lita på varandra och lyckas i ett samverkansprojekt. Något som också påpekas är 

hur viktigt det är med ”rätt” personer som besitter rätt kunskap och har en bra inställning till 

samverkan. Som i alla relationer krävs det sällan mer än att någon enstaka person tappar 

engagemanget för att missnöjet ska börja gro bland projektdeltagarna. Troligen är att en del 
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i att lära känna varandra och bygga starka relationer bygger på att kompetenserna parterna 

emellan speglar varandra.  

 

I projekt B där beställaren under projektets gång infört särskilda protokollösa veckomöten 

för styrgruppen berättar två av respondenterna hur det har förbättrat stämningen och 

förståelsen för varandras problem. Dock bör närvarande på dessa möten arbeta aktivt för att 

denna stämning sprider sig nedåt i organisationerna och framförallt ner i arbetsgruppen. Av 

det att döma är vikten av att beställaren tar samverkansorganisationens sociala välmående i 

beaktande stor. Detta för att de inblandade ska trivas, kunna arbeta tillsammans och prata 

samma språk. I projekt A låg denna uppgift till viss del hos samverkansledaren. Även om det 

inte kan dras några definitiva slutsatser angående samverkansledarens närvaro har samtliga 

respondenter i Projekt A framfört en mer positiv bild av gemenskapen, viljan att arbete i och 

driva projektet framåt.   

 

För att en gemensam projektorganisation skall fungera så bra som möjligt har det i 

intervjustudien uttrycks hur viktigt det är att organisationsstrukturen är tydlig och att den 

följs. Flera respondenter har under intervjustudien vid flera tillfällen pekat på vikten av en 

stark projekteringsledare. Utöver de självklara egenskaperna hos en stark projekteringsledare 

som att besitta erfarenhet, kompetens och att vara lyhörd kan en del i personens styrka vara 

av annan karaktär. Troligen är förmågan att driva projektet framåt genom att fatta aktiva 

beslut ofta central, detta för att den upplevda känslan av stillestånd i projektet inte ska uppstå.  

 

Olsson (2012) beskriver hur en gemensam ekonomi är viktig för att lyckas med att skapa den 

tillit som krävs i ett samverkansprojekt. Även flera respondenter uttrycker att ekonomin alltid 

är en viktig grundsten för att lyckas med samverkan och hur det ur en aspekt alltid handlar 

om pengar i slutändan. Under intervjusammanställningen framgår det hur användandet av 

öppna böcker i vissa fall resulterar i att beställaren blir för mycket av en kontrollorganisation. 

Om beställaren tolkar den gemensamma ekonomin som en chans till att granska och 

ifrågasätta precis alla entreprenörens inköp försvinner tilliten fort. Det visar återigen hur 

viktigt det är att alla i projektet förstår det bakomliggande syftet till att man valt att samverka. 

Och att man ser den gemensamma ekonomin som en möjlighet till att tillsammans öka 

kostnadsmedvetenheten och stärka prognosunderlaget för projektets eventuella riktkostnad. 

 

Att tillsammans räkna ut en riktkostnad har beskrivits som inte helt bekymmersfritt i vissa 

fall. Det har i genomförda intervjuer framförts hur beställaren till viss del måste lita på 

entreprenörens bidrag till att sätta riktkostnaden med hjälp av sitt kalkylsystem. Att se 

öppenhet och användandet av öppna böcker som en möjlighet för beställaren att ta del av 

entreprenörens egenutvecklade kalkylsystem kan vara problematiskt. Kalkylsystemet är 

baserat på tidigare erfarenheter och bestämmer till viss del entreprenörsföretagets slagkraft 

på marknaden. Med det sagt är det viktigt att entreprenören såklart inte missbrukar det 

förtroendet genom att ta höjd med för stora riskpåslag eller liknande.  

6.3 Upphandling i samverkan 

Eriksson och Hane (2014) fokuserar på att se hur effektivitet och innovation kan främjas 

genom att ha en strategi för upphandlingen. Vilket i slutändan påverkar balansen mellan 

konkurrens och samverkan. På det sätt som vi har behandlat de fem ingående komponenterna 

för en upphandlingsstrategi analyseras respektive komponent utefter dess utfall i respektive 

fallprojekt. Av intervjustudien framgår av flera respondenter hur samverkan ibland av 

branschen uppfattas som en juridisk modell för hur projekt i samverkan ska fortlöpa. I enighet 

med vad Bjerle (2014) framför pekar respondenter i såväl beställar- som entreprenörsledet 
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på hur samverkan bör ses som ett förhållnings- och arbetssätt. Att det in juridisk mening inte 

finns några samverkansentreprenader gör att de parametrar som inkluderas i en 

upphandlingsstrategi liknar de som används vid mer traditionella upphandlingar. 

Sammansättningen och förståelsen av komponenternas innebörd speglar samverkansarbetet 

och hela projektet. Med anledning av det menar vi att dessa ingående komponenter ställs på 

sin spets när de används i samverkan.  

 

Det uppstår hela tiden en balansgång i form av den grad av flexibilitet ett kontrakt ska ha. Är 

det inte tillräckligt flexibelt riskerar det att hämma samverkansarbetet. Är kontraktet å andra 

sidan för flexibelt kan det medföra att entreprenören hamnar i en position där metodval för 

arbetet kan väljs efter vad entreprenören är bekväm och känner sig trygg med. En tolkning 

av denna balansgång uppstod under dokumentstudien då frågan om den påverkan 

handlingarnas upplägg har på samverkansarbetet. Vilka signaler sänder en beställare genom 

att försvåra underlaget? Det kan tänkas prägla projektet redan från start om det utformas ett 

allt för komplicerat avtal som exempelvis kräver korsläsning mellan olika handlingar eller 

har en otydlig riskfördelning. Ytterligare något som nämns i resultatet gällande kontraktets 

utformning är hur avsteg från AB 04 och ABT 06 bör göras med försiktighet. Det med 

anledning av det troliga riskpålägg entreprenören gör på grund av förekomsten av ”onödiga” 

ändringar. Standardavtalen är utformade för att undvika missförstånd vid kontraktsskrivning 

mellan parterna. Sannolikt påverkas förtroendet parterna emellan om avsteg och ändringar 

av standardavtalen görs.  

 

Samtliga respondenter uttrycker i enighet med vad Eriksson och Hane (2014) framför hur 

totalentreprenader är vanligast förekommande när det gäller projekt i samverkan. Anledning 

till detta tros vara det ansvar om handlingars riktighet som entreprenören har vid 

totalentreprenader. Flera respondenter pekar på hur det främst är entreprenörens 

produktionskunskap som man vill åt och att det är ett mer tydligt deltagande i arbetet under 

Fas 1 då projektet handlas upp som totalentreprenad. Tillsammans med detta konstaterande 

har det under intervjustudien framförts hur entreprenörer ofta beskrivs vara bättre på att styra 

projekteringsarbete. En trolig slutsats av det påståendet är hur det återigen är viktigt att ha 

klart för sig vad syftet med samverkansarbetet är. Om det är att driva projektet framåt och 

uppnå byggbarhet? Då kanske entreprenören driver arbetet framåt bäst, men är det att vrida 

och vända på varenda sten för att komma fram till den absolut bästa lösningen? Då kanske 

inte entreprenören är den bästa att styra arbetet under Fas 1. Om arbetet utförs som en 

utförandeentreprenad framförs det av en respondent i beställarledet under intervjustudien hur 

det gärna eftersträvas ett mer aktivt arbete av entreprenören under Fas 1. Från entreprenörer 

ifrågasätts detta ”deltagande” eller ”medverkan” i projekteringsarbetet. I enighet med Bjerle 

(2014) menar respondenter från entreprenörsledet att deras deltagande behövs konkretiseras. 

En reflektion rörande detta är att entreprenören troligen har en rädsla för att ta på sig 

något ”onödigt” konstruktionsansvar och därmed inte gör mer än nödvändigt.  

 

I förfrågningsunderlaget för Projekt B presenterades ett alternativt entreprenadkontrakt för 

Fas 2. Svårigheter med projekteringsarbetet resulterade i att en pålitlig riktkostnad blev svårt 

att ta fram. Istället för det ursprungliga kontraktet med riktkostnad och incitament 

valdes ”exitkontraktet”. Detta innebar en ren löpande ersättning. Att ha med ett kontrakt för 

händelse av att entreprenaden ”misslyckas” redan i förfrågningsunderlaget kan tänkas ge 

något dubbla budskap. Vilka signaler sänder det och hur påverkar det förtroendet egentligen? 

Samtidigt när Projekt B är ett så pass komplext projekt med hårda krav från pågående 

verksamhet kan ”exitkontraktet” vara förståeligt av skälet att beställaren får tryggheten att 

entreprenören löper mindre risk att dra sig ur projektet helt och hållet. Med facit i hand kanske 
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det hade varit bättre att formulera ett löpande kontrakt redan från början. Detta för att inte 

skapa onödiga förhoppningar eller föreställningar om hur projektet skulle fortlöpa.  

 

Teorin presenterar flera olika samverkansformer med olika benämningar. Inget av de 

studerade fallprojekten har någon uttalad samverkansform men har i högsta grad behandlat 

de ingående komponenter som teorin inkluderar i begreppet samverkansform. 

Både Beställare A och B uttrycker hur viktigt det är som beställare att veta vad syftet med att 

samverka i projektet är. Lika viktigt som det är att veta varför man som beställare har valt att 

samverka är att tillåta entreprenören själv beskriva sitt syfte med samverkan i det aktuella 

projektet. På samma sätt förklarar Olsson (2012) hur viktigt valet av form för samverkan är 

och hur det sätter prägel på hela projektet. Troligen kan en erfaren beställare genom att lyssna 

och leda redan i upphandlingen verka för ett öppensinnat och gemensamt framtagen form för 

samverkansarbetet. Detta snarare än att beställaren på förhand redan satt ramarna för 

samverkansarbetet. I Projekt A var man bra på att få med alla parter i projektet och arbeta 

med dess mening och förståelse för varandra. När samtliga inblandade hamnar på samma 

sida initialt i projekt minskar sannolikt händelsen av att onödiga motsättning uppstår i 

framtiden.  

 

Beträffande anbudsutvärdering för de två projekten har respondenter från bägge parter 

uttryckt sig tveksamma till användandet av ”hårda” parametrar som pris. Detta i kontrast till 

viss litteratur som menar att en anbudsutvärdering baserad till cirka 40 procent på pris är 

rimligt. Både entreprenörens produktionschef och beställare för Projekt B ställer sig frågande 

till användandet av pris för att utvärdera anbud i samverkansprojekt. Samtidigt köper de 

resonemanget som beställaren i Projekt A framför om att man utvärderar en viss del på tim-

pris eller arvodet. Det ska tilläggas att parterna är eniga om att det krävs en rimlighet och ett 

marknadsmässigt pris- eller arvodesintervall. Troligen är denna balansgång ofta avgörande 

för hur projektet ska arta sig och grund till hur förtroende kan börja byggas. Som en följd av 

att utvärdera anbud på pris kan i vissa fall en problematik gällande entreprenörens motiv till 

deltagande i ett tidigt projekteringsstadie uppstå. Entreprenören låser tjänstemän som enligt 

sin verksamhetsmodell bör omsätta mångmiljonbelopp till att istället enbart omsätta sin egen 

tim-kostnad. Ibland även till marknadsmässigt låga priser utan vinstmarginal. Löper projektet 

in i en Fas 2 kompenseras detta ofta upp såvida Fas 1 inte dragit ut på tiden. Om projektet 

avbryts, likt Projekt A blir dessa låga timpriser ett bekymmer. Arvodet balanseras aldrig ut 

och det drabbar hela entreprenörens ekonomi negativt.  
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7 Slutsatser 

Detta kapitel besvarar studiens problemformuleringar genom att dra slutsatser från studiens 

resultat och analys. Till sist presenteras förslag på fortsatta studier.   

7.1 Återkoppling till problemformuleringar 

 

Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt? 

 

Från denna studie går det att se flera utgångslägen för de olika fallgropar som kan tänkas 

uppstå i ett samverkansprojekt. Från de som berör personbaserade aspekter till dom mer 

handfasta fallgroparna som att exempelvis inte göra onödiga avsteg eller ändringar av 

standardkontrakten AB 04/ ABT 06. För att besvara frågeställningen om vilka fallgropar som 

kan lokaliseras för samverkansprojekt framgår det tydligt av studien hur någon konkret 

och ”fallgropsbank” eller lista över typsituationer som kan leda till dessa fallgropar har visat 

sig vara svårt att presentera. Det till stor del av den simpla anledning att var projekt är unikt 

och att det då kan tänkas vara problematiskt att ta fram allt för generella och svepande skäl 

till dessa problem. Att sedan leta efter fallgropar i samverkansprojekt kan till viss del verka 

som ett något mer pessimistiskt angreppssätt än att exempelvis försöka att lokalisera faktorer 

för framgång. Även om synsätten till viss del resulterar i liknande slutsatser har 

utgångspunkten hela tiden varit att söka efter de upplevda problem som branschen ser när det 

gäller att arbeta i samverkansprojekt.  

 

Det mest uppenbara av undersökningsresultaten som framkommit ur studien är hur många av 

de fallgropar som lokaliserats beträffar den enskilde individens deltagande i det aktuella 

samverkansprojektet. Att det saknas vilja och ett driv till att samverka kan som i alla 

relationer leda till ett missnöje som hastigt börjar gro. Det är därför viktigt att inte underskatta 

svårigheterna i att förändra de traditionella rollfördelningarna i ett byggprojekt. Ytterligare 

en slutsats är att bakomliggande förfaktorer så som riskfördelning, kontraktsutformning, 

organisation, person och hur ersättning regleras; kan ha en påverkan på förtroendet. 

Förtroendet som är en grundpelare i samverkansarbetet.  

 

Ett av de mer konkreta resultaten från fallstudien var betydelsen av en handlingskraftig 

projekteringsledare. Detta till viss del för att framdriften av projektet inte ska upplevas som 

långsam. En tydlig roll för projektets framdrift har såklart även beställaren eftersom det är 

den som ställer krav och sätter ramar för samverkansarbetets omfattning. Sedan är det upp 

till både beställare och entreprenör att vara införstådda i varför man samverkar, vilka målen 

är och hur de tillsammans ska arbeta för att uppnå dom. Alltså, studien styrker litteraturens 

konstaterande om hur viktiga de gemensamma målen och förståelsen för varandra är. 

Betydelsen av att upprätta så konkreta och mätbara mål som möjligt för att inte falla ifrån det 

förhållningssätt man arbetar efter i samverkan är något annat som studien påvisat. Beroende 

på omfattning och den trygghet beställaren känner inför projektet framgår av studien hur 

samverkansledarens grad av deltagande kan spela in på projektdeltagarnas måluppfattning 

och inställning till att arbeta i samverkan.  

 

Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?  

 

Studien styrker i enighet litteraturen att det är problematiskt att definiera ett projekts 

samverkan enbart utefter användandet av vissa samverkansinriktade aktiviteter. På samma 

sätt redogörs för hur samverkan inte bör ses som något juridiskt kontraktsupplägg. Trots 
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dessa redogörelser visar studiens resultat hur centralt det är att veta vilka de ingående 

komponenterna i en upphandlingsstrategi är och hur de förhåller sig till varandra. Hur man 

sedan väljer att se på effekterna av ett samverkansprojekts valda upphandlingsstrategi beror 

otvivelaktigt på den utgångspunkt man har. Att värdesätta kvalitet, att hålla sig inom 

budgetramar eller att skapa en innovativ slutprodukt ger alla olika svar på hur framgångsrikt 

ett samverkansprojekt har varit.  

 

I samverkansprojekt krävs en förståelse för vad öppenhet och tydlighet faktiskt innebär för 

projektet. En grundläggande förutsättning för detta är att både entreprenör och beställare kan 

sitt kontrakt. En av flera anledningar till det är att möjliggöra ett förtydligande för vilka 

spelregler som gäller för bland annat entreprenörens deltagande under Fas 1, användandet av 

öppna böcker samt hur ÄTA-hantering ska ske eller vad som får vara riktkostnadsjusterande. 

Att se egen vinning i användande av öppna böcker eller vid framtagandet av en riktkostnad 

är inte bara sårbart för projektet, utan även för den långsiktiga relationen mellan parterna. 

Allt detta för att förtroendet inte ska brista redan i projektets handlingar.  

 

Avslutningsvis visar fallstudien på den försiktighet som bör föreligga då en 

anbudsutvärdering baserad på pris eller arvode används. Om beställaren trots det väljer att 

använda pris under utvärderingen gäller att det är en rättvis och marknadsmässig summa. Det 

är viktigt för att inte riskera att parterna ser varandra som motparter där entreprenören letar 

efter den förlorade ersättningen på annat håll. Huvudsyftet med en upphandling av ett 

samverkansprojekt bör alltid vara att handla upp önskvärd teknisk kompetens och 

samverkanstänk. 

7.2 Studiens trovärdighet 

Utmaningen med en fallstudie är att uppnå en generaliserbarhet med hjälp av ett fåtal 

fallprojekt. Att på ett rättvist sätt spegla verkligheten med begränsade data är en prövning i 

sig. Trots att det för samtliga respondenter redogjorts för studiens entreprenörsperspektiv 

som utgångspunkt kan det inte uteslutas att resultatet visar sig vara något snedvridet. Att 

respondenter inte alltid svarar sanningsenligt med anledning av att inte trampa någon på tårna 

kan tänkas vara ett problem. Tilläggas ska att det endast är ett entreprenörsföretags perspektiv 

som studien behandlar. Andra entreprenörsföretag kan ha ett annat fokus för sitt 

samverkansarbete och därmed komma fram till andra problembilder. Även vi som utfört 

studien kan ha påverkats av detta perspektiv. 

 

Vad beträffar studiens slutsatser ges en överskådlig helhetssyn av de problem som kan uppstå 

i samverkansprojekt. Valda problemformuleringar och utfört intervjuformulär öppnar upp för 

ett angreppssätt som sammanställer synsätt och inställning snarare än mer handfasta faktorer.  
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7.3 Förslag till fortsatta studier 

Studien har överskådligt undersökt många delar av ett samverkansprojekt. Från dess 

upphandling till vad som fungerar bra eller mindre bra i det arbetssätt som används. Intressant 

hade varit att dyka djupare i något av studiens berörda ämnen.   

 

• Undersöka tekniska konsulters medverkan i samverkansprojekt.  

• Jämföra ekonomiskt utfall mellan snarlika traditionella projekt och 

samverkansprojekt.  

• En kvantitativ studie gällande olika beställares strategier för att upphandla 

samverkansprojekt. 

• Undersöka närmre hur olika upphandlingsförfaranden kan tillämpas i 

samverkansprojekt.   

• Djupare analys av utvärderingsgrundernas påverkan på upphandlingen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Syfte 
Vi skriver ett examensarbete om samverkan. Arbetets syfte är att se närmre på vilka 

fallgropar som finns i samverkansprojekt. Vidare undersöka hur upphandling går till och 

vilka strategier som används. Genom fallstudien är vår målsättning att kunna redovisa ett 

sammanfattande intryck för vilka problem som finns och hur dessa kan kopplas till hur 

projektet har handlats upp. Arbetet behandlar följande problemformuleringar: 

 

o Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt?  

 

o Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt?  

 

Inledande om personlig inställning och attityd till samverkan 
 

1. Vad är din roll i organisationen? Hur många år har du i branschen? 

 

2. Vilka för-och nackdelar ser du med samverkan jämfört ett mer traditionellt 

arbetssätt? 

 

3. Finns tillräcklig kunskap för att bedriva projekt i samverkan hos respektive part? 

 

Arbetssättet i samverkan 
 

4. Hur upplevde du arbetssättet för samverkan i projektet? 

 

5. Hur fungerade samverkanskonceptet rent konkret, vad gjordes för att göra det till ett 

samverkansprojekt? 

 

Upphandlingsstrategi eller "upphandlingspaket 
Vi utgår från att utvärdera upphandlingsstrategi, då med avseende på: entreprenadform, 

ersättningsform, samverkansform, upphandlingsförfarande och urvalskriterier. Målet är att 

få synpunkter på vald upphandlingsstrategi (för Fas 1 & 2). 

 

6. Hur upplever du att vald entreprenadform har påverkat projektet?  

 

7. Vilka skrivelser i förfrågningsunderlaget är viktiga för att bibehålla en god 

samverkan? 

 

8. Hur upplever du att den valda ersättningsformen påverkat samverkan och projektet i 

stort? 

 

9. Vilken påverkan har urvalskriteriernas utformning på val av entreprenör? 

 

10. Vad skapar brister i förtroendet?  

 

11. Ser du några ytterligare generella problem eller fallgropar för samverkansprojekt? 


