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SAMMANFATTNING 
En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår 
omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen 
beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. Studier inom svensk byggbransch har därför lyft 
betydelsen av ökad effektivitet genom utveckling av teknik och kunskap i bygg- och 
anläggningsprojekt. Den offentliga upphandlingen i Sverige uppmäts till cirka 634 miljarder 
kronor per år vilket motsvarar en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. En stor del av de 
bygg- och anläggningsarbeten som utförs i Sverige upphandlas av offentliga beställare vilket 
medför att de har möjlighet att påverka branschens utveckling. För att främja ett önskat 
beteende och drivkrafter hos leverantörer kan offentliga beställare använda 
leverantörsuppföljning samt ekonomiska incitament i upphandling. 

Studiens syfte har varit att öka förståelsen för hur incitament ska användas i upphandling för 
att främja effektivare leveranser och skapa drivkraft för leverantörer att utföra, och helst 
överträffa, det resultat som önskas av beställaren. För att uppnå ett trovärdigt resultat valdes 
metoden fallstudie. Trafikverket som är en renodlad beställarorganisation med en bred 
leverantörsbas använder leverantörsuppföljning och incitament i upphandlingar och ansågs 
därför som ett lämpligt företag att undersöka för att uppnå studiens syfte. För den kvalitativa 
datainsamlingen har åtta projekt med incitament studerats där totalt 20 stycken intervjuer 
genomförts. I respektive projekt, förutom i två, har inköparen, projektledaren och leverantören 
intervjuats för att få en objektiv bild för hur bonus som incitament fungerat i projekten. För att 
underlätta analysarbetet sammanfattades alla projekt och analysmetoden ”Pattern Matching” 
användes för att finna likheter och olikheter mellan de studerade projekteten. 
Utifrån resultat och analys har slutsatser kunnat dras om hur tidigare användning av bonus har 
fungerat följt av förbättringsförslag. Slutsatsen var att bonus bidragit till att projektet gått 
smidigare och att det ökade samarbetet men inte att själva slutprodukten förbättras. Det 
framgick även att arbetssättet för bonus varierat mycket mellan projekten och att kontinuerlig 
leverantörsuppföljning under projektets gång är viktigt och en kritisk faktor för att bonus ska 
fungera som incitament och för att främja leverantörsutveckling. Vidare var slutsatsen att 
incitamentmodellen och formeln för uträkning av incitament bör standardiseras och integreras 
i systemet för leverantörsuppföljning. Ytterligare en slutsats var att bedömningsgrunderna 
upplevs som otydliga i dagsläget och att det är svårt att göra en objektiv bedömning.  

I studien har förbättringsförslagen sammanfattas i tre huvudområden där det första utgjordes 
av att standardisera arbetssättet kring hur bonus används i projekten sett till aktiviteterna: 
benämningar, leverantörsuppföljning, fokusområden och bonusnivå. Rekommendationen var 
att införa riktlinjer att leverantörsuppföljningen bör ske kontinuerligt under projektets gång vid 
minst fyra tillfällen per år samt att inte alla fokusområden bör viktas lika högt utan ett fåtal 
områden bör väljas ut som är kritiska för projektet. De områden som har en högre vikt är de 
områden som leverantören fokuserat på och som sedan utgjort ett mervärde i projektet. Studien 
visade även att bonusens storlek är betydande där en höjd bonusnivå från dagens föreslogs för 
att leverantörerna ska se det som incitament. Nästa förbättringsförslag utgjordes av att integrera 
incitamentmodellen i leverantörsuppföljningssystemet UppLev vilket säkerställer att arbetet 
utförs på liknande sätt samt medför att leverantörer har lika förutsättningar oberoende vem 
genomför leverantörsuppföljningen. Tredje förbättringsförslaget var att förbättra 
bedömningsgrunderna utifrån fem områden vilka var subjektivitet, checklista, kontraktsenlig 
nivå samt att det ska vara möjligt för leverantören att uppnå högsta poäng vid bedömning.  
Nyckelord: Leverantörsutveckling, leverantörsuppföljning, incitament och bonus, 
upphandling, leverantörsrelationer.  



 

 

ABSTRACT 
A well-functioning public procurement is crucial to manage the changes that our world is 
facing. The competition and efficiency in the construction sector are described as lower than 
in other sectors. Studies in the Swedish construction industry have highlighted the importance 
of increased efficiency through development of technology and knowledge in construction 
projects. The public procurement in Sweden is measured at SEK 634 billion per year, which 
corresponds to one fifth of Sweden's gross domestic product. A major part of all construction 
work performed in Sweden is procured by public purchasers, which means that they are able 
to influence the industry's development. In order to promote a desired behavior, public 
purchasers can use supplier management performance as well as financial incentives where the 
supplier receives a bonus if certain levels of different functional requirements are exceeded.  

The purpose of the study has been to increase understanding on how incentives are to be used 
to promote more efficient deliveries and create the power for suppliers to perform, and 
preferably exceed, the desired results of the client. In order to achieve a credible result, the case 
study method was used. Trafikverket which is an ordering organization with a broad supplier 
base and who use supplier management performance and bonuses in their projects, was 
considered a suitable company for the case study. For the qualitative data collection, eight 
projects have been studied, with a total of 20 interviews being conducted. In each project, apart 
from two, the buyer, project manager and supplier have been interviewed to gain an objective 
understanding of how bonuses as incentives worked in the projects. To facilitate the analysis, 
all projects were summarized using a method named Pattern Matching to find similarities and 
differences, which then were compared and matched against the theoretical framework. 
Based on results and analysis, conclusions have been drawn about how previous use of bonus 
as incentive has functioned, followed by suggestions for how bonus can act as incentive in a 
better way. The conclusion was that bonus contributed to a smoother running of a project but 
that the final product itself did not get better. It was also found that the way in which bonuses 
are used varies from project to project and that supplier management performance takes place 
continuously during the project promotes that the supplier can use the assessments as a way to 
develop themselves. Furthermore, it was concluded that the incentive model and the formula 
for calculate bonus should be standardized and integrated into the system UppLev. A further 
conclusion where that the assessment bases were unclear.  

The study recommends three areas of improvement. The first is about standardization for the 
way in which incentives are used in the projects, referring to the activities supplier performance 
management, focus areas and bonus levels. The recommendation was to introduce guidelines 
that supplier management performance should be done continuously during the project and that 
not all focus areas should be weighted as high, instead few areas should be chosen that are 
critical for the project. The areas of higher importance are the areas that generated added value 
in the project. The study also showed that the size of the bonus is significant, where an 
increased bonus level from today’s level is suggest for bonus to work as an incentive. The next 
improvement area consisted of integrating bonus in the system UppLev, ensuring that the work 
is performed in a similar manner, and that suppliers have equal conditions independent of who 
is project manager. The third improvement proposal was to improve the assessment bases based 
on five areas, subjectivity, checklist, contractual level and that it should be possible for the 
supplier to achieve the highest score when assessing.  

Key words: Supplier development, supplier performance management, incentives and bonuses, 
procurement, supplier relations. 
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TERMINOLOGI 
 
Baskontrakt Underhåll för ett visst specifikt geografiskt område för en bestämt tid. 
Beställare En byggherre som upphandlar byggentreprenader.   
Entreprenadform Den kontraktsform projektet har, exempelvis utförande- eller 
totalentreprenad.  
Entreprenaduppdrag Ett uppdrag som följer ett särskilt framförhandlat avtal och som avser 
produktion av ett objekt med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.  
Ersättningsform Avser om ersättningsformen i kontraktet är enligt fast pris/fast arvode eller 
löpande/rörligt. 
Incitament Trafikverket har fyra olika incitament att välja på vid upphandling vilka är bonus, 
bonus enligt UppLev, vite (negativt incitament) samt ekonomist incitament kopplat till 
riktkostnad. Denna studie syftar till att undersöka incitamenttillägget bonus enligt UppLev.  
Incitamentsmodell Incitamentsmodell = Ersättningsform + Incitament.  
Konsultuppdrag Ett uppdrag som avser upprättande av handlingar såsom bygghandling, 
förfrågningsunderlag, konstruktionshandlingar m.m. 
LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

LUF Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster.  

Offentlig upphandling I denna studie avser det inköp som omfattas av upphandlingsreglerna 
(LOU och LUF). 

Offentlig beställare I denna studie avser det en beställare vars inköp omfattas av 
upphandlingsreglerna.  

Projektering Projektering kan jämföras med förstudie- och planeringsfaserna i ett projekt. 
Totalentreprenad Entreprenadform där byggaren står för både framtagandet av handlingarna 
samt byggandet av en anläggning. En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv 
utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen.  

Upphandlingsstrategi En kombination av olika upphandlingskomponenter som tillsammans 
formar en systematisk helhet. I denna rapport fokuserar vi främst på 
upphandlingskomponenterna, ersättningsform och bonus som incitament.  
UppLev Trafikverkets system för leverantörsuppföljning där leverantörens prestation bedöms 
utifrån ett antal fokusområden. 
Utförandeentreprenad Entreprenadform där beställaren står för handlingar och entreprenören 
för byggandet av en anläggning.  
ÄTA Ändrings- Tilläggs- och Avgående arbete.  
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1 INLEDNING 
I följande avsnitt kommer en bakgrund till studien, en förklaring till varför området är 
intressant att studera, vilka problem som identifierats inom området och studiens syfte att 
presenteras. Vidare kommer studiens frågeställningar och avgränsningar presenteras.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Regeringskansliet (2016) står det offentliga Sverige inför betydande utmaningar vilket 
stället högre krav på de offentliga inköpen. En väl fungerande offentlig upphandling är 
avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför och medborgarnas ökade 
krav på den offentliga sektorns funktion och tjänster. För att möta kraven behöver bygg- och 
anläggningsbranschen som länge visat en negativ utveckling gällande effektivitet och 
innovation (Bröchner & Olofsson, 2012) bryta den trenden. Enligt Ek Östberg (2016) beskrivs 
även konkurrensen inom bygg- och anläggningsbranschen som lägre än i andra branscher sett 
till antalet anbud per upphandling. Andersson och Andersson (2017) beskriver att 
konkurrensen på vägmarknaden har varit relativt likartad de senaste tre åren medan på 
järnvägsmarknaden har konkurrensen minskat betydligt. Eriksson och Hane (2014) beskriver 
att vid låg konkurrens behöver inte företag investera i ny teknik eller utveckla effektivare 
arbetssätt vilket i sin tur kan leda till att staten tvingas köpa in dyr och föråldrad teknik och 
lösningar. Enligt Ek Östberg (2016) kan det även leda till att svenska företag tappar 
konkurrenskraft på den internationella marknaden. 

I en forskningsrapport från konkurrensverket (2017) uppmäts den offentliga upphandlingen i 
Sverige till cirka 634 miljarder kronor per år vilket motsvarar en femtedel av Sveriges 
bruttonationalprodukt. En stor del av de bygg- och anläggningsarbeten som utförs i Sverige 
upphandlas av offentliga beställare och de kan därför genom upphandlingsstrategier påverka 
och utveckla leverantörerna och marknaden och därmed skapa större nytta för skattebetalarnas 
pengar (Whyles, van Meerveldb, & Nauta, 2015). Vidare menar Eriksson och Hane (2014) att 
leverantörers drivkraft till en bättre prestation i hög grad är påverkad av upphandlingsstrategier 
såsom val av ersättningsform och incitament i upphandlingen.  

Valet av upphandlingsstrategi för offentliga beställare är kopplat till juridik, i form av lagar, 
regler och standardavtal. I konsult- och entreprenadupphandlingar är lagarna om offentlig 
upphandling (LOU och LUF) samt standardavtal centrala aspekter att ta i beaktning (Eriksson 
& Hane, 2014). Eftersom den offentliga beställaren måste agera efter regler och lagar försvåras 
arbetet till att utveckla leverantörerna (Whyles et al., 2015). Därför behöver offentliga 
beställare hitta andra sätt att främja önskade drivkrafter i upphandlingen. Enligt Eriksson och 
Hane (2014) kan ett sätt vara att använda ekonomiska incitament i form av att leverantören 
erhåller bonus om vissa nivåer på olika funktionskrav överträffas. Bonus skapar då ett 
incitament till att leverera bättre än eventuella miniminivåer. Upphandlingsutredningen (2013) 
beskriver även betydelsen av incitament för att skapa drivkrafter till ökad kvalitet och 
effektivitet. En offentlig beställare har alltså möjlighet att påverka branschens utveckling 
genom att välja upphandlingsstrategier såsom incitament som skapar förutsättningar och 
drivkrafter för bättre leveranser och effektivare arbetssätt. 

1.2 Problemdiskussion 
Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering, 
byggande och underhåll av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 
(Trafikverket, 2017). Enligt Ek Österberg (2016) är Trafikverket en dominerande aktör på 
anläggningsmarknaden och utgör 30 procent av anläggningsmarknadens totala omsättning. 
Trafikverkets dominerande roll på marknaden leder till att de via sina upphandlingar har stor 
möjlighet att påverka och styra aktörerna på marknaden. Vidare beskriver Ek Österberg (2016) 
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att Trafikverket även ska möjliggöra förutsättningar för bättre leveranser som skapar mer nytta 
för skattebetalarnas pengar. I syfte att utveckla leverantörerna använder Trafikverket bland 
annat bonus i sina upphandlingar. Kunskapsläget kring användning av bonus som incitament i 
upphandlingar är dock lågt och det finns därför ett behov för Trafikverket att öka förståelsen 
för hur incitament ska användas för att främja bättre leveranser och skapa en drivkraft för 
leverantören att nå det resultat som önskas av beställaren.  

Tidigare forskning inom området visar att bygg- och anläggningsbranschen i dagsläget är 
mindre effektivt och har lägre konkurrens än i andra branscher där offentliga beställare behöver 
hitta andra sätt att skapa drivkrafter för marknaders aktörer att investera i ny teknik och 
utveckla effektivare arbetssätt. Studiens bidrag till tidigare forskning är information om hur 
bonus bör användas i bygg- och anläggningsbranschen för att skapa drivkraft för leverantören 
att leverera effektivare leveranser och därmed bidra till en utveckling av leverantörsmarknaden.  

1.3 Syfte 
Som beskrivet tidigare är kunskapsläget inom Trafikverket lågt gällande incitament i 
upphandling. Den här studiens syfte är därför att undersöka hur Trafikverket genom bonus i 
konsult- och entreprenadupphandlingar kan stärka leverantörers drivkrafter att uppnå 
effektivare leveranser. Det som förklarats ovan kan sammanfattas enligt följande övergripande 
syfte: 

Att undersöka hur användandet av bonus i upphandling kan stärka 
leverantörers drivkraft till effektivare leveranser 

I studien definieras en effektiv leverans som en leverans som skapar en större nytta och högre 
värde för beställaren. Genom att Trafikverket följer upp leveranser bidrar de till 
leverantörsutveckling vilket kan skapa en förbättrad affär och en ökad affärsmässig relation 
mellan beställare och leverantör. För att förtydliga och vidare förenkla det övergripande syftet 
har tre frågeställningar tagits fram. Genom att besvara dessa frågeställningar kan det 
övergripande syftet uppnås.  

1. Hur har bonus använts i konsult- och entreprenadprojekt? 

Den första frågeställningen syftar till att undersöka och beskriva nuläget över hur bonus som 
incitament används i olika projekt. Frågan besvaras genom att kartlägga nuläget kring 
arbetsprocessen för bonus från sekundärdata från Trafikverkets interna databas samt från 
insamlad primärdata från intervjuer från åtta olika projekt där projektledare, inköpare och 
leverantörer på Trafikverket intervjuats.  

2. Vad påverkar funktionen av bonus som incitament? 

Andra frågeställningen har som syfte att beskriva hur studiens ämne framställs i teorin och 
presenteras i studiens teoretiska referensram. För att kunna svara på frågeställningen har 
information om områden såsom motivation, ekonomiska incitament, samarbete och 
kommunikation, leverantörsuppföljning prestationsmätning samlats in.   
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3. Hur bör bonus användas för att skapa incitament till effektivare leveranser? 
Tredje frågan är utformad för att beskriva hur incitament bör användas för att utgöra en 
drivkraft för leverantören att genomföra en mer effektiv leverans. Genom att primär och 
sekundär analyserats mot den teoretiska referensramen kunde studiens slutsatser och 
förbättringsförslag tas fram, och den tredje forskningsfrågan besvaras.  
I Figur 1 visualiseras studiens syfte och de tre frågeställningarna.  

 

1.4 Avgränsning och omfattning 
Studien omfattade åtta projekt där projektledarens, inköparens och leverantörens åsikter togs i 
beaktning. Studien omfattade både pågående och avslutade projekt och ingen geografisk 
avgränsning gjordes. Studien avgränsades till att endast behandla konsult- och 
entreprenaduppdrag där incitament i form av bonus via Trafikverkets 
leverantörsuppföljningssystem UppLev används. Gällande ersättningsform undersöktes både 
kontrakt med fast pris och löpande räkning. Studien avgränsades även till att inte omfatta 
implementering av rekommendationer och förbättringsförslag. 
 

  

Att undersöka hur användandet av bonus i upphandling kan stärka leverantörers drivkraft 
till effektivare leveranser 

Hur har bonus används i 
konsult- och 

entreprenadprojekt? 

Vad påverkar funktionen 
av bonus som 

incitament? 

Hur bör bonus användas 
för att skapa incitament 

till effektivare 
leveranser? 

Figur 1. Struktur över syfte och frågeställningar 
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2 METOD 
I följande avsnitt presenteras och motiveras forskningsmetoderna som användes i studien. 
Avsnittet introduceras med att presentera studiens upplägg, följt av studiens forskningsansats, 
hur den empiriska datamängden har samlats in samt vilka analysmetoder som användes i 
studien. Avslutningsvis presenteras studiens kvalitetshöjande åtgärder.  

2.1 Studiens upplägg  
Studien inleddes med att utföra en nulägesbeskrivning där en kartläggning av Trafikverkets 
ersättningsmodeller och incitament genomfördes. Genom kartläggningen kunde ett holistiskt 
perspektiv över hur Trafikverket arbetar med upphandling, incitament och 
leverantörsuppföljning skapas. Kartläggningen har även fungerat som underlag för att 
bestämma inriktning på fortsatt arbete. När kartläggningen var klar genomfördes en 
djupdykning av åtta stycken projekt där incitament i form av bonus via UppLev används. För 
att få en helhetsbild över projektet intervjuades projektledaren, inköparen och leverantören för 
respektive projekt. Syftet med intervjuerna var att identifiera hur respondenterna uppfattar 
bonus som incitament, på vilka grunder ersättning erhållits, om bonusen haft någon påverkan 
på projektets leverans samt identifiera utvecklingsmöjligheter med det nuvarande arbetssättet 
och systemet. Genom intervjuerna och kartläggningen kunde studiens första frågeställning 
besvaras. Parallellt med intervjuerna genomfördes en litteraturstudie där fokus vara att besvara 
studiens andra frågeställning.  

Utifrån insamlad litteratur och intervjuer genomfördes analys för att identifiera samband, 
likheter, olikheter och utvecklingsmöjligheter samt att öka förståelsen för hur bonus uppfattas 
och fungerar som incitament. Utifrån analysen formulerades sedan studiens slutsatser och 
förbättringsförslag och studiens sista frågeställning kunde besvaras. Slutligen genomfördes en 
diskussion om hur problem som uppkommit mötts samt förslag på fortsatta studier. Det 
kontinuerliga aktiviteterna har innefattat revidering av syfte och frågeställningar, 
litteraturstudie, rapportskrivning, handledning från universitet och från Trafikverket. En visuell 
bild av studiens tillvägagångssätt presenteras i Bilaga 1.  

I Tabell 1 nedan sammanfattas studiens metoder och därefter följer en mer ingående 
beskrivning av rapportens metoder vad gäller forskningsansats, datainsamlingsmetod, 
analysmetod och kvalitetshöjande åtgärder.  
Tabell 1. Metodöversikt 

Metod Valda metoder 
Forskningssyfte Explorativ 

Forskningsansats Induktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Primär/sekundär, Kvalitativ 

 

2.2 Forskningsansats 
Studien ämnade till att undersöka och utveckla förståelsen för hur bonus som incitament 
påverkar leverantörer till att uppnå en effektiv leverans. Studien genomfördes därför enligt en 
induktiv ansats eftersom studien är av explorativ karaktär för att generera nya teorier snarare 
än att testa en hypotes för att vidareutveckla teorier likt vid en deduktiv ansats (David & Sutton, 
2016).  
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Fortsättningsvis valdes forskningsstrategin fallstudie för att uppnå studiens syfte där en 
ingående undersökning av ett företag genomförts. En fallstudie valdes eftersom tidigare 
forskning inom området är begränsat vilket enligt David och Sutton (2016) gör fallstudie till 
en bra strategi. En fallstudie förknippas vanligen med kvalitativa forskningstekniker vilket kan 
styrka den induktiva ansatsen eftersom datainsamlingen vid induktiv ansats brukar anses som 
kvalitativ. 

2.2.1 Fallstudieföretag  
Studiens fallstudieföretag är Trafikverket som är en statlig myndighet inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Trafikverket är en stor aktör på bygg- och anläggningsmarknaden och 
har genom sina upphandlingsstrategier stor påverkan på marknaders övriga aktörer. 
Trafikverket har även en bred leverantörsbas samt modeller för olika bonus och 
incitamentssystem i deras upphandlingsstrategier i syfte att förbättra leverantörernas 
leveranser. 

2.3 Datainsamling 
Det finns enligt David och Sutton (2016) två typer av data, primär- respektive sekundärdata. 
Primärdata beskrivs som data insamlad för studien och samlas ofta in genom intervjuer eller 
observationer. Sekundärdata beskrivs som data som redan existerar och som någon annan 
samlat in. Författarna menar att det är vanligt att använda både primär- och sekundärdata. I 
denna studie har både primär- och sekundärdata används. Den primära datamängden är 
insamlad via intervjuer med syfte att undersöka och samla in ny information för att besvara 
studiens syfte.  
Sekundärdata har insamlats via artiklar, böcker och även från Trafikverkets intranät och 
diarium. Den insamlade sekundära datamängden har används för att forma introduktions- och 
teoriavsnittet som är relevant för studiens syfte. Den sekundära datamängden användes även i 
analysen där den jämförts mot den primära datamängden för att kunna identifiera skillnader 
och likheter. Artiklarna som användes hämtades via databasplattformarna Google Scholar och 
EBSCOhost och när artiklar valdes ut prioriterades aktuella artiklar som var publicerade i 
kända journaler. Sökorden som användes var framförallt financial incentives, moral hazard, 
construction projects, motivation, public procurement, supplier performance management and 
performance management, incentives and bonuses.   

Data kan även delas upp i kvalitativ eller kvantitativ data, där kvalitativ data avser icke-
numerisk data insamlad genom exempelvis intervjuer eller observationer och kvantitativ data 
avser numerisk data som samlats in via exempelvis enkäter (Saunders, Lewis, & Thornhillfi, 
2009). I den här studien utgörs den insamlade datamängden endast av kvalitativ data. Den 
kvalitativa insamlingsmetoden har baserats på 20 stycken intervjuer. Totalt har åtta projekt 
undersökts i studien, där inköparen, projektledaren och leverantören för vardera projekt 
intervjuats. Kvalitativa intervjuer kan enligt David och Sutton (2016) kategoriseras mellan 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer och frågorna kan vara standardiserade, 
halvstandardiserande eller ostandardiserade. I denna studie har ostrukturerade intervjuer 
genomförts, detta eftersom syftet var att gå in på djupet och förstå respondenternas egna 
personliga erfarenheter och åsikter om ämnet. Standardiseringsnivån på frågorna som ställdes 
under intervjuerna var främst halvstandardiserade men det fanns inslag av både standardiserade 
och ostandardiserade. Det togs fram tre stycken intervjuguider med liknande struktur, en för 
projektledare, en för inköpare samt en för leverantörer. Intervjuguiden bestod två delar, ena 
delen var projektspecifik och innehöll frågor om projektet. Andra delen handlade om 
incitament och Trafikverkets leverantörsuppföljningssystem UppLev och den tredje delen 
innehöll allmänna frågor om systemet och bonus som incitament. Frågor i intervjuguiden 
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formulerades utifrån den teoretiska referensramen samt utifrån annan insamlad sekundärdata. 
Intervjuguiderna återfinns i Bilaga 2, 3 och 4.  

2.3.1 Urval 
Enligt David och Sutton (2016) definieras en population som de fall som kan inkluderas i 
forskningsstudien. De beskriver vidare att det inte alltid är möjligt att samla in data från hela 
populationen som ska undersökas och därför bör lämpligt urval göras. Populationen för den 
kvalitativa studien är projektledare och inköpare inom projektering- och entreprenadprojekt på 
Trafikverket samt Trafikverkets leverantörer. Urvalet av populationen har skett genom ett 
selektivt urval vilket betyder att urvalet väljs efter forskarens egen kunskap och uppfattning 
om vilka människor som kan lämpa sig för ämnesområdet. Urvalet skedde utifrån från 
projekten, urvalskriterierna var att projektet skulle ha använt systemet UppLev samt ha 
innefattat incitament i form av bonus via UppLev.  
För att hitta projekt som uppfyllde dessa kriterier rådfrågades projektledare och inköpare på 
Trafikverket via snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att hitta lämpliga kandidater för intervju 
genom att efter en intervju, tillfråga respondenten om denna vet någon som skulle vara lämplig 
att intervjua härnäst (David & Sutton, 2016). Detta urvalsmetod användes i studien genom att 
projektledarna tillfrågades om de visste något lämpligt projekt där incitament används i 
upphandling. Vidare tillfrågades projektledarna om leverantören för projektet skulle vara 
lämplig att intervjua. Respondenterna för den kvalitativa studien projektledarna och inköparna 
för dessa projekt samt anställda hos den kontrakterade leverantören. I Tabell 2 presenteras de 
respondenter som intervjuats för studien. I projekt F och projekt H har inköparen inte 
intervjuats. I projekt B och D samt i projekt E och G utgjordes inköparen av samma person 
därför valdes denna att endast intervjuas vid ett tillfälle.  
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Tabell 2. Respondenttabell över de intervjuer som genomförts. Totalt har åtta projekt studerats där inköpare, projektledare 
och leverantörer intervjuats.  

ID Respondent Intervjuformat Längd Uppdragsform Region Status 

A Inköpare A Möte 01:08:44 Utförande-
entreprenad 

Nord Avslutat 

Projektledare A Möte 00:52:51 

Leverantör A Telefon 00:26:42 

B Inköpare B Möte 01:30:01 Konsult-
uppdrag 

Nord Avslutat 

Projektledare B Möte 00:49:00 

Leverantör B Telefon 00:25:00 

C Inköpare C Möte 00:51:16 Utförande-
entreprenad 

Nord Avslutat 

Projektledare C Möte 01:14:00 

Leverantör C Telefon 00:30:00 

D Inköpare D Möte 01:30:01 Konsult-
uppdrag 

Nord Avslutat 

Projektledare D Möte 01:17:03 

Leverantör D Telefon 00:27:00 

E Inköpare E Möte 00:48:00 Utförande-
entreprenad 

Nord Avslutat 

Projektledare E Möte 00:49:47 

Leverantör E Telefon 00:17:00 

F Projektledare F Möte 01:02:00 Total-
entreprenad 

Nord Pågående 
bedömning Leverantör F Telefon 00:38:40 

G Inköpare G Möte 00:48:00 Utförande-
entreprenad 

Nord Avslutat 

Projektledare G Möte 01:05:03 

 Leverantör G Telefon 00:37:00    

H Projektledare H Skypemöte 00:41:00 Konsult-
uppdrag 

Sthlm Pågående 
bedömning Leverantör H Skypemöte 00:33:00 

 
Kolumnerna i Tabell 2 ovan visar vilket ID projektet har, vilka respondenter som intervjuats 
för respektive projekt ID, vilket format intervjun genomfördes på, längd på intervjun, 
projektens uppdragsform, vilken region projekten hör till samt om projekten är avslutade eller 
om det är pågående bedömning. Tabellen visar att alla projekt förutom ett var beläget i region 
Nord vilket berodde på den valda urvalsmetoden.  

2.4 Analysmetod 
David och Sutton (2016) anser att de två viktigaste besluten i en kvalitativ analys är hur 
analysen ska integreras med datainsamlingsprocessen och vad forskningens syfte är. För den 
kvalitativa datainsamlingen i den här studien har sammanfattning används vilket innebär att 
sammanfatta det viktigaste från en intervju med syfte att konkretisera innebörden av en stor 
data mängd till färre ord. Sammanfattningen genomfördes i två steg där steg ett innebar att 
bekanta sig med insamlad data för att få en helhetsbild över respektive projekt. Detta 
genomfördes genom att för respektive projekt läsa alla transkriberingarna som tillhörde det 
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projektet, det vill säga transkriberingarna från intervjun med projektledaren, inköparen och 
leverantören. Steg två innebar att sammanfatta respektive projekts intervjuer till en helhetsbild 
samt att utesluta data som bedömdes som irrelevant för att underlätta analysarbetet. I 
sammanfattningen valdes att kategorisera datamängden utifrån frågeställningarna i 
intervjuguiden. Sammanfattningen för respektive projekt delades upp i fem delar, en del med 
projektspecifik information, en del med arbetsmetod för incitament, en med information om 
hur bonus fungerat som incitament, en del med allmän information kring fokusområdena och 
bedömningsgrunderna i UppLev samt en del med förbättringsförslag. Vidare användes 
analysmetoden ”Pattern Matching” som enligt Yin (2013) är en strukturerad metod för att 
relatera empirisk data med teori med syfte att hitta mönster. I studien användes metoden för att 
finna likheter och olikheter mellan de studerade projekteten och på så vis identifiera mönster. 
Dessa mönster jämfördes och matchades sedan mot den teoretiska referensramen.   

2.5 Kvalitetshöjande åtgärder 
Enligt Saunders et al. (2009) finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt för att höja en studies 
kvalitet, vilka är reliabilitet och validitet. För att höja reliabiliteten och validiteten i studien har 
ett antal åtgärder vidtagits vilka presenteras nedan.  

2.5.1 Reliabilitet 
Enligt David och Sutton (2016) kan reliabilitet beskrivas som tillförlitlighet. Det finns ett antal 
faktorer som kan ha påverkat studiens reliabilitet. Primärdata som samlades in via intervjuer 
kan ha varit påverkad av respondentens egna åsikter och tolkningar. För att minska risken av 
detta har tre personer i respektive projekt intervjuats för att öka tillförlitligheten i svaren. För 
att öka tillförlitligheten intervjuades respondenter från olika avdelningar med olika erfarenheter 
och bakgrunder. En annan risk var att respondenten kan känna att de måste svara på ett särskilt 
sätt och därmed inte svara helt sanningsenligt. Denna risk minimerades då personerna som höll 
i intervjun inte kom från företaget utan var en oberoende part samt att respondenterna är 
anonyma i rapporten.   

En annan faktor som enligt Saunders et al. (2009) kan påverka en studies reliabilitet är att 
personen som håller i intervjun ställer fel frågor. För att minska risken för detta konstruerades 
en intervjuguide med frågor som har sin utgångspunkt utifrån den litteraturstudie som 
genomförts samt information från genomförd kartläggning. För att minska risken för att fel 
frågor ställs anpassades även intervjuguiden utifrån respondentens roll, alltså utifrån om 
respondenten var projektledare, inköpare eller leverantör. Ytterligare en faktor som beskrivs 
som ett hot mot reliabiliteten är att forskaren kan vara färgad av en åsikt (Saunders et al. 2009). 
För att minska risken för detta spelades samtliga intervjuer in och transkriberades för att 
konkretisera innebörden.  

2.5.2 Validitet 
Validitet syftar, enligt David och Sutton (2016), till den utsträckning ett mätinstrument mäter 
det som det är avsett för att mäta, att mäta ”rätt saker”. För att stärka validiteten i studien 
genomfördes handledningsmöten kontinuerligt med både handledare på Luleå tekniska 
universitet samt handledare på Trafikverket. Genom handledningsmötena fick studien ett 
ytterligare värdefullt perspektiv på insamlad data och litteratur. Handledningsmötena bidrog 
även till att säkerställa studiens framfart och syfte.  

Något som kan ha påverkat studiens validitet är den urvalsteknik som användes för välja 
respondenter till intervjuerna. Att urvalstekniken selektivt urval användes kan ha påverkat 
studiens validitet eftersom i ett selektivt urval är det forskarna som bedömer vilka personer 
som är lämpliga inom området. För att minska risken att validiteten påverkas negativt har 
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personer med stor erfarenhet inom området rådfrågats för att kunna välja ut respondenter med 
rätt kompetens och hög lämplighet.  

Möjligheten att generalisera studiens resultat till större populationer och andra miljöer är till 
viss del begränsad eftersom endast ett fallstudieföretag studerades. Det som talar för studiens 
generaliserbarhet är att studiens resultat även grundas i intervjuer genomförda med 
respondenter från andra företag än Trafikverket. För att öka studiens generaliserbarhet borde 
fler fallstudieföretag undersökts, benchmarking mot andra företag samt fler intervjuer 
genomförts.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Inledningsvis 
kommer offentlig upphandling att presenteras för att läsaren ska förstå förutsättningarna som 
gäller för offentliga myndigheter vid upphandling. Vidare kommer begreppet motivation att 
presenteras följt av begreppet moralisk risk, incitament, leverantörsuppföljning och samarbete 
och dialog. Slutligen kommer standardiserat arbetssätt att beskrivas. Avsnittet syftar till att 
besvara studiens andra frågeställning.  

3.1 Offentlig upphandling 
De offentliga inköpen i Sverige uppskattas enligt Konkurrensverket (2017) utgöra cirka 634 
miljarder kronor per år och de offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen. 
Konkurrensverket (2017) beskriver att fyra av tio offentliga upphandlingar utgörs av 
anläggningsarbeten och att Trafikverket är den största beställaren som år 2015 hade 757 
annonserande upphandlingar. Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet 
inom stat, kommun eller landsting köper in varor, tjänster eller byggentreprenader 
(Konkurrensverket, 2017). Den offentliga verksamheternas inköp utgör cirka 16 procent av 
Sveriges BNP och har en avgörande roll för hur EU:s inre marknad utvecklas (Van Weele, 
2010). Enligt Konkurrensverket (2017) finns offentlig upphandling för att främja 
kostnadseffektivt användande av skattemedel, främja fri rörlighet inom EU, undanröja 
ageranden som begränsar konkurrens, underlätta för företag att göra affärer med offentlig 
sektor samt se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller 
entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner. Offentliga myndigheter berörs av 
upphandlingslagar för att hushålla med skattemedel och för att främja konkurrens på 
marknaden. Upphandlingslagarna är nästintill likadana inom hela EU där objektivitet och 
öppenhet är viktigt för att alla leverantörer i EU ska ha möjlighet att tävla på samma villkor i 
en upphandling.  

3.1.1 Regeringens nationella upphandlingsstrategi 
Enligt Regeringskansliet (2016) finns den nationella upphandlingsstrategin för att utveckla de 
offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi som 
innehåller styrning för hur upphandlande myndigheter kan arbeta för att utveckla det 
strategiska arbetet med offentliga inköp. Den nationella upphandlingsstrategin har utvecklats 
på grund av förändringar i vår omvärld och högre krav och förväntningar från medborgare. 
Målet med upphandlingsstrategin är att den ska fungera som ett medel för verksamheter att nå 
de nationella miljömålen och sociala hållbarhetsmålen. Målet är även att använda upphandling 
som ett verktyg för att öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor där hänsyn även tas till 
Sveriges internationella åtaganden. Utifrån de övergripande målet har regeringen tagit fram sju 
inriktningsmål för upphandlingsstrategin vilka presenteras i Figur 2 nedan.  

 
Figur 2. Regeringens sju inriktningsmål i den nationella upphandlingsstrategin�
Källa: Anpassad från (Regeringskansliet, 2016) 
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Enligt Regeringskansliet (2016) handlar punkt två om effektiva offentliga inköp om vikten av 
att leverantörerna kan motiveras till ständig förbättring genom olika typer av ersättningsformer 
och förlängningsoptioner. Effektiva inköp kräver även att en fungerande uppföljning av 
leverantörernas prestationer utförs. Uppföljning är viktigt för att säkerställa att leveransen lever 
upp till den kvalitet som avtalats av den upphandlade myndigheten och för att utveckla sitt eget 
arbete inför kommande upphandlingar.  

3.2 Förlängningsoptioner 
Enligt Bergman och Lundberg (2009) är optioner avtalsklausuler som beskriver en beställares 
möjlighet att beställa mer jobb av en leverantör utan att en ny upphandling genomförs. En 
option innebär ingen skyldighet för beställaren att beställa mer jobb av leverantören därför kan 
denna typ av kontrakt vara lämpligt när en beställare är osäker på om mer jobb kommer 
beställas. Optioner kan också vara lämpligt om en beställare vill testa en ny leverantör eftersom 
optionen då möjliggör för beställaren att inte förlänga uppdraget om leverantören inte lever 
upp till beställarens förväntningar. 

3.3 Motivation 
Enligt Bröchner och Olofsson (2012) har incitament att göra med motivation som i sin tur 
handlar om ett driv att göra något. Enligt Clegg, Kronberger och Tyrone (2011) finns en yttre 
och en inre motivation. Yttre motivation kan förklaras som motivation från externa faktorer 
såsom en belöning eller ett straff. Exempel på yttre motivation är motivation att göra klart en 
uppgift innan deadline eller att arbeta för att man behöver pengar. Inre motivation är motivation 
från interna faktorer såsom intresse, självuppfyllande eller glädje. Exempel på inre motivation 
är motivation att läsa ut en bok för att den är intressant, arbeta för att det är stimulerande och 
rolig eller att byta jobb för att söka nya utmaningar.  

För att yttre incitament ska få en positiv motivationseffekt måste beslutsprocesserna kring 
incitamentet anses vara rättvist samt incitamentet uppfattas som uppnåeligt. Vid ekonomiska 
incitament är det även viktigt att incitamentet utgår från en helhetsbedömning (Bruno & Jegen, 
2001). Enligt Van Weele (2010) är det i hög grad inre motivation snarare än yttre motivation 
som motiverar en anställd att prestera bättre. För att motivera leverantörerna till att öka sin 
motivation och prestationsförmåga är kontinuerlig feedback och erkännande från beställaren 
nödvändigt.  

3.4 Moralisk risk 
Enligt Milgrom och Roberts (1992) är fenomenet moralisk risk, även kallat Moral hazard, något 
som kan uppstå när en person som har kritisk information har andra intressen än beslutsfattaren 
och väljer att inte förmedla all information som krävs för att beslutsfattaren ska kunna ta ett 
bra beslut. En moralisk risk kan uppstå i situationer när exempelvis en leverantör, kund eller 
anställd är frestad att ta en ineffektiv åtgärd eller ge missledande information eftersom 
individens intressen inte stämmer överens med gruppens intressen och då informationen är svår 
att kontrollera eller åtgärden inte är övervakad.   

Enligt Bröchner, Eriksson, Kadefors, Karrbom och Lind (2015) kan en moralisk risk även 
uppstå i bygg- och anläggningsbranschen. De menar på att det kan vara svårt för en beställare 
att säkerställa att leverantören levererar den bästa lösningen och inte bara en lösning som är 
billig eller enkel för dem att ta fram. Författarna menar att det går att undvika moraliska risker 
genom att skapa långsiktiga drivkrafter för samarbete och gemensamt värdeskapande. På det 
sättet kan leverantören tjäna mer på att skapa en långsiktigt relation till beställaren genom att 
leverera en bra lösningen än vad de kortsiktigt tjänar på att leverera en ”billigare” lösning. 
Eriksson och Lind (2015) beskriver metoder som kan minska uppkomsten av moraliska risker 
och öka drivkrafterna för ett ömsesidigt samarbete i bygg- och anläggningsprojekt. En metod 
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som beskrivs är att drivkraft till samarbete främjas genom att leverantörer som presterar högt 
får mer uppdrag i framtiden medan leverantörer som inte presterar har svårare att få framtida 
uppdrag. En annan metod är att använda incitamentsbaserad ersättning i relation till hur väl 
leverantören tillgodoser beställarens krav och önskemål.  

3.5 Incitament 
Enligt Bröchner et.al. (2015) är det generellt svårt att motivera en individ eller en grupp att 
agera på ett speciellt sätt men kan underlättas med hjälp av incitament. Incitament beskrivs 
som en anledning att utföra en särskild handling och något som stimulerar beteenden. Merchant 
och Van der Strede (2007) menar att incitament skapar en enlighet mellan individens egna 
intressen och organisationens mål. Genom att sätta incitament på områden som organisationen 
prioriterar går det att visa för de anställda att områdena är viktiga. Det skapas då en motivation 
för de anställda att uppfylla det som är viktigt för organisationen. Författarna beskriver vidare 
att ett prestationsberoende incitament bör uppfylla nedanstående kriterier för att skapa 
motivation. 

• Värdeskapande – För att ett incitament ska fungera som en motivation måste det skapa 
ett värde för individen att uppnå incitamentet. 

• Påverkande – Incitamentet måste vara tillräckligt stort för att ha påverkan för 
individen.  

• Begripliga – Individen ska förstå både anledningen till och värdet av incitamentet.  
• Tidsenliga – Ett incitament som tilldelas snart efter att prestationen har skett har 

mycket större motivationskraft än ett incitament som tilldelas långt efter en prestation. 
• Hållbara – Incitament har större påverkan om det genererar en bra känsla under en 

lång tid, att individen kommer ihåg det.   
• Rättningsbara – De som utvärderar prestationer gör även de misstag ibland, det är 

därför viktigt att det går att rätta till dem. 
• Kostnadseffektiva – Det bästa för en organisation är om den önskade motivationen 

kan uppnås till en minimal kostnad, detta är dock inte lätt eftersom effekten av ett 
incitament är beroende av individens åsikter och omständigheter.  

3.5.1 Ekonomiska incitament 
Enligt Bröchner et. al. (2015) definieras ett ekonomiskt incitament som en monetär förmån för 
att uppmuntra ett beteende eller en handling. Trots att ekonomiska incitament inte alltid 
uppfyller samtliga av ovanstående kriterier, används det ofta eftersom det värderas högt och 
därför attraherar många individers uppmärksamhet. Enligt Rose och Manley (2010) kan 
användandet av ekonomiska incitament ses som en nyckelfaktor för att säkerställa bygg- och 
anläggningsprojekts framgång. Ekonomiska incitament syftar till att öka effektiviteten i ett 
projekt genom att stimulera motivationen att arbeta hårdare och smartare för att uppnå dessa 
mål.  

Olika typer av ekonomiska incitament 
Enligt Rose och Manley (2012) finns det två olika ekonomiska incitament som vanligtvis 
används i anläggningsprojekt, kostnadsbaserade incitament eller prestationsbaserade 
incitament. Ett kostnadsbaserat incitament syftar till att motivera leverantören och beställaren 
att arbeta tillsammans för att minimera projektets kostnader. Beställaren introducerar en 
målkostnad och besparingar under denna målkostnad delas lika mellan beställare och 
leverantör. Det prestationsbaserade incitamentet syftar till att motivera leverantören genom att 
tillhandahålla ett ekonomiskt incitament om leverantören överstiger en viss prestationsnivå. 
Prestationsbaserade incitament kan användas för att motivera leverantören i fler områden än 
kostnad. Ibland kombineras kostnadsbaserade incitament med prestationsbaserade incitament, 
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leverantören utvärderas då både utifrån besparingar under mål kostanden samt utifrån ett antal 
prestationsmål. Att kombinera incitamenten maximerar möjligheten att stimulera alla 
prestationsområden och dessa bör väljas så att de speglar beställarens prioriteringar i projektet. 

Faktorer som skapar motivation 
Rose och Manley (2012) beskriver åtta olika faktorer som skapar motivation för en leverantör 
att uppnå målen med incitamentet i ett projekt.  

• Den första faktorn utgörs av en projektstruktur där det hålls kontinuerliga möten mellan 
beställare och leverantör där leverantörens uppfyllande av målen med incitamentet 
diskuteras.  

• Andra faktorn förespråkar att leverantörer och underleverantörer involveras tidigt i 
projektet.  

• Tredje faktorn utgörs av att framkalla personligt engagemang att uppnå projektets mål.  
• Fjärde faktorn förespråkar att vid val av leverantör utvärdera leverantören utifrån fler 

aspekter än pris. Leverantören vill då visa att de hade blivit rätt valda och vill 
upprätthålla sitt rykte genom att försöka prestera bra utifrån utvärderingskriterierna.  

• Femte faktorn innebär att leverantören motiverades av att i framtiden, om de gör bra 
ifrån sig, kunna arbeta med beställaren i framtida projekt. Detta drivs då att främja sitt 
rykte för att uppnå ett lyckat projekt och uppfylla incitamentmålen.  

• Sjätte faktorn beskriver att involverandet av leverantören i framtagandet av 
utvärderingsparametrar och incitamentmål ökade leverantörens motivationen att uppnå 
dem.   

• Den sjunde faktorn innebär att i och med att leverantören utvärderas enligt ett antal 
parametrar skapar det en mer rättvis fördelning av projektets risker.  

• Den åttonde och sista faktorn beskriver att genom att leverantören utvärderas utifrån 
flera utvärderingskriterier får leverantören en större kontroll över hur de presterar och 
vilka områden som de måste förbättras inom. 

Utmaningar med ekonomiska incitament 
Bröchner och Olofsson (2012) beskriver att det finns generella utmaningar gällande 
ekonomiska incitament. Resultatet av incitamentet får inte bero på slumpmässiga faktorer 
under projektet och det är viktigt att incitament tar hänsyn till alla relevanta aspekter av 
resultatet. Om leverantören får en tidsbonus kan kvalitén istället bli lidande. Detta problem 
uppkommer så fort det finns aspekter som är svåra att mäta och som inte tas hänsyn till vid 
utformning av en bonus. Det är därmed viktigt att bonus kopplas till de viktigaste 
prestationsmålen och att se sambanden mellan dessa. Till sist om leverantören uppfattar att ett 
bedömt resultat är beroende på subjektiva bedömningar kan det minska leverantörens vilja att 
arbeta för incitamentet eftersom det helt beror på vem som bedömer dem.  

3.6 Leverantörsuppföljning 
Supplier performance management, leverantörsuppföljning, är en affärsmetod för att mäta, 
analysera och hantera utförandet av en leverantörers prestationer för att minimera kostnader, 
förhindra risker och driva ständiga förbättringar (Aberdeen Group, 2002). Enligt Yang och 
Zang (2016) spelar leverantörer en allt viktigare roll för företagens långsiktiga framgång och 
många företag har insett sambanden mellan kontinuerlig leverantörsuppföljning och 
ekonomiska resultat. För att leverantörsuppföljning ska fungera krävs det enligt Van Weele 
(2010) att beställaren regelbundet ger ärlig och tydlig feedback på leverantörens prestationer 
för att de ska kunna och ha förutsättningar till att genomföra rätt förbättringsåtgärder. 
Regelbunden och god kommunikation under ett projekt kan även leda till att det visar sig att 
beställaren behöver göra förbättringar inom sin egen organisation då leverantörens prestation 
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kan ha blivit påverkad av beställarens misstag vilket därför är viktigt att ta i beaktning vid 
utvärdering av leverantören. 

Företag som använder effektiv leverantörsuppföljning säkerställer att en leverantör uppfyller 
förväntningarna och kraven som anges i avtalet och gentemot marknadsnormer. 
Leverantörsuppföljning garanterar inte bara att de åtaganden som anges i början av en 
upphandling följs, utan säkerställer leveransen genom hela kontraktet (Ryals & Rogers, 2006). 
Vidare kan leverantörsuppföljning även ses som att beställaren hjälper leverantören till att 
utvecklas och att förbättra sina prestationer och sin kapacitet. För leverantörer som har 
begränsad teknik, utrustning och kunskap kan även beställaren agerar som en extern källa för 
kunskap och resurser (Yang & Zhang, 2016). I en rapport från Aberdeen Group (2002) om 
leverantörsuppföljning visade det att leverantörernas prestationer förbättrades med 26,6 
procent när de utvärderades.  

3.6.1 Prestationsmått och utvärderingsparametrar 
Enligt en litteraturstudie gällande leverantörsuppföljning genomförd av Araújo, Alencar och 
Miranda Mota (2017) är leverantörernas prestation avgörande för ett projekts framgång. Lynch 
och Cross (1991) beskriver vikten av att vid utvärdering av leverantörer implementera rätt typ 
av prestationsmått för att säkerställa att företagets agerande stämmer överens med dess strategi 
samt att använda kriterier och metoder som passar det specifika projektet.  
För att mäta en prestation kan enligt Carr och Kaynak (2007) utvärderingsparamentrar 
användas och menar att de fungerar som en indikator på ett företags prestation. Författarna 
menar även att parametrarna bör uppfylla ett antal kriterier för att fungera optimalt. De bör bara 
tydliga, det ska gå att påverka dem, de bör vara lätta att förstå, det ska inte finnas utrymme för 
tolkningar, de ska spegla verkligheten, de ska vara allmänt accepterade samt bör vara få till 
antalet och helst inte överstiga fem stycken. Vidare anser Araújo et. al. (2017) att mjuka 
parametrar som ledning och styrning är viktiga att inkludera i modeller för 
leverantörsuppföljning. Även kvalitet och samarbete mellan leverantör och beställare nämns 
som viktiga parametrar eftersom ett väl fungerande samarbete där aktiviteter är väl 
koordinerade mellan leverantör och beställare ökar chanserna för att ett projekt ska lyckas.  
Gällande bygg- och anläggningsprojekt menar Araújo et al. (2017) att leverantörerna bör 
utvärderas efter tid, produktegenskaper, kvalitet, kostnad och säkerhet. Författarna lyfter även 
vikten av att utvärdera på hållbarhetsfrågor. Utvärderingsparamentrar kan ses som mål för 
leverantören att uppnå. Mål och utvärderingsparamentrar bör ge en tydlig bild av vad som ska 
uppnås under en given tidsram samt vara mätbart. Ett sätt att ta fram tydliga mål och parametrar 
är att använda begreppet SMARTA mål (Bergman & Klefsjö, 2012) vilka presenteras nedan. 

• Specifikt – Använd ord som innehåller en riktning som öka, minska, förbättra, 
utveckla.  

• Mätbart – Använd lämpliga mått som exempelvis antal enheter, pengar eller tid.  
• Accepterat – De som ska uppfylla målen ska vara delaktiga när de tas fram.  
• Rimligt – Det ska finnas tillräckliga och realistiska förutsättningar att nå målen.  
• Tidsbestämt – Sätt en tid när målet ska vara klart. Viktigt att de involverade ska vara 

delaktiga.  

3.6.2 Leverantörsuppföljning som leverantörsutveckling 
Leverantörsuppföljning kan även användas som leverantörsutveckling då uppföljning av 
leverantörens utföranden kan ses som ett sätt att utveckla leverantören och dess leveranser. 
Leverantörsutveckling definieras av Krause och Ellram (1997, s. 39) som, 
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“Any effort of a buying firm working with its supplier(s) to increase the performance and/or 
capabilities of the supplier and meet the buying firm's short- and/or long-term supply needs. 
Moreover, promotes on-going improvements that are intended to benefit both buyer and 
supplier(s)”. 
Vidare definierar Watts och Hahn (1993) att leverantörsutveckling även innefattar ett långsiktig 
samarbete mellan beställare och leverantör för att utveckla leverantörens tekniska, 
kvalitetsmässiga, leveransmässiga och kostnadsmässiga kunskaper. De menar att 
leverantörsutveckling ska ses som ett sätt att främja kontinuerliga förbättringar. Författarna har 
även identifierat de främsta målen med leverantörsutveckling för olika företag genom att ha 
undersökt olika leverantörsutvecklingsprojekt. De kunde se att det viktigaste och främsta målet 
var att förbättra slutprodukten följt av förbättra leveransen, förbättra service och reducera 
kostnader. Författarna kunde se att det är kritiskt att etablera tydliga syften och mål med 
leverantörsutvecklingen då de kunde se en tydlig koppling mellan det och leverantörernas 
resultat.  

3.7 Samarbete och dialog 
Ett gott samarbete och en öppen kommunikation kan löna sig för både beställaren och 
leverantören. Tankesättet främjar att beställare och leverantörer kan ha gemensamma mål, att 
det inte finns något behov för beställaren att ha total kontroll. (Ryals & Rogers, 2006) Enligt 
Van Weele (2010) är det dock viktigt att kommunicera målen till potentiella leverantörer i ett 
tidigt stadium för att få en uppfattning om marknadens förmåga att leverera och skapa sig en 
överblick över möjliga lösningar.  

3.7.1 Fördelar med samarbete 
Samarbeten mellan beställaren och leverantören bygger på tillit och kan enligt Van Weele 
(2010) leda till betydande förbättringar på flera områden. Genom samarbete kan tillexempel 
gemensamma avtal om kvalitetskrav fastställas så att möjliga fel kan minimeras. Det i sin tur 
kan leda till minskade kvalitetskostnader för beställaren. En öppen dialog kan även leda till att 
beställaren erhåller kunskaper om leverantörens och branschens kostnadsstruktur varefter 
gemensamma mål kan tas fram som i sin tur sänker leverantörens underliggande kostnader för 
material, arbete och processer. Troligen vet leverantören mer om sina respektive marknader än 
beställarna och har därför större möjlighet att komma med innovativa lösningar på ett problem 
som upphandlingen vill lösa, istället för beställaren redan från början ska bestämma hur den 
exakta lösningen bör se ut. En öppen och kontinuerlig dialog mellan parter kan även hjälpa till 
för att fånga upp de gånger leverantören gjort något bra under projektet. I Figur 3 nedan 
presenteras vad som krävs av båda parterna för ett gott samarbete.  
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Figur 3. Leverantör och partnerskapshierarki.�
Källa: Anpassad från (Van Weele, 2010). 

Som Figur 3 visar måste gemensamma förbättringar och arbetssätt fastställas tillsammans med 
leverantören. Vidare krävs det att information ges på fasta och bestämda tidpunkter på ett 
strukturerat sätt. Samarbetet bör även ses som ett sätt att utveckla leverantörens tekniska 
kunskaper genom att diskutera lösningar på problem och möjliga innovationer. Fortsättningsvis 
bör leverantörerna handledas genom värderingsrapporter och kontinuerlig återkoppling på 
prestationer. Sista steget handlar om att lära sig hur leverantörerna arbetar genom exempelvis 
besök och kommunikation. (Van Weele, 2010) 

3.7.2 Utmaningar med samarbete 
Hofmann (2008) menar att ett problem som ofta uppstår vid leverantörsuppföljning är att 
leverantören inte får återkoppling på sin prestation av beställaren. När ingen återkoppling ges 
kan inte bara positiva effekter försummas utan även negativa konsekvenser uppstå. Negativa 
konsekvenser för leverantör, beställare samt deras relation med varandra visualiseras i Figur 4 
nedan. 

 
Figur 4. Konsekvenser av att inte ha en öppen kommunikation vid leverantörsuppföljning.�
Källa: Anpassad från Hofmann (2008). 

Utföra gemensamma förbättringar 
-Utbyt bästa arbetssätt med leverantörerna

Dela med dig av information intensivt men selektivt
-Ange fasta tider, platser och dagordning för möten
-Använd fasta format
-Kräv att tillförlitlig information samlas in
-Dela med dig av information på ett strukturerat sätt

Utveckla leverantörernas tekniska kunskaper
-Utveckla leverantörernas problemlösningskunskaper
-Utveckla ett gemensamt ordförråd
-Utveckla leverantörens innovationsmöjligheter

Handled dina leverantörer
-Skicka värderingsrapporter till leverantören varje månad
-Ge alltid feedback
-Få med ledningen i problemlösningar

Lär dig hur dina leverantörer arbetar
-Lär dig om dina leverantörers affärer
-Besök leverantörerna för att se hur de arbetar
-Respektera leverantörernas förmåga
-Satsa på att båda parter ska utvecklas

Relationen 

Leverantör

Beställare

- Använder resurser på icke-värdeskapande aktiviteter
• - Inte möjligt att implementera förbättringar

- Misstro och kommunikationsproblem mellan parter

• - Oförtjärnat dåligt rykte
•- Interna konflikter och extra arbete

- Extraarbete med diskussion, schemaomläggningar
och analyser

- Inte möjligt att bestämma ansvarsområden
- Ger leverantören vilseledande signaler
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Som framgår i figuren ovan kan leverantören få ett oförtjänt dåligt ryckte och interna konflikter 
kan skapas. Gällande beställaren kan extraarbete skapas och vilseledande signaler kan ges till 
leverantören. Även relationen mellan beställare och leverantör kan ta skada där misstro och 
kommunikationsproblem kan uppstå. Svårigheterna med samarbete och partnerskap är att det 
kräver ett internt samarbete mellan alla inblandande områden och parter där den funktionella 
inköpsstrukturen ofta förhindrar effektiv intern kommunikation. Det i sin tur leder till att det 
kan vara svårt att arbeta nära och effektivt med leverantörer. Enligt Van Weele (2010) kan den 
långsiktiga relationen och tilliten mellan beställare och leverantör skadas om inte leverantören 
belönas för exempelvis utvecklingsansträngning. Det finns många situationer där en leverantör 
ansträngt sig till sitt yttersta för att komma med idéer på nya arbetssätt men där de inte fått 
någon respons eller att det uppmärksammats av beställaren vilket påverkar motivationen 
negativt.  

3.8 Standardisering av arbetssätt 
Petersson et al. (2015) beskriver vikten av standardisering i ett företags förbättringsarbete och 
för möjligheter till uppföljning. De menar att ett nytt arbetssätt måste formaliseras och spridas 
till de berörda i verksamheten vilket skapar en överenskommelse för hur verksamheten i detalj 
ska bedrivas, en standard. En standard är därmed det för tillfället bästa sättet att utföra en 
aktivitet på. Standardiserat arbete är viktigt för att upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet 
och skapa lärande. I Figur 5 nedan visar fördelarna med ett standardiserat arbetssätt. 

 
Figur 5. Sammanfattande bild över fördelarna med ett standardiserat arbetssätt. 

Petersson et al. (2015) beskriver att som Figur 5 visar skapar ett standardiserat förutsättningar 
för att medarbetarna arbetar på samma sätt vilket bidrar till en jämn och förutsägbar kvalitet på 
arbetet och ökad effektivitet. Avsaknad av ett standardiserat arbetssätt kan leda till att 
medarbetare skapar egna arbetssätt där samma typ av uppgift kan ta två timmar för en 
medarbetare och 30 minuter för en annan, men inget är egentligen rätt eller fel eftersom det 
saknas en standard. En standard för hur ett dokument ska förvaras, hur ett svar ska skickas eller 
antal detaljer i ett paket underlättar därmed möjligheten till att identifiera avvikelser och 
analysera varför avvikelsen uppkom. Ett standardiserat arbetssätt skapar även en lärande 
verksamhet där brister och problem lättare går att följa upp och vilket ur ett 
förbättringsperspektiv är mycket viktig. 

  

Standardiserat 
arbetsssätt

Medarbetarna utför 
en aktivitet på 
samma sätt

Ökad effektivitet
Ökad förutsättning

att identifera fel 
och avvikelser

Underlättar 
förbättringsarbetet

och uppföljning
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiriska data. Först presenteras 
fallstudieföretaget Trafikverket och deras inköpsprocess, följt av processen för 
leverantörsuppföljning via UppLev och leverantörsuppföljning i projekt med incitament. 
Vidare presenteras information gällande Trafikverkets incitamentsmodell. Till sist presenteras 
en sammanställning av den insamlade datamängden från de genomförda intervjuerna. All 
information, förutom insamlad datamängd från intervjuer, är hämtad från Trafikverkets 
interna databas. Avsnittet ämnar att besvara studiens första frågeställning.  

4.1 Presentation av fallstudieföretag 
Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvarar för långsiktig planering, 
byggande och underhåll av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 
Trafikverket innefattar även statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för 
tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. 
Trafikverket delas in i sju centrala funktioner, Ekonomi och styrning, Strategisk utveckling, 
HR, Kommunikation, Inköp och Logistik, Juridik och planprövning samt IT. Trafikverket har 
fem verksamhetsområden vilka är Planering, Trafikledning, Underhåll, Investering och Stora 
projekt. Trafikverket har delat upp Sverige i sex olika regioner, Nord, Mitt, Väst, Öst, 
Stockholm och Syd. Trafikverkets vision är att ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” 
och verksamhetsidén är att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar 
smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela 
Sverige”. 

4.1.1 Renodlad beställarroll 
Sedan Trafikverket bildades år 2010, pågår ett arbete att bli en renodlad beställare. Rollen som 
renodlad beställare förväntas ge förutsättningar för marknaden att ta större ansvar, öka 
innovationstakten och öka konkurrensen. Detta för att kunna möta de krav som ställs från 
regeringen genom de nya upphandlingslagarna. Enligt Ek Österberg (2016) är syftet med rollen 
som renodlad beställare att skapa utrymme för leverantörer att påverka utförande eftersom det 
anses att det är marknadens aktörer som besitter viljan, kapaciteten och kompetensen att 
utveckla smarta lösningar och effektiva produktionsmetoder. Trafikverket ska som renodlad 
beställare fokusera på att ta fram och värdera affärsformer som ger de bästa förutsättningarna 
för leverantörerna. Renodlad beställarroll handlar sammanfattningsvis om en tydligare 
arbetsdelning, att rätt organisation, funktion och person ska utföra det den är bäst på. 
Trafikverkets inköpsråd beslutade den 26 november år 2013 att för alla projekt som upphandlas 
efter 1 januari 2014 ska leverantörsuppföljning vara obligatorisk för konsultuppdrag för över 
en miljon kronor och för entreprenaduppdrag för över tio miljoner kronor samt för alla 
baskontrakt oavsett konstraksumma. 

4.2 Inköpsprocessen på Trafikverket 
Trafikverkets inköpsprocess består av fem olika steg Analysera, Planera, Upphandla, Tillämpa 
samt Följa upp och återkoppla vilket går att se i Figur 6 nedan.  

 
Figur 6. Visualisering av Trafikverkets inköpsprocess. 

Steget Analysera syftar till att analysera de övergripande förutsättningarna för upphandlingen. 
Andra steget i processen är Planera, där syftet är att inköparen aktivt ska agera ett stöd åt 

Analysera Planera Upphandla Tillämpa
Följa upp 

och 
återkoppla
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beställaren och projektledaren och att de tillsammans ska ta fram strategier innan 
upphandlingen påbörjas. Nästa steg i processen är Upphandla, i steget förbereds upphandlingen 
genom att grunddata skrivs in i Trafikverkets upphandlingssystem. Vidare upprättas 
förfrågningsunderlag och annonsering, utvärdering och tilldelning av kontraktet sker. Vid 
upprättandet av förfrågningsunderlaget beslutas även om projektet ska innefatta något 
incitament eller inte. Om projektet omfattas av incitament skapas dokumentet ”Utvärdering av 
leverans” som biläggs förfrågningsunderlaget. Tredje steget i processen är Tillämpa, här är 
syftet att beskriva vad som sker efter det att upphandlingen genomförts och ett kontrakt och 
avtal tecknas. Sista steget i inköpsprocessen är att Följa upp och återkoppla vilket innebär att 
följa upp kontraktets genomförande gällande leverantörens agerande såsom tidshållning, 
leveranskvalitet, kostnad för utfört arbete, entreprenadform och samverkansform.  

4.3 Leverantörsuppföljning i UppLev 
Som en del i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar används ett systematiskt sätt att 
följa upp leverantörer. Syftet med leverantörsuppföljningen är att systematisk bedöma 
pågående projekt men även att utveckla leverantörerna och Trafikverkets roll som beställare. 
Leverantörsuppföljningen sker i Trafikverkets leverantörsuppföljningssystem UppLev. I 
UppLev gör projektledaren en leverantörsbedömning utifrån nio fokusområden om det är för 
totalentreprenad eller utförandeentreprenad och sex om det är för konsultuppdrag, vilka 
presenteras i Tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Fokusområden för totalentreprenad, utförandeentreprenad och konsultuppdrag i UppLev. 

Totalentreprenad/ utförandeentreprenad Konsultuppdrag 
1. Tid 1.Tid 
     Leveranssäkerhet     Leveranssäkerhet 
2. Kvalitet 2. Kvalitet 
    Kravuppfyllelse 
    Slutbesiktning 
    Styrning av underleverantör (endast 
utförandeentreprenad) 
   Riskhantering 

    Produktens kvalitet 
    Lösningsförslag 

3. Ekonomi 3. Ekonomi 
    Ekonomihantering     Ekonomihantering 

    Kostnadssammanställning 
4. Dokumentation 4. Dokumentation 
    Dokumenthantering     Dokumenthantering 
5. Samarbete och kommunikation 5. Samarbete och kommunikation 
Samarbete och kommunikation     Samarbete och kommunikation 
6. Teknik och utveckling 6. Teknik och utveckling 
    Problemlösning 
    Arbetsberedningar 
    Innovation och produktivitet (endast 
totalentreprenad) 

    Innovation 

7. Säkerhet  
    Upprättande och efterlevnad av arbetsmiljöplan  
8. Trafik  
    Påverkan på omgivning 
    Upprättande och efterlevnad av TA-plan 
    Upprättande och efterlevnad av säkerhetsplan 
    Återlämna tid i spår 

 
 

9. Miljö   
    Efterlevnad av miljökrav  

Källa: Trafikverkets interna databas. 

Som framgår i tabellen ovan skiljer sig fokusområdena något beroende på om projektet är en 
totalentreprenad/utförandeentreprenad eller ett konsultuppdrag. För varje fokusområde gör 
beställaren en bedömning av leverantörens prestation. För att beställaren ska veta vad de olika 
ppängen innebär finns det till respektive poäng för respektive fokusområde ett antal 
bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är till för att beställaren ska kunna värdera och 
bestämma vilken poäng som leverantören uppfyller för vardera fokusområde. Med 
utgångspunkt från bedömningsgrunderna för respektive fokusområde poängsätter 
projektledaren leverantörens prestation utifrån en femgradig skala från noll till fyra där noll är 
sämst och fyra är bäst. Tabell 4 visar ett utklipp från systemet UppLev där 
bedömningsgrunderna för fokusområdet Tid presenteras. 
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Tabell 4. Utklipp från UppLev som visar bedömningsgrunderna för fokusområdet Tid. 

 
Källa: Trafikverkets interna databas. 

Leverantörsuppföljningen initieras när upphandlingen är avslutad genom att inköparen 
registrerar projektet i UppLev. När projektet är avslutat genomför projektledaren en preliminär 
leverantörsbedömning utifrån de valda fokusområdena. Den preliminära bedömningen tillges 
leverantören som får möjlighet att kommentera och påverka bedömningen.  

4.4 Incitamentsmodell 
Val av ersättningsform och incitament i en upphandling ska utgå från projektets specifika 
förutsättningar och förhållanden på leverantörsmarknaden. Projektledaren är ansvarig att i 
dialog med inköparen analysera, föreslå och dokumentera den ersättningsform och det 
incitament som anses vara lämpliga för att uppfylla ett önskat resultat för just den specifika 
upphandlingen.  
Genom att välja ersättningsform och incitament i en upphandling skapas en 
”incitamentsmodell” för just det specifika projektet. Incitamentsmodellen är ett verktyg för att 
stimulera Trafikverkets leverantörer att genomföra uppdrag med fokus på rätt produkt i rätt tid 
till rätt kvalitet, ett säkert och hållbart utförande, god kommunikation och bra samarbete samt 
att lyfta uppdragets möjligheter. Syftet med incitamentsmodellen är att skapa incitament till 
leverantören för effektivare leverans utifrån just det projektets specifika förutsättningar. I Figur 
7 visualiseras hur ett projekts incitamentsmodell väljs.   
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Figur 7. Visualisering över Trafikverkets incitamentsmodell 

I Figur 7 går det att utläsa att ett projekts incitamentsmodell beror på val av ersättningsform 
beroende på om det är en entreprenad eller en konsult samt val av olika incitament. Den här 
studien avgränsas till incitamentet bonus med stöd av UppLev.  

4.4.1 Bonus via UppLev 
I en upphandling kan projektledaren välja att använda bonus som en form av incitament för att 
få leverantören att utföra en bättre leverans. Bonus är en form av belöning för att utfört arbete 
överstigit beställarens minimikrav. Arbetet ska vara mätbart och ha skapat mervärde som 
beställaren är beredd att betala för. Viktigt att tänka på när beställaren bestämmer sig för att ha 
bonus eller inte är att fundera vilken nytta det ska ge beställaren utifrån det specifika projektet. 
Om projektledaren väljer att använda bonus i projektet väljs vilka av fokusområdena från 
UppLev som bonusen ska fördelas över, fokusområdena framgår i Tabell 3. Projektledaren kan 
antingen välja att fördela bonus på alla fokusområden eller bara några av dem. Det är upp till 
projektledaren att tillsammans med inköparen bestämma hur stor andel av kontraktssumman 
som bonusen ska vara. Riktlinjerna är att bonusnivån bör vara tio procent av kontraktssumman 
i konsultuppdrag och en till tre procent av kontraktssumman i entreprenaduppdrag. 
Arbetsmetodiken kring bonus beskrivs utförligare i avsnitt 4.5.1 Dokumentet ”Utvärdering av 
leverans”.  

4.5 Leverantörsuppföljning med bonus som incitament 
Som tidigare nämnt kan projektledaren vid upprättandet av förfrågningsunderlaget besluta om 
ett projekt ska innefatta någon bonus. Nedan beskrivs arbetsgången för leverantörsuppföljning 
i projekt med bonus. I Figur 8 nedan förklaras projektledaren och inköparens ansvarsområden.  

Projektets incitamentsmodell 
 

Ersättningsform entreprenad 
– Fast pris 
– Löpande räkning 

Ersättningsform konsult 
– Fast arvode 
– Rörligt arvode 

Incitament: 
Ekonomiskt incitament med riktkostnad 
Bonus 
Bonus via UppLev 
Vite (negativt incitament) 
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Figur 8. Ansvarsområden för projektledaren och inköparen i arbetet kring incitament i UppLev. 
Källa: Trafikverkets interna databas. 

Som Figur 8 visar är det projektledaren som bestämmer om bonus som incitament ska användas 
i ett projekt. Projektledaren avgör vilka fokusområden som bonusen ska fördelas över. 
Projektledaren avgör även vilken poäng respektive fokusområde minst måste uppnå för att 
bonus ska utbetalas och vad den maximala bonusen är för projektet. Det är upp till 
projektledaren hur ofta leverantörsuppföljningen sker, om den sker kontinuerligt under 
projektets gång eller om den sker mer sporadiskt och kanske endast en gång vid projektets slut. 
Inköparen fungerar som stöd för projektledaren under processen och kan hjälpa till vid val av 
fokusområden, poänger, ta ut rapporter och att tolka bedömningsfrågorna. 

4.5.1 Dokumentet ”Utvärdering av leverans”  
Om projektet omfattas av incitament i form av bonus används ett dokument nämnt 
”Utvärdering av leverans” som en bilaga till förfrågningsunderlaget. Dokumentet består av en 
incitamentsmodell där projektledaren bedömer leverantören utifrån ett antal fokusområden. 
Fokusområdena som projektledaren kan koppla bonus till och som leverantören blir bedömd 
utifrån är i grunden samma områden som används vid leverantöruppföljning i UppLev, se 
Tabell 3, men de presenteras på ett annat sätt i dokumentet ”Utvärdering av leverans”. För 
konsultuppdrag presenteras istället underrubrikerna som fokusområden medans för utförande- 
och totalentreprenader presenteras de på samma sätt som i UppLev, se Tabell 5 nedan. 
  

Projektledaren

•Projektledaren bestämmer om 
incitament kopplat till UppLev ska 
användas i projektet

•Projektledaren avgör vikten av Upplevs 
fokusområden och vilka poäng som 
minst måste uppnås och det maximala 
incitamentet

•Projektledaren genomför
leverantörsuppföljning i UppLev och 
sätter samma poäng i bilagan 
"Utvärdering av leverans"

Inköparen stöttar

•Inköparen stöttar projektledaren vid val 
av fokusområden och poänggränser

•Inköparen kan hjälpa till att utforma 
incitamentmodell och lägga in den i 
förfrågningsunderlaget

•Ta ut rapporter ur UppLev

•Tolka bedömningsfrågorna i UppLev

•Tolka incitamentsmodellen
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Tabell 5. Fokusområden för totalentreprenad, utförandeentreprenad och konsultuppdrag i Dokumentet ”Utvärdering av 
leverans”. 

Totalentreprenad/utförandeentreprenad Konsultuppdrag 
1. Tid 1. Leveranssäkerhet 
     Leveranssäkerhet  
2. Kvalitet 2. Lösningsförslag 
    Kravuppfyllelse 
    Slutbesiktning 
    Styrning av underleverantör (endast      
utförandeentreprenad) 
    Riskhantering 

 

3. Ekonomi 3. Dokumenthantering 
    Ekonomihantering  
4. Dokumentation 4. Produktens kvalitet 
    Dokumenthantering  
5. Samarbete och kommunikation 5. Innovation 
    Samarbete och kommunikation  
6. Teknik och utveckling 6. Ekonomihantering 
    Problemlösning�
    Arbetsberedningar 
    Innovation och produktivitet (endast   
totalentreprenad) 

 

7. Säkerhet 7. Kostnadssammanställning 
  Upprättande och efterlevnad av miljöplan  
8. Trafik 8. Samarbete och kommunikation 
Påverkan på omgivning 
Upprättande och efterlevnad av TA-plan 
Upprättande och efterlevnad av säkerhetsplan 
Återlämna tid i spår 

 
 

9. Miljö   
    Efterlevnad av miljökrav  

 
Det är fritt för projektledaren att välja antal och vilka fokusområden att koppla bonus till. 
Dokumentet är inte integrerat i något av Trafikverkets system utan utgörs av ett Microsoft 
Office Word dokument. Om ett projekt innefattar incitament ska både en 
leverantörsuppföljning via UppLev, se avsnitt 4.3 Leverantörsuppföljning i UppLev, samt 
leverantörsuppföljning via dokumentet ”Utvärdering av leverans” genomföras. I projekt som 
inte innefattar incitament ska leverantörsuppföljningen endast genomföras via UppLev och 
dokumentet ska inte användas.  

4.5.2 Framtagande av dokumentet ”Utvärdering av leverans” 
När projektledaren i samråd med inköparen har valt ut vilka fokusområden som bonusen ska 
fördelas över ska dokumentet ”Utvärdering av leverans” fyllas i manuellt och sedan bifogas i 
förfrågningsunderlaget. I Tabell 6 och Tabell 7 nedan presenteras ett exempel på hur en ifylld 
tabell i dokumentet ”Utvärdering av leverans” för ett konsultuppdrag respektive en 
utförandeentreprenad kan se ut. 
  



 

 
 

25 

Tabell 6. Exempel på ifylld tabell från dokumentet ”Utvärdering av leverans” för ett konsultuppdrag. 

Bedömningsfrågor Andel av totalt 
incitament (A) 

Bedömningsfrågans 
minsta poäng (ln) 

Minsta poäng 
för incitament 

1.Leveranssäkerhet 40% 2 2 
2.Lösningsförslag   1 
3.Dokumenthantering 30% 2 1 
4.Produktens kvalitet   2 
5.Innovation   1 
6.Ekonomihantering   2 
7.Kostnadssammanställning   2 
8.Samarbete och 
kommunikation 

30% 2 1 

 Källa: Trafikverkets interna databas. 

I Tabell 6 ovan framgår att projektledaren har valt att fördela bonusen över fokusområdena 
Leveranssäkerhet, Dokumenthantering samt Samarbete och kommunikation. I kolumnen 
”Andel av totalt incitament” fyller projektledaren i den procentuella andelen av det totala 
incitamentet som fokusområdet kan ge. Det framgår i figuren att fokusområdet 
Leveranssäkerhet fått en vikt på 40 procent, fokusområdet Dokumenthantering 30 procent och 
fokusområdet Samarbete och kommunikation 30 procent. Tillsammans utgör de alltså 100 
procent. I Tabell 7 nedan är istället bonus fördelat på alla fokusområden.  
Tabell 7. Exempel på ifylld tabell från dokumentet ”Utvärdering av leverans” för en utförandeentreprenad.  

Bedömningsfrågor Andel av totalt 
incitament (A) 

Bedömningsfrågans 
minsta poäng (ln) 

Minsta poäng 
för incitament 

1. Tid 20% 2 2 
2. Kvalitet    
Kravuppfyllelse 
Slutbesiktning 
Styrning av underleverantör 
(endast 
utförandeentreprenad) 
Riskhantering 

5% 
5% 
5% 

 
 

5% 

3 
3 
3 
 
 

3 

2 
2 
2 
 
 

2 
3. Ekonomi   2 
4. Dokumentation   2 
5. Samarbete och 
kommunikation 

20% 2 2 

6. Teknik och utveckling    
Problemlösning�
Arbetsberedningar 

5% 
5% 

2 
2 

2 
2 

7.Säkerhet    
Upprättande och efterlevnad 
av arbetsmiljöplan 

  2 
 

8. Trafik    
Påverkan på omgivning 
Upprättande och efterlevnad 
av TA-plan 
Upprättande och efterlevnad 
av säkerhetsplan 
Återlämna tid i spår 

5% 
5% 

 
5% 

 
5% 

2 
2 
 

2 
 

2 

2 
2 
 

2 
 

2 
9. Miljö     
Efterlevnad av miljökrav 10% 2 2 

Källa: Trafikverkets interna databas. 
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I kolumnen ”Bedömningsfrågans minsta poäng” fyller projektledaren i ett poängvärde, alla 
poängvärden högre än detta poängvärde genererar då bonus för leverantören. Om 
projektledaren exempelvis sätter en trea måste leverantören uppfylla bedömningsgrunderna för 
en fyra för att få bonus på det fokusområdet. Som framgår i Tabell 6 behöver 
”Bedömningsfrågans minsta poäng” endast fyllas i för de fokusområden som bonusen fördelats 
över. Projektledaren ska sedan välja en ”Minsta poäng för incitament” vilket brukar benämnas 
”skamgräns” för samtliga fokusområden. Denna kolumn fylls i för samtliga fokusområden. 
”Minsta poäng för incitament” innebär att ingen bonus överhuvudtaget betalas ut om denna 
poäng underskrids på en eller flera fokusområden. Det maximala incitamentsbeloppet ska även 
det redovisas i dokumentet vilket anges som ett fast monetärt belopp. Det maximala 
incitamentsbeloppet utbetalas endast om leverantören får bedömningspoäng fyra på alla valda 
fokusområdena i UppLev. I dokumentet finns även en formel som tillämpas vid varje slutgiltig 
bedömning och som syftar till att beräkna incitamentets storlek. Incitamentets storlek per 
fokusområde beräknas enligt följande formel:  

! = # ∗ %! ∗ (' − ln)(4 − ln) 

I  = Beräknat utfall (det incitamentsbelopp leverantören är berättigad till per fokusområde) 
A  = Andel av totalt incitamentsbelopp (se kolumn ”Andel av totalt incitament”) 
TI  = Totalt incitamentsbelopp (maximalt incitamentsbelopp enl. kontrakt) 
E   = Leverantörens erhållna bedömningspoäng för varje bedömningsfrågan 
ln = Lägsta nivå för bedömningspoäng för att leverantör ska vara berättigad till 
incitamentsreglering avseende den bedömningsfrågan (se kolumn ”Bedömningsfrågans minsta 
poäng) 
Formeln används för att räkna ut aktuellt incitamentsbelopp som leverantören är berättigad till 
för respektive fokusområde. Bonusen räknas ut manuellt av projektledaren och beloppen för 
respektive fokusområde adderas för räkna fram det totala incitamentsbeloppet som 
leverantören är berättigad till. Det har i vissa projekt även används en äldre version av 
dokumentet ”Utvärdering av leverans”. Den äldre versionen av dokumentet är utformat på ett 
annat sätt, i denna version multipliceras bedömd poäng för ett fokusområde med en 
multiplikator och produkten blir fokusområdets slutpoäng. För att incitament ska bli aktuellt 
ska respektive fokusområde uppnå ”Fokusområdets minsta godkända slutpoäng”. Om ett eller 
fler fokusområden inte uppnått poängen för ”Fokusområdets minsta godkända slutpoäng” utgår 
incitament för samtliga fokusområden. 

4.6 GPD analys 
Enligt Trafikverket (2016) är GPD analys ett IT-verktyg för basunderhåll väg för att analysera 
om åtgärder levereras enligt krav. En GPD analys är en indikator på hur väl entreprenörens 
leveranser motsvarar Trafikverkets ställda krav. Väderdata från systemen VViS 
(vägväderinformationssystem) och MESAN (meteorologisk analysmodell) används som 
underlag för GPD analysen. Utöver informationen från VViS och MESAN skickar 
entreprenörer och stickprovskonsuler från Trafikverket in specificerade brister och åtgärder till 
GPD analysen. Bristerna jämförs sedan mot Trafikverkets ställda kontraktskrav för att se om 
åtgärder levererats enligt krav. Genom att följa upp utfallet i GPD analys får Trafikverket en 
indikation för hur väl baskontrakten motsvarar prioriterade standardkrav. Om en leverantör inte 
klarat sin åtgärdstid på en leverans så syns det i GPD analys och antalet avvikelser aggregeras 
upp till en index nivå. Med start år 2016 införs GPD analys i Trafikverkets alla baskontrakt i 
samband vid upphandling.   
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4.7 Sammanfattning av projekt 
I studien har åtta projekt studerats där inköparen, projektledaren och leverantören för vardera 
projekt intervjuats. Totalt har 20 intervjuer genomförts. Som nämnt i avsnitt 2 Metod, har alla 
projekt sammanfattats där respektive projekt delades upp i fem delar, en del med 
projektspecifik information, en del med arbetsmetod för incitament, en del med information 
om hur bonus fungerat som incitament, en del med allmän information kring fokusområdena 
och bedömningsgrunderna i UppLev samt en del med förbättringsförslag. Sammanfattningarna 
har legat till grund för analysen och finns bifogat i Bilaga 5. I Tabell 8 nedan presenteras en 
övergripande sammanställning över samtliga studerade projekt  
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Tabell 8. Sammanställning över faktorer hos de åtta studerande projekten. 

Sammanställning av projekt 

Projekt ID / 
Faktorer A B C D E F G H 

Uppdragstyp 
U= Utförande  
K= Konsult  
T= Total 

U K U K U T U K 

Bonusnivå 1% 8% 1% 10% 6% 3% 1% 10% 
Aktivt val av  
bonus Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Antal  
områden Alla Fyra Alla Alla Alla Alla Sju Alla 

Prioriterade  
områden 

Kvalitet 

Leveranssäkerhet 
 Tid 
 Trafik 

Leveranssäkerhet 
Sam

arbete och 
Kom

m
unikation 

Tid 
 Trafik  

Sam
arbete och 

kom
m

unikation 

Alla lika viktiga 

Leveranssäkerhet 

Kontinuerlig 
uppföljning 
(kontinuerlig = 
fler än 3 
tillfällen per år) 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Incitament  
projektledare Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Incitament  
leverantör Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Mervärde Projektet blev sm
idigare 

Alla tider hölls  

Klart tidigare och högre 
säkerhet för trafikanter 

Projektet har fungerat 
sm

idigt och problem
 har 

m
inim

erats 

Trafikstörningar 
m

inskades 

Projektet har gått 
sm

idigare och problem
 

undvikits 

Främ
jade styrning och 

kontroll av leverantören 

Alla tider hölls 

Använde lev 
uppföljningen 
för att 
utveckla sitt 
arbetssätt 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Bonus 
utbetald 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

 

I sammanställningen finns det information om typ av uppdrag, projektets bonusnivå, om det 
var ett aktivt val att använda bonus, hur många fokusområden som valdes, vilka fokusområden 
som störst vikt fördelades på, hur uppföljningen genomfördes, information huruvida 
projektledaren och leverantören ansåg att bonusen utgjorde ett incitament i projektet, vilket 
mervärde som skapades. Tabellen syftar till att ge en överskådlig bild över projekten för att 
kunna identifiera gemensamma faktorer.   
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt har insamlad datamängd från den empiriska undersökningen sammanställts, 
systematiskt matchats och jämförts med teori för att genom diagram och figurer analysera och 
identifiera samband och olikheter.  

5.1 Arbetsprocess för bonus 
I följande avsnitt presenteras en samlad bild över information kring vad de åtta undersökta 
projekten haft för arbetsprocess gällande bonus. I avsnittet presenteras anledningen till att 
bonus använts i projekten, om alla fokusområden valdes samt hur ofta 
leverantörsuppföljningen genomfördes i projekten. I Figur 9 nedan presenteras antal projekt 
som valde att använda bonus i projektet på eget initiativ samt hur många som använde bonus 
på grund av direktiv från Trafikverkets ledning.  

 
Figur 9. Fördelning över andel projekt som använde bonus på eget initiativ samt på direktiv.   

I figuren ovan framgår att i fyra projekt användes bonus på eget initiativ och resterande fyra 
projekt använde bonus eftersom de var tvungna till det. I de projekten som valde att använda 
det på eget initiativ var en av de främsta anledningarna att lägga extra mycket vikt vid kritiska 
moment såsom att projektet skulle bli klart i tid eller minska påverkan för trafikanter. En annan 
anledning var även att kunna använda det som ett styrmedel gentemot leverantören och visa att 
även mjuka delar som samarbete och kommunikation är viktiga för Trafikverket. Att vissa 
projekt endast använde det för att det var ett direktiv tyder på att information om hur och varför 
bonus ska användas i projekten inte har varit tillräckligt tydlig.  

I Figur 10 nedan presenteras antal projekt som valde att fördela bonusen på samtliga av de 
åtta/nio fokusområdena samt hur många som valde att endast fördela bonus på utvalda 
fokusområden.  
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Figur 10. Fördelning över andel projekt som fördelade bonus på alla eller några utvalda fokusområden. 

I figuren ovan framgår att sex av åtta projekt valde att fördela bonusen på samtliga 
fokusområden. Carr och Kaynak (2017) beskriver att för att prestationsmått ska fungera 
optimalt bör de vara få till antalet, helst inte fler är fem stycken. Detta stämmer inte överens 
hur fokusområdena används i projekten på Trafikverket. Endast i ett av åtta projekt har färre 
än fem fokusområden valts. Att vissa projekt valt att fördela bonusen på samtliga områden 
medan andra valt att endast fördela den över vissa områden kan bero på att det inte finns några 
riktlinjer för hur många fokusområden som ska väljas. Under de genomförda intervjuerna 
framkom att det bland inköpare och projektledare fanns ett önskemål om att mer information 
och riktlinjer kring antal fokusområden bör kommuniceras. Det har även visat sig att antalet 
fokusområden som inköparna rekommenderar projektledarna att välja varierar stort. 
De framträdande anledningen till att majoriteten av projekten valt att fördela bonusen på 
samtliga fokusområden var att visa för leverantören att alla områden är viktiga för Trafikverket, 
för att minska risken att någon fokusområde ”faller mellan stolarna” samt oro för att 
leverantören till exempel struntar i att leverera bra kvalitet om det inte fördelas bonus på det 
fokusområdet. Enligt dokumentet ”Utvärdering av leverans” måste leverantören dock uppfylla 
”Minsta nivå för incitament” på samtliga fokusområden även fast bonus inte fördelas på 
samtliga områden. Leverantören måste alltså prestera på samtliga fokusområden för att bonus 
ska falla ut till leverantören även fast bonus inte är kopplat till alla fokusområden.  
Genom insamling av data går det även att se att dokumentet ”Utvärdering av leverans” har 
används på olika sätt, olika versioner av dokumentet använts, det har sparats på olika platser 
och i två projekt har dokumentet försvunnit. Det indikerar att en majoritet av projektledarna i 
de undersökta projekten inte har tillräcklig kunskap om arbetssättet kring användandet av 
bonus och dokumentet ”Utvärdering av incitament”. Vidare kan ovanstående bero på att arbetet 
inte är nog standardiserat vilket enligt Petersson et al. (2015) kan leda till att medarbetare 
skapar egna arbetssätt där samma typ av uppgift kan ta olika lång tid. Om arbetet kring bonus 
skulle standardiseras kan det öka förutsättningar för att medarbetarna arbetar på samma sätt 
vilket enligt Petersson et al. (2015) bidrar till en jämn och förutsägbar kvalitet på arbetet och 
ökad effektivitet.  
Den allmänna uppfattningen hos projektledarna och inköparna är att de valt att fördela högst 
tyngdpunkt av bonusen på de områden som är kritiska i det specifika projektet samt de områden 
som uppfattats som problematiska i liknande projekt. Att välja utvärderingsparametrar som 
passar det specifika projektet är något som även beskrivs i litteraturen av Araújo et al. (2017). 
De menar även att det är viktigt att inkludera mjuka parametrar såsom samarbete i 
leverantörsuppföljningen. Vidare påpekas att ett projekt med väl fungerande samarbete ökar 
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chanserna för att lyckas och är därför en parameter som bör utvärderas på. I ett projekt valdes 
det att fokusera på fyra fokusområden, anledningen var att skapa ett större incitament för 
leverantören att prestera bättre. I projektet ansågs det att bonus på respektive fokusområde blir 
så pass litet om alla fokusområden väljs och därmed inte skapar så stort incitament. Gällande 
val av utvärderingsparametrar anser Bröchner et. al. (2015) att det är viktigt att tänka över vilka 
parametrar bonus kopplas till. De menar att det med hjälp av att koppla bonus till 
utvärderingsparamentrar går att styra ett projekt mot ett uppsatt mål och att det därmed kan 
skapa en enlighet mellan leverantörens och beställarens intressen. Merchant och Van der Strede 
(2007) beskriver att det då går att skapa en motivation för leverantören att uppfylla något som 
är viktigt för beställaren.  

I Figur 11 nedan visualiseras fördelningen av hur stor andel av projekten som 
leverantörsuppföljning skedde kontinuerlig under projekttiden samt andelen som den inte hade 
kontinuerlig leverantörsuppföljning.  

 
Figur 11. Fördelning över andel projekt som genomförde leverantörsuppföljningen kontinuerligt under projektets gång.  

I figuren ovan går det att avläsa att i fyra projekt skedde uppföljningen sporadiskt och i fyra 
projekt skedde den kontinuerligt. I projekt A, B, C, D identifierades kontinuerlig 
leverantörsuppföljning som en viktig faktor för att skapa ett gott arbetsklimat under 
projekttiden. I projekt H skedde inte kontinuerlig leverantörsuppföljning, men projektledare H 
nämnde att av erfarenhet efter projektet hade en kontinuerlig leverantörsuppföljning hade 
säkerställt att projektledarens och leverantörens bild av projektet stämde överens. Vidare i 
projekt H var uppfattningen att det hade varit bra att i början av projektet gå igenom 
fokusområdena och bedömningsgrunderna så att projektledaren och leverantören är överens 
om vad som krävs av leverantören, för att bonus skulle ha fungerat bättre som drivkraft. I 
projekt D framkom det att en kontinuerlig uppföljning är viktigt för att leverantören ska ha en 
chans att förbättras och utvecklas.  
Det som nämnts i projekten är något som stämmer väl överens med det som beskrivs i 
litteraturen. Van Weele (2010) beskriver att med ett gott samarbete och en kontinuerlig 
kommunikation kan problem och kostnader minimeras för beställaren och påpekar även vikten 
av att mål kommuniceras till leverantören i ett tidigt stadium. Eriksson och Lind (2015) 
beskriver även att genom ett gott samarbete med leverantören går det att undvika moraliska 
risker, eftersom leverantören då tjänar mer på att skapa en bra relation med beställaren istället 
för att tjäna kortsiktigt genom att leverera en ”billigare” lösning. 

I projekt F där uppföljningen skedde mer sporadiskt var upplevelsen att den allmänna 
kommunikationen mellan beställaren och leverantören fungerade så pass bra att det inte 
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behövdes någon kontinuerlig uppföljning, leverantören påpekade dock att uppföljningen borde 
göras mer ofta i andra fall. Även i projekt G skedde uppföljningen sporadiskt, där var 
leverantörens uppfattning att en mer kontinuerlig uppföljning hade varit att föredra. I projektet 
upplevde leverantören att möjligheten att påverka beställarens bedömning var liten och att 
kreativa idéer inte belönades. Leverantör G beskriver att om det skett en bättre dialog kring 
bedömningen hade resultatet nog sett annorlunda ut. Det som beskrivs stämmer väl överens 
med vad som nämns i litteraturen. Enligt Hofman (2008) kan negativa konsekvenser uppstå 
om leverantören inte får kontinuerlig återkoppling på sina prestationer. Negativa effekter som 
kan uppstå är att det kan skapas misstro och konflikter men även att resurser används till icke-
värdeskapande aktiviteter och att det är svårt att implementera förbättringar. Van Weele (2010) 
beskriver även att tilliten till beställaren kan skadas om inte leverantören belönas eller 
uppmärksammas för utvecklingsansträngningar.  

I Figur 12 nedan presenteras ett diagram över andelen leverantörer som ansåg att 
leverantörsuppföljningen bidrog till att utveckla dem som leverantörer. 

 
Figur 12. Diagram över antal projekt där leverantören använde leverantörsuppföljningen som ett sätt att utvecklas som 
leverantör. 

Ett av målen som Trafikverket vill uppnå med leverantörsuppföljning är att utveckla 
leverantörerna på marknaden. I diagrammet ovan framgår att i fem av åtta projekt användes 
leverantörsuppföljningen som ett sätt att utveckla leverantören. Vilket tyder på att 
leverantörsuppföljningen i majoriteten av fallen uppfyller Trafikverkets mål. I teorin beskriver 
Watts och Hahn (1993) att leverantörsutveckling kan ses som ett sätt att främja kontinuerliga 
förbättringar och menar att de främsta målet med leverantörsutveckling är att förbättra 
slutprodukten, leveransen, servicen samt att minska kostnader, vilket stämmer överens med 
leverantörernas uppfattning.  
De leverantörer som använt sig av leverantörsuppföljningen som en möjlighet att utvecklas 
beskriver att uppföljningen utgjorde ett bra underlag för att diskutera hur de kunde utveckla sitt 
arbetssätt för att nå en högre poäng samt utvecklade sin förmåga att planera för att säkerställa 
att arbetsmoment färdigställdes i tid. Leverantören menar även att leverantörens brister och 
beställarens uppfattning av leverantören tydliggörs i och med uppföljningen. De leverantörer 
som ansåg att leverantörsuppföljningen inte används för att utveckla dem var av uppfattningen 
att de alltid arbetar för att genomföra en så bra leverans som möjligt. En av leverantörerna 
ansåg att den bristande uppföljningen gjorde att de inte kunde använda sig av bedömningarna 
för att utveckla sig, men ansåg att de skulle gjort det om de kontinuerligt fått veta var de låg 
till.  
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5.2 Bonus som incitament 
I följande avsnitt har information kring hur bonus fungerat som incitament för att leverera en 
bättre leverans för de åtta undersökta projekten analyserats och presenterats genom tabeller, 
diagram och figurer. Analys om hur bonus funderat som incitament i projekten och om 
eventuell utbetald bonus skapat något mervärde för Trafikverket. I Tabell 9 nedan går det att 
utläsa hur projektledarna och leverantörerna tyckte att bonus fungerade som ett incitament i 
projekten.  
Tabell 9. Översikt om bonus fungerat som incitament att leverera en bättre leverans i projektet. 

Fungerade bonus som incitament i projekten? 

Projekt ID Projektledare Leverantör 
Projekt B Ja Nej 
Projekt G Ja Nej 
Projekt C Ja Ja 
Projekt D Ja Ja 

Projekt E Ja Ja 

Projekt H Ja Ja 

Projekt A Nej Nej 

Projekt F Nej Nej 

 
Som Tabell 9 visar ansåg projektledarna för projekt B, G, C, D, E och H att bonusen fungerade 
som incitament att leverera en bättre leverans och projektledarna för projekt A och F att 
bonusen inte fungerade som incitament i de åtta studerade projekten. Sett till leverantörerna 
ansåg leverantörerna för projekt B, G, A och F att det inte fungerade som incitament och för 
projekt C, D, E och H att det fungerade som incitament. Projekten kommer att beskrivas vidare 
nedan.  
Projekt B och Projekt G: I dessa projekt skiljer projektledarnas och leverantörernas åsikter åt, 
där projektledarna ansåg att bonusen fungerade som incitament och leverantörerna ansåg inte 
det. För projekt B ansåg leverantören att de alltid strävar efter att göra sitt yttersta för att 
leverera en bra leverans och att de inte såg bonus som incitament att leverera ännu bättre. 
Projektledare B ansåg att det fungerade som incitament främst för de levererade i tid och 
uppfattade att det berodde på bonusen. Bonus gavs om tidsplanen hölls, inte om det levererades 
före tidsplanen. I projekt G anser projektledaren att bonusen fungerade som incitament även 
fast leverantören inte fick någon bonus utbetald. För leverantör G fungerade bonus som 
incitament i början på projektet men på grund av få uppföljningsmöten och bristande 
kommunikation tappade leverantören drivkraften. Leverantör G menar att de gjorde mycket för 
att uppnå bonus men att det inte uppmärksammades av projektledaren. Som litteraturen tar upp 
gällande de förutsättningar som krävs för att leverantörsuppföljning ska fungera optimalt är 
regelbunden och tydlig återkoppling återkommande. Enligt Van Weele (2010) krävs det att 
beställaren regelbundet ger ärlig och tydlig feedback på leverantörens prestationer för att de 
ska kunna och ha förutsättningar till att genomföra rätt förbättringsåtgärder i tid. Största 
anledningen till att leverantör G inte ansåg att bonus fungerade som incitament var just 
bristande kommunikation och återkoppling vilket påverkade deras syn på samarbetet och 
dialogen i helhet. Leverantören ansåg också att kommunikationen skedde en väg där de inte 
kunde ge återkoppling på projektledarens agerande och åsikter. Som Van Weele (2010) nämner 
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kan en leverantörs prestation och leverans påverkas av beställarens misstag vilket är 
anledningen till att en öppen dialog är en förutsättning för att undvika missförstånd och kunna 
ge en rättvis slutgiltig bedömning av leverantören.  
Projekt C, Projekt D, Projekt E och Projekt H: I dessa projekt har både projektledaren och 
leverantören varit eniga om att bonus fungerade som incitament att leverera en bättre leverans. 
Leverantörerna i dessa projekt var alla eniga om att de alltid strävar efter att göra sitt bästa men 
att bonusen ger extra incitament att hålla ordning och reda, upprätthålla en trevlig dialog och 
kommunikation och att genom hela projektet göra det lilla extra för att uppfylla projektledarens 
förväntningar. De menar också att det är en drivkraft att veta att belöning fås om de levererat 
något utanför det beställda. I projekt C och D genomfördes uppföljningen kontinuerligt där 
leverantörerna använde sig av dessa under projektets gång för att förbättra sig. Som nämnt 
innan är kontinuerlig uppföljning en förutsättning för att upprätthålla drivkraft vilket tydligt 
kan ses i de två projekten. I projekt H räknade leverantören in att de skulle erhålla bonus redan 
i anbudet, vilket var deras incitament för att uppnå bonus. I projekt H skedde ingen kontinuerlig 
leverantörsuppföljning vilket leverantören ansåg som ett stort problem och om de inte hade 
räknat in bonusen i anbudet hade den bristande kommunikation gjort att bonus inte varit ett 
incitament.  
Projekt A och Projekt F: I dessa projekt är projektledaren och leverantörens uppfattning att 
bonus inte har fungerat som incitament och att leveransen skulle sett likadan ut utan bonus. De 
menar att exempelvis en vägs slutresultat inte visar någon skillnad med eller utan bonus men 
att bonusen fungerat som ett sätt att få projektet att fungera smidigare. Leverantör F och A 
nämner båda att nivån för bonus bör vara större vilket kan ha koppling till varför bonusen inte 
varit ett incitament. Leverantör F menar även de att själva leveransen inte påverkats men att de 
tänkt mycket mer på att projektet ska fungera smidigt sett till kommunikation, dokumentation 
och att kontakta projektledaren direkt något avviker från planen. Leverantör A uppfattade att 
bonusen inte fungerade som incitament för att de alltid vill leverera kvalitet i rätt tid, med eller 
utan bonus.  

5.2.1 Sambandsfaktorer  
Ur Tabell 8 går det att utläsa att generellt sätt har konsultuppdragen haft en högre bonusnivå 
än utförande- och totalentreprenaduppdrag, vilket stämmer överens med Trafikverkets 
riktlinjer att bonusnivån bör ligga på mellan en till tre procent för entreprenaduppdrag och tio 
procent för konsultuppdrag. Sett till projekten C, D, E och H där både projektledare och 
leverantör ansåg att bonus utgjorde ett incitament går det att identifiera en gemensam faktor 
vilket är att i alla fyra projekten har alla fokusområden valts i övrigt är det svårt att urskilja 
någon faktor som är densamma för de tre projekten. Huruvida det bidragit till ökat incitament 
är svårt att fastställa. Sett till projekt A och F där varken projektledaren eller leverantören ansåg 
att bonus fungerat som incitament är det även där svårt att identifiera liknande faktorer, förutom 
att de projekten precis som i projekt C, D och E valt att fördela bonusen på samtliga 
fokusområden. 

Gällande val av prioriterande fokusområden, alltså de fokusområden som projektet valt att 
fördela en högre vikt på, framkommer det av tabellen att de prioriterade fokusområdena 
stämmer väl överens med det mervärde som skapats i projektet. Exempelvis var Tid och Trafik 
prioriterade områden för projekt C och E och där angavs att projekten blev klara i tid och att 
trafikstörningar kunde minimeras som mervärden. Detta tyder på att de områden som fått störst 
vikt även är de områden som leverantören prioriterar. Sett till om leverantören erhållit bonus 
så betalades bonus ut i alla studerade projekt utom ett, projekt G. Vid jämförelse av projekt G 
mot de övriga projekten går det att se att det som skiljer sig i projekt G jämfört med de andra 
projekten är att i projektet fördelades lika stor vikt av bonusen på samtliga valda fokusområden 
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men det i alla andra projekt valdes att fördela större vikt på en till två fokusområden. 
Litteraturen beskriver att utvärderingsparametrar bör vara få till antalet och helst inte överstiga 
fem stycken vilket även verkar stämma i de projekten som studerats i denna studie. 

5.2.2 Mervärde av bonus 
Vidare har det i alla projekt visat att det gett mervärde att ha bonus som incitament i projektet. 
Mervärde definieras som något som beställaren är villig att betala en bonus för och som 
överstiger det som beställts av leverantören och som inte hade gått att få utan bonus som 
incitament i projektet. I Figur 13 nedan presenteras vilka olika typer av mervärde som bonus i 
de åtta projekten gett beställarna. Svaren i figuren är baserade på projektledarnas svar utifrån 
en öppen intervjufråga där flera svarsalternativ var tillåtet.  

 
Figur 13. Sammanställning av vilka olika typer av mervärde som utbetald bonus gett projektet och därmed Trafikverket. Svaren 
baseras på en öppen intervjufråga där antal typer av mervärden var fritt att ange. 

Figur 13 visar att det mervärde som flest projektledare angett är att det ökade samarbete och 
kommunikation följt av att projektet gick smidigare. Dessa två mervärden är starkt kopplade 
till varandra då ökat samarbete och kommunikation också leder till ett smidigare projekt där 
problem och eventuella lösningar kan diskuteras tillsammans. I tre projekt förbättrades 
dokumentationen och i fyra projekt har projektledaren svarat att leveranssäkerheten och i två 
att trafiksäkerheten förbättrades då bonus var kopplat till dessa fokusområden. I två projekt 
ansåg projektledarna att det minimerade problem och i ett projekt att det förbättrade 
slutprodukten.  

Att endast en projektledare angett att bonus gett en förbättrad slutprodukt tyder på att det inte 
är den typen av mervärde som bonus skapat i de åtta studerade projekten. Resultatet kan bero 
på att de flesta projektledare valt att koppla bonus till alla fokusområden vilket gör det svårt att 
se tydliga resultat på förbättringar på specifika fokusområden. Om bonus hade kopplats till 
färre fokusområden hade det möjligtvis varit lättare att se betydelsen av bonus som incitament 
och vad det gett för resultat.  

Mervärdet som bonusen i de åtta projekt som studien studerat är alltså att det främjat ett ökat 
samarbete och bättre dialog vilket lett till att problem undvikits, bättre dokumenthantering och 
att saker levererats i tid. Allt detta har därför bidragit till att projektet gått smidigare än om 
bonus inte hade varit kopplat till projekten. Att ökat samarbete och kommunikation är det 
största mervärdet i de åtta studerade projekten kan anses som ett bra resultat och stämmer 
överens med vad Araújo et al. (2017) nämner om att ett väl fungerande samarbete där aktiviteter 
är väl koordinerade mellan leverantör och beställare ökar chanserna för att projektet ska lyckas. 
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Som Van Weele (2010) nämnt skapar även en öppen dialog mellan beställare och leverantör 
att kunskap kan delas och gemensamma mål tas fram vilket kan sänka kostnader och minimera 
problem. Vidare öppnar samarbete och dialog upp för att leverantörens möjlighet att komma 
med förslag på lösningar, chans att förklara varför ett visst problem uppstått och att 
projektledaren ska kunna uppmärksamma ett väl utfört arbete. En öppen dialog är en viktigt 
parameter för att leverantören ska bedömas rättvist och för projektets slutresultat. Det hjälper 
även för att minimera de utmaningar med samarbete som Hofmann (2008) nämnt.  

5.3 Allmänna åsikter 
I följande avsnitt har allmänna åsikter kring fokusområden, bedömningsgrunder och allmänt 
om arbetsprocessen för de åtta undersökta projekten analyserats och presenterats genom 
diagram och figurer. I Figur 14 nedan presenteras respondenternas uppfattning om de 
nuvarande fokusområdena.   

  
Figur 14. Alla respondenter hade en positiv uppfattning om de nuvarande fokusområdena ansåg inte att någon behövde 
läggas till eller tas bort. 

Figuren visar att samtliga 20 respondenter uppfattade de nuvarande fokusområdena för 
totalentreprenad/utförandeentreprenad och konsultuppdrag som bra och att ingen behövde 
läggas till eller tas bort. I några fall diskuterades att kopplingen till innovation och tekniskt 
utveckling kunde förtydligas och att det totalentreprenad/utförandeentreprenad finns en punkt 
för teknik och utveckling och en för innovation i konsultuppdrag.  
I Figur 15 nedan presenteras respondenternas svar gällande bedömningsgrunderna som finns 
till varje fokusområde.  

 
Figur 15. Majoriteten av respondenterna hade en negativ uppfattning om de nuvarande bedömningsgrunderna och ansåg att 
de behöver förbättras. 
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Som figuren ovan visar svarade 18 respondenter att de har en negativ uppfattning om de 
nuvarande bedömningsgrunderna, och två att de hade en positiv uppfattning. 
Bedömningsgrunderna för varje fokusområde finns till hjälp för att projektledaren vid 
bedömning av en leverantörs prestation ska kunna bestämma en poäng mellan noll och fyra. 
Det främsta problemen som identifierats under intervjuerna visas nedan.  

• Bygger på subjektiva bedömningar där bedömningen till stor del beror av vem som 
utför den. 

• Saknar mätbarhet. 
• Svårt att uppnå högsta poäng som krävs för att erhålla fullt utbetald bonus. 
• Svårt att veta vilken poäng som är den kontraktsenliga nivån ”den beställda nivån”. 
• Den kontraktsenliga nivån sätts bland vissa projektledare till tre poäng och då måste 

leverantören nå poäng fyra för bonus vilket respondenterna uppfattar som en svår poäng 
att uppfylla. 

• När den kontraktsenliga nivån sätts till två poäng uppfattas den kontraktsenliga nivån 
understiga vad som faktiskt står i kontraktet. Exempelvis att vid poäng två på 
fokusområde Tid står det ”avsteg mot avtalade tider” vilket kan uppfattas som att det i 
kontrakten är godkänt att göra avsteg mot avtalade tider.  

• På fokusområde Miljö krävs det att leverantörens miljöarbete bedöms som 
branschledande för att erhålla poäng fyra. Det uppfattar en majoritet av leverantörerna 
och projektledarna som ouppnåeligt.  

• Att projektledaren inte vid bedömning ser till helheten och projektets specifika karaktär. 
Som väderförhållande under projektet, projektets komplexa karaktär eller andra 
förutsättningar. 

Flera av de identifierade problemen ovan stämmer överens med förutsättningar för incitament 
som tidigare nämnts i litteraturen. Enligt Clegg et al. (2011) krävs det för yttre incitament i 
form av belöning ska få en positiv motivationseffekt måste beslutsprocesserna kring 
incitamentet anses vara rättvist, förståeliga och incitamentet ska uppfattas som uppnåeligt. Om 
känslan av att incitamentet inte går att uppnå eller att det till stor del beror på vem som utför 
bedömningen kommer drivkraften att arbeta för att uppnå incitamentet att minska drastiskt. 
Detta stämmer väl överens med de problem som de intervjuade leverantörerna nämnt under 
intervjuerna.  
Bruno och Jegen (2001) lyfter vikten av att bedömningar av resultat bör utgå från en 
helhetsbedömning vilket även nämnts under intervjuerna. Det största problemet med 
bedömningsgrunderna är att de för nuvarande bygger på subjektiva bedömningar, är otydliga, 
svåra att förstå, lätta att misstolka, svåra att uppnå och saknar mätbarhet. Det leder till att 
bedömningen till stor grad beror på vem som utför den. Ett sätt att minska risken för det är att 
så gott det går, standardisera arbetssätt och minimera riskerna att bedömningsgrunderna 
uppfattas olika. Enligt Carr och Kaynak (2007) ska utvärderingsparametrar vara tydliga, det 
ska gå att påverka dem, de bör vara lätta att förstå, det ska inte finnas utrymme för tolkningar, 
de ska spegla verkligheten och de ska vara allmänt accepterade.  

Bergman och Klefsjö (2012) tar även upp smarta mål där uppsatta mål ska vara specifika, 
mätbara, accepterade, rimliga och tidsbestämda. Vidare beskriver Bröchner et al. (2015) att för 
att skapa motivation är det viktigt att incitamentet är begripligt, det bör vara lätt att förstå vad 
som krävs för att uppnå incitamentet samt enkelt att förstå vad incitamentet innebär. 
Bedömningsgrunderna bör så gott det går utformas efter dessa principer. Ett sätt att öka 
mätbarheten är att koppla leverantörsuppföljningen med verktyg som finns internt på 
Trafikverket för mätbara analyser av leveranser, som GPD analys. Om en leverantör 
exempelvis inte klarat sin åtgärdstid på en leverans så syns det i GPD analys och antalet 
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avvikelser aggregeras upp till en index nivå. En möjlighet är därför att index nivån skulle kunna 
kopplas till bedömningarna genom att en viss nivå måste ha blivit uppnådd för att få bonus 
utbetald.  
I Figur 16 presenteras ett diagram över projektledarnas uppfattning om formeln för uträkning 
av bonus. Formeln finns för nuvarande i dokumentet ”Utvärdering av leverans” vilket är som 
nämnt innan en mall i form av Microsoft Office Word dokument.  

 
Figur 16. Diagram över hur projektledarnas uppfattning om formeln som ska användas för att räkna ut bonus. Resultatet 
visar att majoriteten anser att den är svår och otydlig. 

Som Figur 16 visar anser en majoritet av projektledarna att formeln är svår och otydlig. Under 
intervjuerna framkom det att då beräkningarna sker manuell krävs flera kontrollräkningar för 
att det ska bli rätt och vid första anblick av formeln blev en stor del av projektledarna osäkra 
och rädda för att göra fel. Eftersom formeln måste användas för att räkna ut bonus för 
respektive fokusområden som bonus är kopplade till krävs det som mest tio uträkningar för att 
veta det totala belopp som leverantören är berättigad till. Vid många uträkningar finns det en 
stor risk för felberäkningar.  

Som figuren visar vill fem projektledare att incitamentdelen ska finnas direkt i systemet 
UppLev där automatisk uträkning av bonus ska ske direkt vid leverantörsuppföljningen i 
UppLev. En projektledare har överlåtit ansvaret åt leverantören som själv fått räkna ut bonusen. 
Resultatet visar att brist av standardisering leder till olika arbetssätt, ineffektivitet, 
återkommande fel och brister samt utveckling av egna arbetssätt. Detta stämmer väl överens 
med Petersson et al. (2015) angående standardiserat arbetssätt. En automatisk uträkning av 
incitamentet i ett system skulle leda till mindre återkommande fel, säkra att rätt bonus blir 
utbetald, underlätta för projektledarna som kan lägga tid på annat istället för kontrollräkningar 
och underlätta vid uppföljning vid förbättringsarbete.  
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I Figur 17 nedan presenteras respondenternas uppfattning om att bonus utgår om leverantören 
understiger ”minsta poäng för incitament”. 

 
Figur 17. Alla respondenter hade en positiv uppfattning om att leverantören inte får utbetald bonus om de på något 
fokusområde understiger ”minsta poäng för incitament”.   

Som Figur 17 visar svarade samtliga respondenter att de har en positiv uppfattning om att 
leverantören inte får någon utbetald bonus om de understiger ”minsta poäng för incitament” 
på något av fokusområdena. Den främsta anledningen var att respondenterna ansåg att grunden 
till att få utbetald bonus är att leverantören först och främst utfört ett väl utfört arbetet sett till 
alla fokusområden. Om de utför ett sämre arbete på ett fokusområde som understiger det som 
står i kontraktet är det därför rimligt att leverantören inte får någon bonus alls. Därför bör kravet 
vara kvar i fortsättningen.  

I Figur 18 nedan presenteras ett diagram över vad respondenterna ansåg som rimlig bonusnivå 
för att det ska fungera som incitament. Alla respondenter var enliga om att det bör vara samma 
nivå på både entreprenad och konsultuppdrag.  

 
Figur 18. Respondenternas svar angående nivå för bonus för att det ska fungera som incitament. Majoriteten av 
respondenterna anser en nivå på fem till tio procent av kontraktssumman. 

Som Figur 18 visar svarade majoriteten av respondenterna att en bonusnivå på fem till tio 
procent av kontraktssumman är rimligt för att det ska vara fungera som incitament. Fyra av 
dem var leverantörer, tre inköpare och en projektledare. Två leverantörer anser att det ska vara 
tio procent av kontraktssumman. Projektledarnas uppfattning varierar mest där tre anser att det 
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ska vara en till tre procent, en att det ska delas upp och vara en till tre procent på mindre projekt 
och fem till tio på komplexa projekt och en tycker att det ska vara fem till tio procent.  

Flera leverantörer lyfte under intervjuerna vikten av att den totala bonusen måste vara en 
betydande summa för att de ska förändra sitt arbetssätt och arbeta för att klara av kraven för att 
få bonus. Om de mäts på tid exempelvis och behöver en till resurs i projektet för att klara 
tidskraven, måste bonusen överstiga kostnaden för att den resursen. Idag uppfattar även många 
leverantörer att det är omöjligt att erhålla poäng fyra för vissa av fokusområdena. Om de då 
inte får högsta poäng minskar bonusen och blir mindre än en procent av kontraktssumman och 
drivkraften för att nå den minskar än mer. Ovanstående stämmer även in på vad Merchant och 
Van der Strede (2007) beskriver angående krav för incitament, att det måste vara tillräckligt 
stort för att ha påverkan för individen. Resultatet antyder att den nuvarande nivån på en till tre 
procent på konsultuppdrag är för låg. 

Ett annat alternativ är att istället för att använda ekonomiska incitament använda 
förlängningsoptioner som bonus. Enligt Regeringskansliet (2016) i den nationella 
upphandlingsstrategin tar de i punkt två upp vikten av hur leverantörerna kan motiveras till 
ständig förbättring genom olika typer av ersättningsformer och förlängningsoptioner. 
Förlängningsoptioner skulle därav kunna användas i leverantörsuppföljningen genom att 
leverantören får fortsätta uppdraget bara om de uppnått ett visst poäng vid slutbedömningen, 
enligt Bergman och Lundberg (2009) behöver nämligen inte beställaren förlänga ett uppdrag 
om leverantören inte lever upp till beställarens förväntningar. En förlängningsoption kan alltså 
fungera som incitament eftersom en förlängning av ett kontrakt i sig genererar pengar för en 
leverantör vilket ökar drivkraften att uppnå ett högt betyg i slutbedömning.  

5.4 Identifierade problemområden  
Under följande avsnitt kommer projektledarnas, inköparnas och leverantörernas enskilda 
uppfattning på identifierade problemområden presentas och analyseras. Detta för att förtydliga 
de mest frekventa problemen för respektive roll. Vidare presenteras och analyseras en samlad 
bild över projektledarna, inköparna och leverantörernas samlade uppfattning kring 
problemområden som framkommit under studien. 

5.4.1 Projektledare 
I Figur 19 nedan presenteras problemområden som identifierats av projektledarna i studien. 
Problemområdena presenteras i fallande ordning där det mest frekventa området presenteras 
först och det minst frekventa presenteras sist. Studien omfattade svar från åtta stycken 
projektledare. 

 
Figur 19. Problemområden som identifierats under intervjuer med projektledarna. 
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I figuren ovan framgår att det problem identifierades mest frekvent hos projektledare var 
otydliga bedömningsgrunder följt av att incitamentsmodellen inte är integrerad i systemet 
UppLev. I studien har det framkommit att projektledarna anser att bedömningsgrunderna bör 
omformuleras och göras mer tydliga och mätbara. Uppfattningen är även att 
bedömningsgrunderna bör utgöras av skallkrav och utformas mer likt en checklista. Vidare vill 
projektledarna att incitamentsmodellen ska vara integrerad i UppLev. I dagsläget måste 
projektledaren manuellt för hand räkna ut bonus för projektet. Som tidigare nämnt har 
majoriteten av projektledarna upplevt formeln som svår och otydligt samt att de önskar en 
automatisk uträkning. Projektledarnas uppfattning är att det skulle underlätta arbetet, minska 
risken för felberäkningar och minska risken för att information försvinner. 

Det har även identifierats att projektledarna anser att den kontraktsenliga nivån inte är 
tillräckligt tydlig i bedömningsgrunderna. Önskemålet är att det ska vara tydligt vilken av de 
olika kravnivåerna som utgör det kontraktsenliga, alltså det som har beställts genom kontraktet. 
Projektledaren önskar att det förtydligas att exempelvis nivå två är det som ska vara beställd i 
kontraktet och att då även bedömningsgrunderna anpassas till detta. Uppfattningen är att 
projektledaren inte vill ge bonus för det som är kontrakterat och att det i dagsläget skiljer sig 
mycket mellan fokusområdena vilken kravnivå som är kontraktsenlig. På ena fokusområdet 
kan en trea anses vara kontraktsenlig medan på ett annat fokusområde kan den anses vara en 
etta. 
Det har även identifierats ett problem gällande att det på vissa av fokusområdena anses omöjligt 
för leverantören att uppnå högsta poäng. Uppfattningen är att det främst gäller fokusområdena 
Miljö, Innovation och produktivitet och Ekonomihantering. För att få högsta poäng på 
fokusområdet Miljö ska leverantörens miljöarbete anses vara branschledande vilket 
projektledarna anser vara ett för högt krav och något som dessutom är svårt att kontrollera.  

Gällande fokusområdet Ekonomihantering i dokumentet ”Utvärdering av leverans” för 
konsultuppdrag ska slutkostnaden vara mindre än överenskommen för att leverantören ska 
uppnå kravnivå fyra. Uppfattningen hos projektledarna var att i uppdrag med fast pris är det då 
omöjligt att nå kravnivå fyra. För området Innovation och produktivitet som är en underområde 
till fokusområdet Teknik och utveckling i dokumentet ”Utvärdering av leverans” för 
totalentreprenader ska leverantören för att uppnå kravnivå fyra använt nya metoder som 
bedöms bli ny praxis inom området. Uppfattningen hos projektledarna är att det är svårt för 
leverantören att uppnå och även svårt för projektledaren att bedöma vilka metoder som bör bli 
en ny praxis inom området. Sammanfattningsvis är projektledarnas uppfattning att kravnivå 
fyra alltså den högsta kravnivån ska vara möjlig för leverantören att uppnå.  

Ett annat problem som identifierats är att det inte finns några riktlinjer för hur många 
fokusområden som ska väljas. Ett önskemål var att få mer information kring hur 
fokusområdena ska väljas samt riktlinjer kring hur många. Övriga problem som identifierats i 
studien är att projektledaren anser att det är svårt att göra en objektiv bedömning utifrån 
bedömningsgrunderna. Uppfattningen är att bedömningen lätt blir subjektiv och att den kan 
skilja sig mycket från projektledare till projektledare. För att minska subjektiviteten föreslog 
en projektledare att införa seminarium där projektledare med liknande projekt kan kalibrera 
sina bedömningar. En projektledare uppfattade efter projektets slut att den sporadiska 
leverantörsuppföljningen i projektet hade utgjort ett problem och menade på att det borde vara 
ett krav att genomföra leverantöruppföljning kontinuerligt. 

5.4.2 Inköpare 
I Figur 20 nedan presenteras problemområden som identifierats av inköparna i studien. Studien 
omfattade svar från fyra stycken inköpare. 
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Figur 20. Problemområden som identifierats under intervjuer med inköparna. 

I figuren ovan framgår det att alla inköpare uppfattade att det utifrån bedömningsgrunderna är 
svårt att göra en objektiv bedömning samt att det är ett problem att incitamentsmodellen inte 
är integrerad i systemet UppLev. För att projektledarnas bedömning ska bli mer objektiv 
föreslog inköparna att genomföra möten där projektledare med liknande projekt kan kalibrera 
sina bedömningar och tolkningar av bedömningsgrunderna. Även två inköpare ansåg att den 
kontraktsenliga nivån behöver förtydligas i bedömningsgrunderna. De delar projektledarnas 
uppfattning gällande tydliggöra vilken av de olika kravnivåerna som utgör det kontraktsenliga.  
Inköparna delar även projektledarnas uppfattning gällande att bedömningsgrunderna behöver 
tydliggöras och göras mer mätbara samt att det ska finnas riktlinjer kring hur mång 
fokusområden som ska väljas. En inköpare påpekar även att det i tabellen i dokumentet 
”Utvärdering av leverans” där projektledaren fyller i ”Andel av totalt incitament”, 
”Bedömningsfrågans minsta poäng” och ”Minsta poäng för incitament” bör finnas en kolumn 
där det går att se vad procenten genererar för bonus i kronor. Vidare anses det vara ett problem 
att det inte är obligatoriskt att skriva in kommentarer till bedömningen i UppLev. Upplevelsen 
är att det då är svårt att följa upp bedömningen och förstå vad anledningen till ett visst poäng 
var.  

5.4.3 Leverantör 
I Figur 21 nedan presenteras problemområden som identifierats av leverantörerna i studien. 
Studien omfattade svar från åtta stycken leverantörer. 

 
Figur 21. Problemområden som identifierats under intervjuer med leverantörerna. 
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Av figuren framgår att det problem som återkom med högst frekvens är att det är svårt att få 
högsta poäng samt att bedömningsgrunderna är otydliga. Leverantörerna delar projektledarnas 
uppfattning av att det är svårt att uppnå högsta poäng på vissa fokusområden. Även från 
leverantörerna lyfts fokusområdena Miljö, Innovation och produktivitet och Ekonomihantering 
upp som nästan omöjliga att nå högsta poäng inom. Leverantörerna lyfter även de exemplen 
som projektledarna tog upp angående branschledande miljöarbete, innovativa metoder som blir 
ny praxis och svårt att göra billigare om det är fast pris. Tre leverantörer ansåg att uppföljningen 
under projektets gång hade varit bristfälligt och skett för sällan. Uppfattningen är att det är 
viktigt med kontinuerlig uppföljning för att drivkraften till att uppnå bonusen ska bevaras.  
Vidare menade två leverantörer att arbetsgången kring uppföljningen borde förtydligas, 
uppfattningen var att mer information kring varför uppföljningen sker, hur ofta den bör 
genomföras samt förväntningar på dem som leverantör ska delges vid projektets start. Det 
stämmer även överens med vad Watts och Hahn (1993) beskriver, de menar att det är kritiskt 
att etablera tydliga syften och mål med leverantörsuppföljning i början av ett projekt, då de går 
att se en tydlig koppling mellan målen och leverantörernas prestation. En leverantör uppfattade 
att den kontraktsenliga nivån behövde förtydligas i bedömningsgrunderna, uppfattningen är att 
det är viktigt att tydliggöra vad som är beställarens krav och vad som är ett mervärde. En 
leverantör ansåg även att det är ett problem att Trafikverket inte lämnar några kommentarer 
som beskriver varför leverantören erhöll en viss poäng. Till sists ansåg en leverantör att 
komplexa och större projekt inte bör utvärderas på samma sätt som ett mindre omfattande 
projekt, då sannolikheten att det händer något under ett stort och komplex projekt är större och 
bör tas med i beaktning under utvärdering.  

5.4.4 Övergripande  
I Figur 22 nedan presenteras ett diagram med en sammanställning av de problem som 
identifierats av projektledarna, inköparna och leverantörerna i studien. Studien omfattade svar 
från åtta projektledare, fyra inköpare och åtta leverantörer.  

 
Figur 22. Problemområden som identifierats av projektledare, inköpare och leverantörer i studien. 

I Figur 22 går det att utläsa att problemet som flest personer i studien angav var otydliga 
bedömningsgrunder och att incitamentsmodellen inte är integrerad i systemet Upplev. Andra 
områden som många respondenter i studien ansåg problematiska var att kontraktsnivån inte är 
tydlig i bedömningsgrunderna, att det är svårt för leverantörerna att uppnå högsta poäng samt 
att projektledarnas bedömningar är subjektiva.  
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6 SLUTSATS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
I avsnittet diskuteras de slutsatser som dragits utifrån resultat och analys av 
empiriinsamlingen. Avslutningsvis presenteras förbättringsförslag i form av 
rekommendationer till fallstudieföretaget.  

6.1 Slutsatser 
Studien syftade till att undersöka hur Trafikverket kan använda incitament vid upphandling för 
att stärka leverantörers drivkraft till effektivare leveranser. Utifrån resultat och analys har 
slutsatser kunnat dras om hur tidigare användande av bonus som incitament har fungerat. 
Slutsatserna är uppdelade i områdena arbetsprocess för bonus, bonus som incitament samt 
allmänna åsikter.   

6.1.1 Arbetsprocess för bonus 
De slutsatser som kan dras från analys av arbetsprocess för bonus är att bonus som incitament 
har valts till största delen i projekt på grund av direktiv från ledningen men att det ändå setts 
som ett sätt att få bättre leveranser. I vissa av projekten har det inte upplevts som positivt att 
det var ett direktiv då bonus inte passade att använda som incitament i det specifika projektet.  
Gällande fokusområdena har sex av åtta projekt kopplat bonus till alla fokusområden, största 
anledningen var att projektledarna och inköparna ville minimera risken att leverantören skulle 
se de andra som oviktiga om bonus enbart kopplades till några få områden. Vidare har i princip 
alla projektledare använt dokumentet ”Utvärdering av leverans” på olika sätt då arbetssättet 
kring den saknar standardisering. Slutsatser som kan dras är att projektledarna inte har 
tillräckligt med kunskap gällande syftet med bonus som incitament och hur den ska användas 
samt att arbetet kring bonus måste standardiseras.  

I fem av åtta projekt använde leverantörerna leverantörsuppföljningen som ett sätt att utveckla 
sitt arbete vilket tyder på att målet med Trafikverkets leverantörsuppföljning i dessa projekt till 
största del är uppnått. Slutsatsen är att leverantörsuppföljningen har fungerat som ett sätt att 
utveckla leverantörerna.  

6.1.2 Bonus som incitament 
I studien framkom det att nio av de totalt 16 tillfrågade projektledarna och leverantörerna ansåg 
att bonus fungerade som ett incitament i projektet medan de övriga ansåg att bonusen inte 
utgjorde ett incitament. Fler projektledare än leverantörer ansåg att bonusen utgjorde ett 
incitament, vilket kan bero på bristande kommunikation under projektet vilket kan medföra att 
bilden av projektets resultat inte stämmer överens mellan projektledare och leverantör. I sex 
projekt ansåg antingen både projektledaren och leverantören alternativt endast projektledaren 
att bonus fungerat som incitament. I de projekten där bonus inte fungerade som incitament var 
bristande kommunikation med för få uppföljningsmöten anledningen i många av fallen. 
Slutsatsen som kan dras är att både studien och litteraturen visar på att kontinuerlig 
leverantörsuppföljning under projektets gång är viktigt för att bonus ska fungera som 
incitament. Om leverantörsuppföljning sker kontinuerligt kan leverantören använda 
bedömningarna som ett sätt att utveckla och förbättra sig. Om leverantören endast fått en 
slutgiltig bedömning vid projektets slut har de under projektet inte haft möjlighet att förbättra 
sig, inte fått veta hur de ligger till på bedömningsnivåerna, inte fått möjlighet att förklara sig 
vid eventuella problem eller kunnat ge feedback till projektledaren. Detta ökar riskerna för 
konflikter, tvister och missförstånd. En kontinuerlig uppföljning möjliggör även en mer rättvis 
slutbedömning med bättre motiveringar.  
För att incitament ska skapas hos leverantören är slutsatsen att inte vikta alla fokusområden 
lika högt utan att välja ut ett fåtal områden (färre än fem) som viktas högre än de andra. 
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Ytterligare en slutsats är att de områden som har en högre vikt är även de områden som 
leverantören valt att fokusera på och som därmed utgjort ett mervärde i projektet. Mervärdet 
som bonusen skapat är att det främjat ett ökat samarbete och bättre dialog mellan projekledare 
och leverantör vilket gjort att problem undvikts, förbättrad dokumenthantering och 
leveranssäkerhet. De flesta projektledare och leverantörer ansåg att själva slutprodukten skulle 
blivit densamma med eller utan bonus men att vägen dit blir bättre när det finns bonus med i 
kontraktet. Slutsatsen är därför att bonus som incitament bidragit till att projektet gått smidigare 
men att själva slutprodukten inte blivit bättre. 

6.1.3 Allmänna åsikter 
En slutsats gällande fokusområdena är att de nuvarande fokusområdena inte behöver förändras 
men att det däremot bör vara samma benämningar för totalentreprenad/utförandeentreprenad 
och konsultuppdrag. De identifierade problemen med bedömningsgrunderna är främst 
subjektiva bedömningar, att de är otydliga, svåra att förstå, lätta att misstolka och att de saknar 
mätbarhet. Sett till leverantörerna är det största identifierade problemet att det är svårt att uppnå 
högsta poäng på flera fokusområden. Slutsatsen är att bedömningsgrunderna behöver bli mer 
tydliga och mätbara, det ska tydliggöras vad som är den kontraktsenliga nivån och det ska gå 
att uppnå fyra poäng.   

Studien visar att formeln för uträkning av bonus uppfattas som svår, otydlig och tidskrävande 
där flera kontrollräkningar krävs för att säkerställa att rätt bonus blir utbetalt. Studien visade 
även att arbetssättet kring hur bonus räknas ut varierade stort mellan projekten. Ett problem 
som även identifierade bland projektledarna är att bonus inte är integrerad i systemet UppLev 
utan sker vid sidan av systemet genom Microsoft Office Word dokumentet ”Utvärdering av 
leverans”. Slutsatsen gällande formeln är att uträkning av incitament bör standardiseras och 
integreras direkt i systemet UppLev.  
Studien visade att en majoritet av leverantörerna och inköparna ansåg att dagens nivå på en till 
tre procent på entreprenaduppdrag är för lågt eftersom det uppfattas som svårt att erhålla högsta 
poäng på fokusområdena. För entreprenaduppdrag kan utbetald bonus understiga en procent 
av kontraktssumman. Projektledarnas uppfattning om bonusnivån varierar mest vilket antyder 
på att en standardisering av bonusnivå bör genomföras. Slutsatsen är att det bör vara samma 
bonusnivå på entreprenad och konsultuppdrag där nivån bör ligga högre än den gör i dagsläget.  

6.2 Förbättringsförslag  
Nedan presenteras de förbättringsförslag som rekommenderas till Trafikverket, förslagen 
grundas i studiens slutsatser om vad som identifierats som viktiga aspekter för att bonus ska 
fungera som incitament och skapa drivkraft för leverantörerna att utföra effektivare leveranser. 
Kapitlet ämnar att besvara studiens tredje frågeställning: 

3. Hur bör bonus användas för att skapa incitament till effektivare leveranser? 

Utifrån de problem och slutsatser som identifierats under studien har förbättringsförslag tagits 
fram och delats upp i tre områden, vilket går att se i Figur 23 nedan.  

 
Figur 23. Studiens förbättringsförslag är uppdelat i tre områden, standardisering av arbetssätt, ett integrerat system och 
tydligare bedömningsgrunder.  
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Som figuren visar har förbättringsförslagen delats upp i områdena Standardisering av 
arbetssätt, Ett integrerat system och Tydligare bedömningsgrunder. Dessa grundar sig bland 
annat i bakomliggande problem som identifierats kring hur arbetsprocessen skett kring bonus 
på Trafikverket och vad som identifierats som viktigt för att bonus ska fungerar som incitament. 
Varje förbättringsområde med vardera underrubriker presenteras nedan.  

6.2.1 Standardisering av arbetssätt 
I studien framkom att det att nuvarande arbetssätt kring bonus skiljer sig väsentligt åt mellan 
projekten och att det därför finns ett behov av att standardisera arbetssättet kring hur bonus 
används. Genom att standardisera arbetssättet går det att öka förutsättningar för att 
projektledarna arbetar på samma sätt vilket bidrar till en jämn och förutsägbar kvalitet på 
arbetet, ökad effektivitet, förenklat uppföljningsarbete samt att leverantörerna har samma 
förutsättningar oberoende vem som är projektledare. Rekommendationen är därför att 
tydliggöra och standardisera arbetssättet för nedanstående aktiviteter. 

Benämningar 
Under studien har det framgått att Trafikverket genomgående använder olika benämningar för 
samma syfte. Exempel på detta är dokumentet ”Utvärdering av leverans”, som även benämns 
”Bedömning av leverans” och ”Incitament vid konsult/utförandeuppdrag” samt 
bedömningsgrunder som även benämns bedömningsfrågor och bedömningsområden. De olika 
benämningarna skapar förvirring och ökar risken för missförstånd bland både projektledare och 
leverantörer. Rekommendationen är att genomgående se över och standardisera benämningar 
så att endast en och samma benämning för ett syfte används. 

Kontinuerlig leverantörsuppföljning 
Som studien visar genomförs leverantörsuppföljningen på Trafikverket i dagsläget på olika 
sätt, i vissa projekt sker uppföljningen kontinuerligt medan i andra mer sporadiskt. Studien 
visar på att kontinuerlig uppföljning under projektet är viktigt för att leverantören ska uppfatta 
bonusen som ett incitament. Leverantörsuppföljning som sker kontinuerligt under projektet 
främjar även att leverantören kan använda bedömningarna som ett sätt att utveckla sig och 
därmed leverera en bättre leverans. Rekommendationen är därför att införa riktlinjer att 
leverantörsuppföljningen bör ske kontinuerligt under projektets gång vid minst fyra tillfällen 
per år och där även leverantören får möjlighet att utvärdera sig själv. Även fast denna åtgärd 
innebär en ökad arbetsbelastning anses den av studiens författare vara nödvändig för att bonus 
ska fungera som ett incitament och genom det bidra till leverantörsutveckling. 

Fokusområden 
I studien har det framgått att fokusområdena för konsultuppdrag presenteras på olika sätt i 
UppLev respektive i dokumentet ”Utvärdering av leverans”, se Tabell 3 och Tabell 5. I 
dokumentet ”Utvärdering av leverans” för konsultuppdrag utgörs fokusområdena av 
underrubrikerna som finns under varje fokusområden istället för huvudrubriken för 
fokusområdena som i UppLev. För att underlätta för leverantörer såväl som för projektledare 
är rekommendationen att benämna fokusområdena på samma sätt för de olika uppdragstyperna 
och på samma sätt i samtliga dokument och system, se förslag i Tabell 10 nedan.   
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Tabell 10. Förbättringsförslag för benämning av fokusområden. 

Totalentreprenad/ utförandeentreprenad Konsultuppdrag 
1. Tid 1.Tid 
    Leveranssäkerhet    Leveranssäkerhet 
2. Kvalitet 2. Kvalitet 
    Kravuppfyllelse 
    Slutbesiktning 
    Styrning av underleverantör (endast 
utförandeentreprenad) 
    Riskhantering 

    Produktens kvalitet 
    Lösningsförslag 

3. Ekonomi 3. Ekonomi 
    Ekonomihantering     Ekonomihantering 

    Kostnadssammanställning 
4. Dokumentation 4. Dokumentation 
    Dokumenthantering     Dokumenthantering 
5. Samarbete och kommunikation 5. Samarbete och kommunikation 
    Samarbete och kommunikation     Samarbete och kommunikation 
6. Teknik och utveckling 6. Teknik och utveckling 
    Problemlösning�
    Arbetsberedningar 
    Innovation och produktivitet (endast  
totalentreprenad) 

    Innovation 

7.Säkerhet  
   Upprättande och efterlevnad av arbetsmiljöplan  
8. Trafik  
    Påverkan på omgivning 
    Upprättande och efterlevnad av TA-plan 
    Upprättande och efterlevnad av säkerhetsplan 
    Återlämna tid i spår 

 
 

9. Miljö   
    Efterlevnad av miljökrav  

 
För fokusområdena finns det ytterligare förbättringsförslag, gällande riktlinjer för val av antal 
fokusområden. Enligt den studerade litteraturen framkom det att för att bonus ska fungera som 
incitament hos leverantören bör inte alla fokusområden viktas lika högt utan ett fåtal bör väljas 
så de får större betydelse. Studien visar att de områden som hade en högre vikt är även de 
områden som leverantören fokuserade på och som därmed utgjort ett mervärde i projektet. 
Genom att koppla bonus till enstaka fokusområden kan projektledaren indikera för leverantören 
vad som är kritiskt för ett specifikt projekt och kan med hjälp av bonus få leverantören att 
arbeta hårdare med just de fokusområdena. Rekommendationen är därför att ta fram och 
kommunicera riktlinjer för hur många fokusområden (maximalt fyra fokusområden) som bör 
väljas och att de ska väljas efter kritiska faktorer i projektet och att det ska undvikas att bonusen 
fördelas lika över samtliga fokusområden. Eftersom inköparna finns som stöd för 
projektledarna vid val av antal fokusområden är det viktigt att de rekommenderar samma antal 
fokusområden och utbildas i hur de ska väljas.  

Bonusnivå 
I dagsläget finns det riktlinjer att bonusnivån för ett entreprenaduppdrag bör vara kring en till 
tre procent av kontraktssumman medan för konsultuppdrag bör bonusnivån vara runt tio 
procent. Studien visar på att majoriteten av respondenterna anser att en bonusnivå på fem till 
tio procent av kontraktssumman är rimligt för att bonusen ska fungera som incitament för både 
entreprenad och konsultuppdrag. Slutsatsen är att en bonusnivå runt en procent är för låg 
eftersom leverantören sällan får maximal bonus utbetald och då får en bonus på under en 
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procent. Under förbättringsförslaget gällande bedömningsgrunderna rekommenderas att 
förändra bedömningsgrunderna så att det ska vara möjligt för leverantören att uppnå högsta 
poäng och därmed uppnå maximal bonus. Om denna åtgärd genomförs behövs inte bonusnivån 
för entreprenadprojekt höjas lika mycket eftersom det då kan anses vara lättare för leverantören 
att nå maximalt bonusbelopp. Genomförs förslagen åtgärd gällande bedömningsgrunderna är 
rekommendationen att behålla bonusnivån för konsultuppdrag på tio procent samt att höja 
bonusnivån för entreprenaduppdrag till mellan tre till fem procent av kontraktssumman.  
Vidare ges förslaget att istället för använda ekonomiska incitament i form av bonus, även 
använda förlängningsoptioner som incitament. Exempelvis kan en leverantör få förlängt 
kontrakt via förlängningsoption om de erhåller en viss poäng vid slutbedömning vid 
leverantörsuppföljningen. Det i sig genererar pengar för leverantören och fungerar som 
incitament eftersom de behöver uppfylla en viss poäng för att få förlängningen. 

6.2.2 Ett integrerat system  
I studien framkom att ett frekvent problem som upplevdes av tio av de 20 tillfrågade 
respondenterna var att incitamentsmodellen inte är integrerad i 
leverantörsuppföljningssystemet UppLev. Det framkom att arbetssättet kring användandet av 
incitament har varierat stort bland de studerade projekten och att olika versioner av dokumentet 
”Utvärdering av leverans” har använts. Det framgick också att information sparas och på olika 
sätt och platser och att det kan vara tidskrävande för projektledaren att hitta dokumentet. Vidare 
framkom det att en majoritet av respondenterna tycker att det är svårt och tidskrävande att räkna 
ut bonusen för hand med hjälp av formeln som finns i dokumentet ”Utvärdering av leverans”.  

Rekommendationen är att integrera incitamentsmodellen i systemet UppLev och att inte 
använda dokumentet ”Utvärdering av leverans”. Förslaget innebär att helt ta bort dokumentet. 
Istället ska det i början av ett projekt i UppLev gå att välja vilka fokusområden som bonus ska 
kopplas till samt hur stor vikt de olika fokusområdena har. När en leverantörsbedömning sedan 
genomförs i UppLev beräknas aktuellt bonus automatiskt av systemet. Genom detta 
effektiviseras, standardiseras och förenklas projektledarnas arbete kring bonus. Genom att 
integrera incitamentsmodellen i UppLev går det även att samla all information kring 
leverantörsuppföljningen på samma plats vilket underlättar vid uppföljning samt minskar 
risken för att viktig information försvinner. Genom att bonusen räknas ut automatiskt av 
systemet går det att säkerställa att rätt belopp utbetalas ut till leverantören, minska risken för 
felberäkningar samt underlätta för projektledare som inte behöver göra uträkningen för hand. 
För att integrationen av incitamentsmodellen i UppLev ska bli så lyckad som möjligt föreslås 
ett antal åtgärder. 

Registrering av projekt i UppLev 
Vid registrering av projekt i UppLev ska ett antal uppgifter anges. För att säkerställa att dessa 
uppgifter anges korrekt föreslås att det ska finnas en tydlig beskrivning av vad varje rubrik 
avser. För att underlätta för projektledaren/inköparen att göra rätt föreslås att det i 
beskrivningen finns ett exempel på vad som menas med rubriken. Exempelvis: Avtalsnummer 
anges i formatet TRV 20XX/XXXXX. Det ska inte vara möjligt att klicka vidare i systemet 
om avtalsnumret eller liknande inte är korrekt ifyllt. Här ska det även gå att bestämma till vilka 
fokusområden som bonus ska vara kopplat till.  

Bilaga till förfrågningsunderlag  
Åtgärden innebär att vid registrering av ett projekt i UppLev ska ett dokument liknande 
dokumentet ”Utvärdering av leverans” genereras av systemet automatiskt. I dokumentet ska 
det, precis som i dokumentet ”Utvärdering av leverans”, framgå information om 
fokusområdena och dess bedömningsgrunder samt projektspecifik information såsom 
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fördelningen av bonusen i det specifika projektet och maximal bonussumma för vardera 
fokusområde. Dokumentet bifogas förfrågningsunderlaget. 

Obligatoriskt med kommentarer 
Åtgärden innebär att det vid genomförande av en leverantörsbedömning ska vara obligatoriskt 
att kommentera vald poäng för respektive fokusområde. Åtgärden kommer att underlätta 
uppföljning ytterligare och möjliggöra att kunna gå tillbaka och förstå anledningen till varför 
ett visst poäng tilldelades leverantören, något som efterfrågats av leverantörerna i studien. 
Tidsmässigt kommer denna åtgärd innebära en ökad arbetsbelastning för projektledarna men 
åsikten hos studiens författare är att i det stora hela kommer åtgärden innebära tidsbesparingar 
eftersom uppföljning kommer att kunna ske smidigare samt diskussion och tvister kring 
bedömningen kommer gå att undvikas. 

Fördelning av bonus 
Projektledaren ska fylla i hur bonusen fördelas över fokusområdena genom att fördela 100 
procent på områdena. I studien har det upptäckts att i två av åtta studerade projekt har mindre 
än 100 procent fördelats, vilket gör det omöjligt för leverantören att uppnå maximal bonus. 
Därmed föreslås att vid fördelningen av bonus, som då görs i systemet UppLev, ska det inte 
vara möjligt att gå vidare till nästa steg innan 100 procent är fördelat. 

6.2.3 Tydligare bedömningsgrunder 
I studien framkom att det mest frekventa problemet som upplevdes av 18 av de 20 tillfrågade 
respondenterna gällde de nuvarande bedömningsgrunderna. Rekommendationen för hur 
bedömningsgrunderna kan förbättras har delats upp i fem områden vilka presenteras nedan. 

Subjektivitet 
För närvarande är ett av de största problem med bedömningsgrunderna att det är en liten 
skillnad mellan nivåerna, speciellt mellan nivå två och tre samt tre och fyra, där skillnaden ofta 
består av enstaka ord vilket leder till att bedömningarna blir subjektiva. Exempelvis används 
ord som få mot accepterar, små mot enstaka och väsentligt mot i viss mån. Rekommendationen 
är att se över dessa ord och använda ord som visar på tydlig skillnad eller att beskriva hur 
många avsteg få betyder gentemot accepterbar. Definiera även vad accepterbar och få betyder. 
Genom att definiera exempelvis hur många avsteg få betyder ökar mätbarheten och 
bedömningarna blir objektiva och rättvisa. Vidare rekommenderas att använda samma 
benämningar genomgående på varje nivå på alla fokusområden, inte blanda ord som få, 
enstaka, små och i viss mån. En ytterligare rekommendation för att göra bedömningarna 
mätbara är att i baskontrakt väg, använda data från GPD analyser. Leverantören måste då ha 
nått en viss index nivå i GPD analys för att få utbetald bonus eller förlängningsoption. Till sist 
bör riktlinjer för hur många krav på respektive nivå som måste vara uppfyllda för att nivån ska 
vara godkänd finnas. Om exempelvis tre krav av fyra är uppfyllda på nivå fyra så är 
leverantören godkänd på nivå fyra.  

Checklista 
Ett förslag för hur bedömningarna kan utformas från det nuvarande sättet är att projektledaren 
istället för att utgå från olika poängnivåer, får besvara ett antal frågor på respektive 
fokusområde, exempelvis frågor som ”Har leverantören levererat alla leveranser i tid? Om nej, 
hur många förseningar har leverantören gjort. Systemet räknar sedan automatiskt ut beroende 
på svaren, vilken slutgiltig poäng leverantören uppnått och vilken bonus som leverantören då 
har rätt till.  
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Kontraktsenlig nivå 
Under studien har det framkommit att många respondenter efterfrågar en kontraktsenlig nivå i 
poängskalan i UppLev. Det möjliggör att det för en projektledare är lättare att veta vad som 
faktiskt är det beställda och utgå från den poängen och vid bedömning se om leverantören 
faktiskt gjort något utöver det kontraktsenliga. När en projektledare idag ska bestämma ”Minsta 
nivå för incitament” har det i studien framkommit att en majoritet av projektledarna ser denna 
nivå som den kontraktsenliga där nivå två ofta väljs. Det har också framkommit att även 
leverantörerna vill veta vilken nivå som är den beställda. Genom att projektledaren själv får 
välja nivån som anses som den kontraktsenliga varierar nivån mellan projekten och 
leverantörerna får olika förutsättningar att uppnå bonus. Vidare är ingen av de nuvarande 
nivåerna anpassade för att vara den kontraktsenliga nivån. Rekommendationen är därför att 
bestämma och tydliggöra vilken nivå som utgör det som beställts, den kontraktsenliga, och att 
även bedömningsgrunderna anpassas till den nivån.  

Högsta nivån 
För att bonus ska fungera som incitament är det avgörande att maximal bonus går att uppnå. 
Ett stort problem som identifierats i studien är att högsta nivån på vissa fokusområden för 
närvarande uppfattas som ouppnåeliga. Samtliga fokusområden och dess bedömningsgrunder 
måste ses över gällande att högsta nivån för att bonus ska gå att uppnå. Konkreta 
rekommendationer som bör utföras presenteras nedan.  

Rekommendationer för utförandeentreprenad: 

• På fokusområde Miljö ta bort kravet på nivå fyra att Miljöarbetet bedöms som 
branschledande och endast ha kvar att miljölagstiftning uppfylls samt att det under 
uppdraget tagits initiativ för att minimera miljöpåverkan eller minska energiförbrukning.  

• På fokusområde Dokumentation ska produkten vara Felfri för att nivå fyra ska vara 
godkänd. Här bör felfri definieras eller omformuleras för att nivån ska gå att uppnå. Det är 
orimligt att inga fel under ett stort och komplext problem vara kravet för att nivån ska gå att 
uppfyllas.  

Rekommendationer för totalentreprenad:  

• På fokusområde Miljö ta bort kravet på nivå fyra att Miljöarbetet bedöms som 
branschledande och endast ha kvar att miljölagstiftning uppfylls samt att det under 
uppdraget tagits initiativ för att minimera miljöpåverkan eller minska energiförbrukning.  

• På fokusområde Teknik och utveckling under delfrågan Innovation och produktivitet, ska 
kravet Metoderna bedöms bli ny praxis inom området och bidra till ökad produktivitet och 
inom branschen på nivå fyra tas bort. Ett krav att leverantören ska utveckla metoder som 
bedöms som en ny praxis kräver resurser och bör inte vara ett krav för att uppnå fyra poäng.  

• På fokusområde Dokumentation ska produkten vara Felfri för att nivå fyra ska vara 
godkänd. Här bör felfri definieras eller omformuleras för att nivån ska gå att uppnå. Det är 
orimligt att inga fel under ett stort och komplext problem vara kravet för att nivån ska gå att 
uppfyllas.  

Rekommendationer för konsultuppdrag: 

• På fokusområde Tid under delfrågan leveranssäkerhet ska det förtydligas hur försening ska 
räknas ut om det är det mot ursprunglig tid för slutleverans eller om den ska räknas ut mot 
ny överenskommen sluttid.  

• På fokusområde Ekonomi på nivå fyra ska slutkostnaden vara mindre än överenskommen 
budget, men om kontraktet upphandlats på fast pris står det inget om hur kravet ska hanteras.  
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• På fokusområde Kvalitet under delfrågan produktens kvalitet samt under fokusområde 
Dokumentation ska produkten vara Felfri för att nivå fyra ska vara godkänd. Här bör felfri 
definieras eller omformuleras för att nivån ska gå att uppnå. Det är orimligt att inga fel under 
ett stort och komplext problem vara kravet för att nivån ska gå att uppfyllas.   
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7 DISKUSSION 
I följande avsnitt presenteras diskussion och reflektioner kring studiens genomförande, hur 
problem som uppstått adresserats och hur det påverkat resultatet. Vidare presenteras 
reflektioner kring studiens generaliserbarhet och avslutningsvis ges förslag till fortsatta 
studier inom området.  

7.1 Diskussion 
Från början inriktades studien på hur incitament i upphandling kunde främja innovation och 
ökad produktivitet bland Trafikverkets leverantörer. Innovation ansågs av författarna av 
studien som nya arbetssätt och metoder som bidrar till ökad effektivitet för bygg- och 
anläggningsbranschens utveckling. Intervjufrågorna utformades därför efter denna 
utgångpunkt där fokus på innovation ansågs som en viktig aspekt under intervjuerna. En bit in 
i studien efter möte med handledare på Trafikverket framkom det att synen av definitionen på 
innovation inte stämde överens mellan handledare och studiens författare, innovation från 
Trafikverkets synssätt ansågs vara att göra ett arbete bättre och effektivare. Efter att detta 
framkom genomfördes justeringar på studiens inriktning där innovation istället byttes ut till 
effektivare leveranser och fokus på innovation under de resterande intervjuerna byttes till 
effektivare leveranser. Författarna av studien tar med sig lärdomen kommunikationen är en 
viktig del i ett projekt för att säkerställa att berörda personer har samma uppfattning och syfte 
och definitioner. Ovanstående problem anses däremot inte ha påverkat studiens resultat 
väsentligt förutom att studien hade gått smidigare om rätt inriktning och syfte varit fastställt 
från början. Det reviderade syftet med studien anses som uppnått.  

På grund av företagets sätt att lagra information kunde inte författarna till studien hitta lämpliga 
projekt att studera på ett smidigt sätt. Under cirka tre veckor försökte lämpliga projekt, där 
bonus blivit utbetald, identifieras genom att matcha data från två olika datasystem, ett med en 
lista på kontrakt som haft bonus (med avtalsnummer) och en lista med bonusutbetalningar (utan 
avtalsnummer). Detta arbete var mycket tidskrävande och gav i slutändan få projekt att studera. 
Denna metod för insamling av data gav inte studien något värde i form av projekt men 
författarna erhöll en förståelse för kontrakten och att arbetssättet mellan projektledare på 
Trafikverket skiljer sig åt väsentligt. I efterhand anses det som svårt att ha undvikit ovanstående 
problem för insamling av data då det är svårt att förutspå om metoden är den rätta i förväg. För 
att hitta lämpliga projekt användes istället selektivt urval och sedan snönbollsurval där lämpliga 
personer tillfrågades om de visste något projekt där bonus blivit utbetalt. Metoden fungerade 
mycket bättre än den tidigare metoden och åtta lämpliga projekt för studien erhölls. Eftersom 
personer i region Nord tillfrågades blev resultatet att alla studerade projekt förutom ett som 
utförts i region Nord vilket påverkade studiens geografiska utsträckning.  

Studiens problemställning har besvarats på ett så generellt sätt som möjligt för att öka 
generaliserbarheten. Det som talar för studiens generaliserbarhet är att resultat grundas på 
intervjuer genomförda med respondenter från andra företag än fallstudieföretaget. Studiens 
generaliserbarhet hade stärkts om benchmarking gentemot hur andra företag genomför 
leverantörsuppföljning hade genomförts.  
Förbättringsförslagen som identifierats för fallstudieföretaget baseras på problem som 
identifierats under studiens gång, både under insamling av data och från respondenternas svar 
under intervjuerna. Förbättringsförslagen har utformats för att på ett holistiskt sätt förbättra 
verksamheten gällande både standardisering av arbetssätt kring incitament och vad som 
behöver förbättras för att öka möjligheterna för att bonus ska fungera som incitament för 
leverantörerna. Förslag på standardisering grundar sig i att alla leverantörer ska bemötas på 
samma sätt och ha samma förutsättningar oavsett vem som är projektledare, men också för att 
underlätta projektledarnas arbete när de arbetar med incitament, som förslaget med att integrera 
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incitament i systemet UppLev. Vidare är förbättringsförslaget om standardisering grundat i att 
liknande uppföljningsarbeten som denna studie ska gå smidigare genomföra om all data finns 
samlat i ett system, på ett och samma sätt.  

7.2 Förslag på fortsatta studier 
Som tidigare nämnt bör en benchmarking mot andra företag göras för att identifiera möjligheter 
att förbättra fallstudieföretagets nuvarande modell för leverantörsuppföljning. Detta för att 
främst få förslag på hur bedömningsgrunderna bör utformas för att minska risken för subjektiva 
bedömningar. Ovanstående har varit svårt att hitta i litteratur varför benchmarking anses som 
en bättre metod för syftet. Vidare bör studier som innefattar hur bedömningsgrunder kan göras 
mätbara, vilket också minskar subjektivitet, genomföras. Den här studien omfattade mestadels 
projekt i region Nord, förslag på fortsatta studier inom området är därför att undersöka fler 
projekt i resterande Sverige för att öka den geografiska omfattningen.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide projektledare 
Projektspecifika  

1. Varför valdes bonus som incitament i projektet och vad var syftet?  
2. Hur valdes bonusnivån och vad sattes nivån till?  
3. Vilka och hur många fokusområden valde ni till projektet och varför?  

-Varför valdes alla/varför valdes inte alla? 
4. I vilken grad har leverantören lyckats med de olika fokusområdena? 
5. Vad var leverantörens uppfattning om bonus som incitament?  
6. Har bonus fungerat som incitament och vilken påverkan har det haft på leveransen?  
7. Har det funnits några nackdelar med att sätta incitament på vissa fokusområden?  

-Har andra fokusområden blivit lidande då endast vissa varit kopplade till incitament?  
8. Bonus är en form av belöning för att utfört arbete överstigit beställarens minimikrav. 

Arbetet ska vara mätbart och ha skapat mervärde och nytta som beställaren är beredd 
att betala för. Har incitamentet skapat mervärde och nytta för beställaren i projektet 
det använts i? På vilket sätt?   

9. Hur genomfördes uppföljning med leverantören?  

UppLev och incitament  
1. Idag finns det åtta och nio olika fokusområden att välja för bonus beroende på om det 

är entreprenad eller konsultuppdrag. Bör någon utvärderingskriterier uteslutas eller 
läggas till?   

2. Hur uppfattar du att det är att välja vilka fokusområden som bör användas i ett 
projekt?  

3. Vad är din uppfattning gällande att betygsätta leverantören utifrån 
bedömningsgrunderna?   

4. Har du något förslag för att minska subjektivitet vid bedömningarna?   
5. Hur uppfattar du formeln för uträkning av incitament? 

-Vilka förändringar skulle du föreslå?  
6. Vad är din uppfattning om att leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de 

på en av fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament”?  
7. Hur stor andel av kontraktssumman anser du att bonusen bör vara för att det ska 

fungera som incitament? 
8. Vilka förändringar i arbetssättet kring incitament skulle du föreslå? 
9. Något annat du skulle vilja tillägga?     
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Bilaga 3 – Intervjuguide inköpare 
UppLev och incitament 

1. Idag finns det åtta och nio olika fokusområden att välja för bonus beroende på om det 
är entreprenad eller konsultuppdrag. Bör någon utvärderingskriterier uteslutas eller 
läggas till?   

2.  Hur uppfattar du att det är att välja vilka fokusområden som bör användas i ett 
projekt?  

3. Vad är din uppfattning gällande att betygsätta leverantören utifrån 
bedömningsgrunderna? 

4. Har du något förslag för att minska subjektivitet vid bedömningarna?  
5. Hur uppfattar du formeln för uträkning av incitament?  

-Vilka förändringar skulle du föreslå? 
6. Vad är din uppfattning om att leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de 

på en av fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament”? 
7. Hur stor andel av kontraktssumman anser du att bonusen bör vara för att det ska 

fungera som incitament? 
8. Vilka förändringar i arbetssättet kring incitament skulle du föreslå? 
9. Vad är din bild av hur leverantörerna uppfattar bonus som incitament? 

Projektspecifika 
1. Varför valdes bonus som incitament i projektet och vad var syftet? 
2. Vilka och hur många fokusområden valde ni till projektet och varför?  

-Varför valdes alla/varför valdes inte alla? 
3. Har bonus fungerat som incitament och vilken påverkan har det haft på leveransen? 
4. Anser du att det finns en risk med att bara sätta incitament på vissa fokusområden? 

-Har andra fokusområden blivit lidande då endast vissa varit kopplade till incitament? 
5. Anser du att det finns någon risk med att sätta incitament på alla fokusområden? 
6. Bonus är en form av belöning för att utfört arbete överstigit beställarens minimikrav. 

Arbetet ska vara mätbart och ha skapat mervärde och nytta som beställaren är beredd 
att betala för. Tycker du att incitamentet skapat mervärde och nytta för beställaren i 
projekten det använts i? På vilket sätt?  

7. Något annat du skulle vilja tillägga?     
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Bilaga 4 – Intervjuguide leverantör  
Projektspecifika  

1. Skapade incitamentet en drivkraft för er som leverantör att leverera en bättre leverans? 
På vilket sätt?  

2. Tror du att leveransen hade sett annorlunda ut om incitament inte använts i projektet?  
3. Hur har kommunikationen kring uppföljningen av fokusområdena skett? Hur ofta gick 

ni igenom bedömningen i projektet? Har ni varit med i poängsättningen eller fått 
poängsätta er själva i systemet?  

4. Hur tycker du att uppföljningen bör ske? Hur ofta? På vilket sätt?  
5. Använde ni er av bedömningarna som ett sätt att utveckla ert arbete kontinuerligt?   

UppLev och incitament  
1. Idag finns det åtta och nio olika fokusområden att välja för bonus beroende på om det 

är entreprenad eller konsultuppdrag. Bör någon utvärderingskriterier uteslutas eller 
läggas till?   

2.  Bör någon utvärderingskriterier uteslutas eller läggas till?   
3. Vad är din uppfattning gällande bedömningsgrunderna?   
4. Vad är din uppfattning om att chansen att erhålla incitament utgår om man på en av 

fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament”?  
5. Hur stor andel av kontraktssumman anser du att bonusen bör vara för att det ska 

fungera som incitament? 
6. Vad är din uppfattningen om att Trafikverket följer upp och utvärderar leveranserna?  
7. Något annat du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 5 – Sammanfattningar av projekt 
Projekt A  
Projekt A är en utförandeentreprenad avseende utförandet av en ny bro i region Norr. Avtalet 
trädde i bruk i mitten på 2016 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde uppnås i projektet 
var 100 000 kronor vilket utgör cirka en procent av kontraktssumman. Utbetalad bonus uppgick 
till 12 500 kronor.  
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt A var det inget eget val att använda incitament, det var en order från Trafikverkets 
ledning. Enligt projektledare A hade inte incitament används i projektet om det inte var en 
order ”…om det inte hade varit ett tvång tycker jag att projektet hade klarat sig utan 
bonus, det är ett så pass litet projekt” (Projektledare A). I Tabellen nedan presenteras hur 
incitamentet fördelats samt bedömningsfrågans minsta poäng och minsta poäng för incitament 
för respektive fokusområde.   
 
Tabell. Fördelning av incitament, bedömningsfrågans minsta poäng samt minsta poäng för incitament för projekt A.  
Bedömningsfrågor  Andel av totalt 

incitament  
Bedömningsfrågans 
minsta poäng  

Minsta poäng 
för incitament  

1.Tid  10%  3  2  
2.Kvalitet        
Kravuppfyllelse  

Slutbesiktning  

Styrning av underleverantör  

Riskhantering  

10%  

5%  

10%  

5%  

3  

3  

3  

3  

2  

2  

2  

3  
3.Ekonomi  5%  2  2  
4.Dokumentation  15%  3  2  
5.Samarbete och 
kommunikation  

5%  2  2  

6.Teknik och utveckling        
Problemlösning  

Arbetsberedningar  

5%  

5%  

2  

2  

2  

2  
7.Säkerhet  10%  3  2  
8.Miljö  5%  3  3  
  
I projektet valdes det att fördela procentsatsen på samtliga av de nio fokusområdena, enlig 
projektledare A var anledningen till detta att de ville visa leverantören att alla områdena var 
viktiga ”…om man inte sätter någon procent på tid kanske inte leverantören tror att tiden är 
viktig i projektet” (Projektledare A). I projektet valdes det att lägga tyngdpunkten på områden 
som projektledare A hade upplevt som problematiska och riskfyllda i tidigare 
projekt. Bonusnivån i projektet sattes till en procent med motivering att det inte ansågs finnas 
så stort mervärde av att sätta en högre bonusnivå ”…vi vill inte betala extra för att leverantören 
ska göra det som står i kontraktet men vi vill visa att vi uppskattar dom” (Projektledare 
A). Leverantörsuppföljningen genomfördes på vartannat byggmöte som hölls cirka en gång i 
månaden. Leverantörsuppföljningen var en stående punkt på dagordningen och på mötena fick 
leverantören själv bedöma vilken poäng de hade på respektive fokusområde. Leverantör A är 
av uppfattningen att det var bra att uppföljningen togs upp kontinuerligt under projektets 
gång. Inköpare A menar att dialogen med leverantörerna om hur de ligger till, är en bra metod 
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för att ta tillvara på erfarenheter samt ge leverantören en möjlighet att förbättra sig inom vissa 
områden och på så sätt nå en högre poäng i utvärderingen.   
 

Bonus som incitament 

I projektet fick leverantören utbetalt bonus eftersom de lyckats bra på fokusområdena 
Samarbetet och Kommunikation, Ekonomi samt Arbetsberedningar. Projektledare A anser att 
bonusen hade en rätt liten påverkan på projektets leverans men att projektet under projekttiden 
blev smidigare. Projektledare A beskriver att leverantören tog kontakt vid frågor, hade bra 
ordning på sina papper, var lösningsorienterade och kom med egna förlag på lösningar. 
Projektledare A ansåg att det med hjälp av bonus går att visa att ett sånt beteende uppskattas 
av beställaren. Leverantör A uppfattade att bonusen inte fungerade som en drivkraft utan menar 
att ”…vi vill alltid leverera kvalitet i rätt tid, vi ser det som en trevlig överraskning om bonusen 
faller ut” (Leverantör A). Leverantör A anser att leveransen hade sett likadan ut även om bonus 
inte hade använts i projektet, och menar att de mer fokuserar på att minska vitena istället för 
att få bonusen. Leverantör A ansåg att uppföljningen tydliggjorde hur beställaren 
uppfattade dem som leverantören och förtydligade vad som de behövde förbättra. 
 

Allmänna åsikter 

Projektledare A, inköpare A och leverantör A hade alla en positiv uppfattning av de nio 
fokusområdena och angås inte att något område skulle tas bort eller behövde tilläggas. 
Projektledare A påpekade att det var bra att det är samma fokusområden i UppLev som de som 
används vid bonus. Enligt projektledare A är den allmänna uppfattningen om att betygsätta 
leverantören bra men menar att bedömningsgrunderna är helt fel. Projektledare A anser att i 
många projekt väljs kravnivå två som ”Minsta poäng för incitament”. Projektledare A anser 
dock att för många av fokusområdena är kraven i kravnivå två lägre än de kontraktsenliga 
kraven vilket ger en bild till leverantören att det är okej att leverera en kvalitet som är under 
det kontraktsenliga ”…det blir en uppmuntran för leverantören att inte sköta 
sig” (Projektledare A). Inköpare A uppfattar att bedömningen utifrån bedömningsgrunderna 
lätt blir subjektiv och att bedömningsgrunderna bör beskrivas på ett bättre sätt. Leverantör A 
anser att det för fokusområdet miljö uppfattas som nästan omöjligt att nå högsta nivå, alltså 
fyra poäng ”…för att nå fyra poäng ska vi vara branschledande i vårt miljöarbete, det är tufft! 
När kan man någonsin säga att man är branschledande? Det är svårt att bevisa.” (Leverantör 
A). Leverantör A beskriver vidare att uppfattningen av incitamentsmodellen är att det är 
svårt att få utbetalt bonus och nästan omöjligt att få hela bonusen ”…även fast vi gjorde ett bra 
jobb fick vi bara en liten del av bonusen utbetald” (Leverantör A). Vidare anser leverantör A 
att det är rimligt att leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de på en av 
fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament”. Gällande bonusnivån 
är leverantör A:s uppfattning att bonusen måste överstiga kostanden för att göra jobbet som 
krävs för att få den ”… ibland krävs en extra resurs i projektet och då måste bonusen vara så 
pass stor att den täcker kostnaderna för resursen och att det känns värt att ta en 
risk”(Leverantör A). Leverantör A är positivt inställd till att Trafikverket följer upp sina 
leverantörer men anser att uppföljningen bör vara med kopplas till individerna i projektet 
istället för företaget eftersom leverantörerna ofta har stora organisationer med hög 
personalomsättningen.  
 

Förbättringsförslag  

Enligt både projektledare A och inköpare A behöver den kontraktsenliga nivån tydliggöras 
samt att fler nivåer ovanför det kontraktsenliga behöver tilläggas. Projektledare A föreslår att 
bedömningsgrunderna ska göras om, att nivå två ska utgöras av den kontraktsenliga nivån och 
att nivå tre och fyra ska erhållas om mervärden skapats. Inköpare A föreslog att 
bedömningsgrunderna ska göras mer mätbara för att på så sätt minska den subjektiva 
bedömningen. Inköpare A föreslog även att koppla incitamentsdelen till systemet UppLev.  
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Projekt B  
Projekt B är ett konsultuppdrag avseende upprättande av förfrågningsunderlag och 
bygghandling inklusive konstruktionshandlingar för utförandeentreprenad i Västerbotten. 
Avtalet trädde i bruk under 2014 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde uppnås i 
projektet var 120 000 kronor vilket utgör cirka åtta procent av kontraktssumman. Utbetalad 
bonus uppgick till 84 000 kronor.  
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt B valdes incitament för att det var ett riskobjekt där tiden var en kritisk faktor. I 
Tabellen nedan presenteras hur incitamentet fördelats samt bedömningsfrågans minsta poäng 
och minsta poäng för incitament för respektive fokusområde.   
 
Tabell. Fördelning av incitament, bedömningsfrågans minsta poäng samt minsta poäng för incitament för projekt B.  
Bedömningsfrågor  Andel av totalt 

incitament  
Bedömningsfrågans 
minsta poäng  

Minsta poäng 
för incitament  

1.Leveranssäkerhet  40%  3  2  
2.Lösningsförslag      2  
3.Dokumenthantering  20%  3  2  
4.Produktens kvalitet      2  
5.Innovation      2  
6.Ekonomihantering  20%  2  2  
7.Kostnadssammanställning      2  
8.Samarbete och 
kommunikation  

20%  2  3  

  
Inköparen och projektledaren för projekt B valde ut de fokusområden som ansågs vara av 
största vikt för projektet. Båda var överens att inte alla fokusområden skulle väljas utan högst 
fyra stycken med anledning att det ansågs viktigt att endast fokusera på ett fåtal för att det ska 
vara ett incitament och för att minska arbetsbelastning. Leveranssäkerhet, dokumenthantering, 
ekonomihantering och samarbete och kommunikation valdes ut för projektet. Bonusnivån i 
projektet sattes till 7,6 procent utifrån vad projektledaren ansåg att projekteringen skulle kosta. 
Leverantörsuppföljningen genomfördes kontinuerligt på byggmöten där även leverantören fått 
betygsätta sig själva för att bedöma var de anser sig vara vilket möjliggör ”…ökat samarbete 
och bättre dialog mellan beställare och leverantör” (Projektledare B). Inköpare B och 
leverantör B menar även de att det är viktigt med en kontinuerlig dialog och att ta upp 
leverantöruppföljningen på varje byggmöte. Det skapar ett gott klimat och underlättar 
slutbedömningen. Leverantör B tillägger att mötena inte bara behöver vara vid 
projekteringsmöten utan skulle kunna vara vid andra tillfällen också. Vidare anser leverantör 
B att de inte använt sig av bedömningarna kontinuerligt i just projekt B där de ofta fick höga 
poäng, men att de skulle använt sig av bedömningarna om de fick låga poäng eller under 
”Minsta poäng för incitament”.   
 

Bonus som incitament 

I projektet fick leverantören utbetalt bonus eftersom de lyckats bra på fokusområdena 
Leveranssäkerhet, Ekonomihantering och Samarbete och Kommunikation. Projektledare B 
anser att bonusen hjälpte till för att få leverantören att fokusera på tiden som var kritisk och 
uppfattningen är att bonusen hjälpte som drivkraft för just Leveranssäkerheten då alla tider 
hölls. Projektledare B nämner dock att ”…ett kontrakt ska ju hållas även om man inte jobbar 
med bonus” (Projektledare B). Leverantör B uppfattar inte att bonusen fungerade som en 
drivkraft utan menar att de alltid känner en drivkraft att leverera det kunden beställt ”…om vi 
skulle få en bonus så är det roligt men inget som vi strävar efter” (Leverantör B). 
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Den skillnaden som uppstår med bonus som incitament är att det främjar samarbetet och 
dialogen mellan beställare och leverantör.   
 

Allmänna åsikter 

Projektledare B anser att de nio fokusområdena inte behöver förändras och att de driver 
leverantören till att tänka innovativt i sitt arbete för att effektivisera sitt efter arbete och skapa 
erfarenheter för att ta vidare till nästa projekt. Inköpare B anser att fokusområdena driver 
innovation och produktivitet olika mycket beroende på 
upphandlingsform ”…i de upphandlingar som jag varit med i är det ofta styrt så det är svårt 
för leverantören att skapa innovationer och även eftersom det är styrt från Tekniska 
beskrivningen” (Inköpare B). Vidare anser inköpare B att det i en totalentreprenad är lättare att 
få bonus för innovation jämfört med en utförande entreprenad där det är för liten chans att 
påverka projektet.   
 

Projektledare B anser att det är ganska svårt att välja ut vilka fokusområden som ska kopplas 
till bonus i specifika projekt då det är projektspecifikt vad bonusen ska leda till för förbättringar. 
Inköpare B anser däremot att det är lätt att välja fokusområden ”…om det är rörligt pris är 
ekonomin jätte viktigt att sätta bonus på, men inte vid fast pris. Samarbete och kommunikation 
brukar jag alltid råda projektledaren att välja då det alltid gör projektet bättre” (Inköpare 
B). Inköpare B anser att rekommendationen borde vara att alltid välja maximalt fyra områden 
för bonus då risken annars är att leverantören inte ser det som en drivkraft då det inte känns som 
att det går att uppnå. Vidare tycker inköpare B att bonusnivån för entreprenad är för låg idag 
och att både entreprenad och konsult bör ligga på fem till tio procent för att det ska vara en 
drivkraft. Leverantör B tycker också att tio procent är en rimlig nivå för att det ska vara en 
bonus som uppfattas som en drivkraft.   
 

Gällande betygsättningen utifrån de olika bedömningsgrunderna anser projektledare B att det 
är svårt att göra en rättvis bedömning då det är otydliga formuleringar och det ibland inte är så 
stor skillnad mellan olika poäng. Projektledare B fortsätter”…gällande fokusområden Ekonomi 
tillexempel, för poäng 4 ska slutkostnaden understiga överenskommen budget även fast vi köpt 
till fast pris” (Projektledare B). Leverantör B fick möjlighet att betygssätta sig själva i systemet 
och anser att det ibland var svårt att veta var de låg på vissa fokusområden på grund av otydliga 
formuleringar. Inköpare B anser sig ha för lite erfarenhet för betygssättning men vet att ett antal 
projektledare infört kalibreringsseminarium. Under kalibreringsseminarium träffas flera 
projektledare för att diskutera dess uppfattningar av bedömningsgrunderna i syfte att säkerställa 
att alla bedömer samma. Inköpare B påpekar även att projektledarnas allmänna uppfattning är 
att det är svårt att lämna dåliga betyg på långa kontrakt för att de är rädda att det skadar 
relationen och därför projektet. Vidare anser Inköpare B att skalan är bra men att leverantörer 
sällan får fyra poäng och minsta nivån borde vara på ett poäng.    
 

Både projektledarens, inköparens och leverantörens uppfattning är att det är rimligt att 
leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de på en av fokusområdena inte når upp till 
gränsen ”Minsta poäng för incitament”. De anser att bonus ska vara att leverantören gjort något 
extra och att helheten då ska vara godkänt.   
 

Förbättringsförslag  

Projektledare B anser att det viktigaste förbättringsområdena är att se över 
bedömningsgrunderna på fokusområdena eftersom det i dagsläget är tidskrävande att 
poängsätta. Gällande dokumentet ”Utvärdering av leverans” nämner projektledare B att den 
bara följer med kontraktet i deras fall och att en egen Excel-fil används för uträkning av 
bonusbelopp, inte formeln i dokumentet. Projektledare B påpekar att det skulle vara smidigt 
om bonusdelen var integrerad i UppLev systemet. Detta är något som inköpare B även nämner 
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som ett viktigt förbättringsförslag ”… jag vill få in i bonus direkt i systemet UppLev. Det måste 
vara ett säkrare system och det är inte användarvänlig idag. Svårt att hitta till det. Hur 
registreringen görs bör ses över och det måste gå att ta ut tillförlitliga rapporter. Det är även 
ett problem att förstå skillnaden mellan utvärdering och incitament” (Inköpare B).   
 

Projekt C  
Projekt C är en utförandeentreprenad avseende en väg i Norrbottens län. Avtalet trädde i bruk 
under 2014 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde uppnås i projektet var 1 000 000 
kronor vilket utgör cirka en procent av kontraktssumman. Utbetalad bonus uppgick till 583 214 
kronor.   
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt C valdes incitament på initiativ av inköparen och enligt inköpare C var det inget val 
utan det var ett krav att ha bonus. I samråd med projektledaren ansågs bonus fungera som 
en incitament i ett så pass stort projekt för att lättare samla upp de mjuka parametrarna samt 
för att få leverantören att jobba mer aktivt. I Tabellen nedan presenteras hur incitamentet 
fördelats samt bedömningsfrågans minsta poäng och minsta poäng för incitament för respektive 
fokusområde.   
 
Tabell. Fördelning av incitament, bedömningsfrågans minsta poäng samt minsta poäng för incitament för projekt C.  
Bedömningsfrågor  Andel av totalt 

incitament  
Bedömnings-
frågans minsta 
poäng  

Minsta poäng 
för incitament  

1.Tid  35%  2  2  
2.Kvalitet        
Kravuppfyllelse  

Slutbesiktning  

Styrning av underleverantör  

Riskhantering  

1%  

3%  

1%  

1%  

2  

2  

2  

2  

1  

1  

1  

1  
3.Ekonomi  0%  2  1  
4.Dokumentation  5%  2  1  
5.Samarbete och kommunikation  5%  2  1  
6.Teknik och utveckling  
Problemlösning  

Arbetsberedningar  

2%  

1%  

2  

2  

1  

1  
7.Säkerhet  5%  2  1  
8.Trafik  
Påverkan på omgivning  

Upprättande & efterlevnad av TA-plan  

25%  

10%  

2  

2  

2  

2  
9.Miljö  5%  2  1  
  
Inköparen och projektledaren för projekt C valde att sätta bonus på alla fokusområden förutom 
Ekonomi på grund av att de ansåg att ekonomin ska skötas utan bonus. Utifrån projektet valdes 
det att lägga störst vikt på Tid och Trafik. Projektledare C önskade få projektet klart på två år 
istället för tre och minimera påverkan för trafikanter på vägen och för att öka säkerheten på 
vägen. Både projektledaren och inköparen menar att resterande fokusområden fick låga procent 
för att de skulle bli möjligt att portionera ut 100 procent och att det är viktigt att ha med alla 
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fokusområden. Uppföljning skedde kontinuerligt under byggmöten cirka en gång i månaden 
vilket projektledaren tycker fungerade bra för att främja en öppen dialog och för att 
leverantören skulle veta hur de låg till. Det tycker även leverantör C är positivt för att främja 
kommunikation genom hela projektet och tycker det var bra att de fick poängsätta sig själva. 
Leverantör C fortsätter ”…vi använde oss av bedömningarna som ett sätt att utveckla 
vårt arbete kontinuerligt. Kontinuerlig kommunikation på möten är även bra för att kunna 
diskutera vad bedömningarna påverkades av, ibland kan de vara externa faktorer som dykt 
upp och som kan påverka ett resultat och en bedömning” (Leverantör C).  
 

Bonus som incitament 

Projektledare C anser att leverantören för projektet var intresserade av bonusen och har arbetat 
för att få ut bonusen”…jag tycker att det fungerat som en drivkraft, det har funnits en anledning 
till att diskutera mjuka parametrar och få leverantören att vilja lyssna och förbättra 
sig” (Projektledare C). Även leverantör C anser att de alltid gör sitt bästa för att göra det kunden 
beställt men att bonusen ändå fungerade som en drivkraft för att utföra en ännu bättre 
leverans ”…just i det här projektet var det en tuff tidplan där vi lyckades leverera i tid, då 
känns det bra att få en bonus för lyckat arbete och att veta att om vi gör något extra bra så får 
vi något för det” (Leverantör C). I projekt C valde projektledaren att göra en utvärdering över 
tiden och sätta fasta poäng vid byggmöten för att sedan efter avslutat projekt räkna ut ett 
medelvärde för hela perioden vilket främjade en öppen dialog och kontinuerlig uppföljning. I 
projektet fick leverantören utbetalt bonus eftersom de lyckats bra på fokusområdena Tid och 
Trafik där de största bonusen också gick att få. Leverantören fick även utbetalt mindre summor 
på resterande fokusområden. Projektledare C anser att bonusen fungerade som drivkraft 
tidsmässigt och att bonusen gjort att de arbetat för att leverera i tid samt att det skapat mervärde 
för beställaren ”…det är ett mervärde att projektet hann i tid, entreprenören var tvungen att 
jobba i skift för att klara av det. Ser det även att vi utbildat leverantören (en mindre 
entreprenör) så att de numera kan ta större jobb i framtiden” (Projektledare C). Även trafik 
sköttes bra ”…vägen fanns tillgänglig för trafikanterna under hela perioden vilket är ett 
mervärde. Det är bra att entreprenören är ansvarig för både trafiksäkerhet och 
byggandet” (Projektledare C). Inköpare C uppfattar däremot att leveransen skulle varit likadan 
utan att bonus i kontraktet. Gällande innovation och tekniska lösningar hade leverantören en 
mycket bra lösning gällande ett trumbyte. Uppfattningen av projektledaren är dock att den 
innovativa lösningen inte går att koppla till bonusen som gick att få från fokusområdet Teknik 
och Utveckling. Leverantör C tror att leveransen skulle varit densamma utan bonus som 
incitament men menar att ”…bonus på vissa fokusområden gör att vi är på tå under hela 
projektet och hjälps åt om det uppstår problem där vi kan använda feedback som ett sätt att 
förbättra oss om vi ligger sämre till” (Leverantör C).  
 

Allmänna åsikter 

Projektledare C anser att fokusområdena är bra som de är idag men att kopplingen till innovation 
inte är tydlig och lyfter att vid utförandeentreprenad är det svårt att främja innovation hos 
leverantörerna. Inköpare C tycker att det är för mycket delfrågor under varje fokusområde vilket 
gör processen för omfattande. Vidare anser både projektledare C och inköpare C att 
bedömningsgrunderna är otydliga och att de grundas i värdeord. Projektledare C vill att det ska 
vara mätbara bedömningsgrunder för att minska subjektivitet samt att alla bedömningsgrunder 
måste ses över. På fokusområde Miljö anser projektledare C och leverantör C att det är omöjligt 
att erhålla fyra poäng då leverantören ska vara branschledande. Båda anser att det borde 
bestämmas en nivå för det som är beställt och att många idag sätter poäng två för det 
kontraktsenliga men det stämmer inte alltid. Inköpare C lyfter även vikten av att kommentera 
vad som grundar olika typer av poäng vid leverantörsutvärdering. Projektledare C anser att 
formeln för uträkning av bonusen är otydlig och att de istället upprättat en egen Excel-fil som 
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de använder ”…vi har upprättat en egen Excel-fil för projektet. Hade varit bra med en Excel-
mall som används av alla alternativt att uträkningen finns direkt i systemet” (Projektledare 
C). Även inköpare C nämner att de alltid måste kontrollräkna några gånger för att det ska bli 
korrekt bonussumma och att det hade varit en fördel om det fanns direkt i UppLev. Både 
projektledarens och inköparens uppfattning är att det är rimligt att leverantörens chans 
att erhålla incitament utgår om de på en av fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta 
poäng för incitament”. Projektledare C lyfter vikten av en öppen och kontinuerlig dialog så att 
leverantören känner att de har chans att förbättras sig. Det tycker även leverantör C är en 
förutsättning om det ska vara en sådan gräns ”…om vi inte får en chans att förbättra oss faller 
ju hela systemet och syftet” (Leverantör C).  
 

Förbättringsförslag  

Inköpare C lyfter förbättringsförslaget att de bör läggas till en kolumn i Tabellen i dokumentet 
”Utvärdering av leverans” där det tydligt syns vad procenten generar för bonus i kronor. Vidare 
vill inköparen också se att det ska vara obligatoriskt att kommentera i leveransutvärderingen. 
Båda vill även lyfta viken av löpande utvärdering och kommunikation under projektet och 
projektledare C hade gärna sett att bonusen kopplas till hur stor omsättningen är under 
delmoment i projektet. Vidare anser inköpare C att det kan förtydligas att 
leverantörsuppföljningen alltid ska göras och att incitamentsdelen är en annan del. Leverantör 
C tycker inte att alla projekt ska gå att jämföra med varandra då ett stort och komplext projekt 
gör det svårare att få höga poäng medan ett kortare och litet projekt ger bättre förutsättningar 
till höga poäng. Antingen bör en bedömning göras utifrån projektets specifika förutsättningar 
eller att projekt mellan tio till fyrtio miljoner jämförs mot varandra och så vidare. Vidare vill 
leverantör C att allt kring uppföljning, bedömning och incitament bör tydliggöras i början på 
ett projekt. Det bör står tydligare i förfrågan att det kommer ske kontinuerliga bedömningar 
under byggmöten, för att veta när bedömningarna sker redan i början av projektet.   
 

Projekt D  
Projekt D är ett konsultuppdrag avseende vägplan och förfrågningsunderlag för en väg i 
Norrbottens län. Avtalet trädde i bruk under 2014 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde 
uppnås i projektet var 350 000 kronor vilket utgör cirka tio procent av kontraktssumman. 
Utbetalad bonus uppgick till 161 000 kronor.  
 

Arbetsprocess för bonus 
I projekt D valdes bonus för att väga upp viten med bonus och det sågs även som en möjlighet 
för leverantören att göra något bra. I tabellen nedan 
presenteras multiplikator och fokusområdets minsta poäng samt fokusområdets minsta 
godkända slutpoäng. I projekt D användes en äldre version av dokumentet ”Utvärdering av 
leverans”.  
 
Tabell. Multiplikator, fokusområdets minsta poäng samt fokusområdets minsta godkända slutpoäng för projekt D.  
Delområde  Multiplikator  Fokusområdets 

minsta poäng  
Fokusområdets 
minska godkända 
slutpoäng  

1.Leveranssäkerhet  5  2  10  
2.Lösningsförslag  2  2  4  
3.Dokumenthantering  3  2  6  
4.Produktens kvalitet  4  2  8  
5.Innovation  1  2  2  
6.Ekonomihantering  4  2  8  
7.Kostnadssammanställning  2  2  4  
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8.Samarbete och 
kommunikation  

5  2  10  

  
Projektledare D samrådde med inköpare D vid val av fokusområden och på inköparens råd 
valdes det att stätta bonus på alla fokusområden. Utifrån projektet valdes det dock att lägga 
störst vikt på områden som det varit stora problem med i tidigare leveranser. 
Leveranssäkerhet valdes eftersom tiden var viktig för att bygget skulle kunna genomföras, 
Samarbete och kommunikation valdes för att projektledare D uppfattar det fokusområdet som 
viktigt för att projektet ska gå bra och smidigt och Produktens kvalitet valdes för att kvalitéten 
inte skulle bli lidande då bonus även kopplats till fokusområdet Leveranssäkerhet. 
Projektledare D tycker att inköparen fungerar som ett bra stöd för att välja fokusområden och 
hur fördelningen mellan dessa ska göras. Dock lyfter projektledaren att direktiven skiljer sig 
mellan inköpare och att det skulle vara bra om alla rekommenderade samma saker. Vidare 
skedde kommunikationen med leverantören kontinuerligt under projektets gång för att 
säkerställa en öppen dialog om leverantörsuppföljningen, något som uppskattades av 
leverantör D "...vi hade utvärderingar efter varje leverans där vi fick gå igenom uppföljningen. 
Tycker det är bra så att vi får möjlighet att förbättra oss" (Leverantör D).  
 

Bonus som incitament 

Projektledare D uppfattar det som att leverantören varit intresserad av att få ut bonusen och att 
det fungerat som en drivkraft. Incitamentet har gjort att projektet fungerat smidigt och att 
leverantören har tänkt på att vara extra tillmötesgående och trevlig ”…min uppfattning är att 
projekt med incitament funderar bättre än de utan, det blir en smidigare resa” (Projektledare 
D). Projektledare D menar att det största mervärdet som bonus gett är att det minimerar problem 
och tvister med leverantör vilket gör att projektet går bättre. Även leverantör D anser att 
bonusen fungerade som drivkraft där det största fokuset låg på att leverera i tid samt att hålla 
ordning och reda på dokument och papper. Leverantör D tror inte att leveransen skulle ha sett 
annorlunda ut om bonus inte varit kopplat till projektet "...vi har gjort det vi tycker de har 
beställt men vi har tänkt mer på tiden och att hålla ordning och reda under projektets gång, 
men slutprodukten är densamma" (Leverantör D). 
 

Allmänna åsikter 
Projektledare D anser att fokusområdena är bra som de är idag men att kopplingen till 
innovation inte är tydlig och att konsulterna inte ofta ändrar arbetssätt för att nå bonusen. 
Projektledare D anser inte att det är svårt att välja ut fokusområden för ett specifikt projekt utan 
att det bara gäller att tänka på vad som är viktigt i just detta projekt. Samarbete och 
kommunikation bör dock alltid värderas högt och att Ekonomi bör värderas högt om kontraktet 
är på rörligt arvode. Vad gäller bedömning och poängsättning uppfattar projektledare D det som 
svårt och otydligt med vad som skiljer de olika bedömningsgrunderna ”...jag önskar mer 
förklaring och större skillnad mellan bedömningsgrunderna. Som det är idag är det även svårt 
att få högsta betyg” (Projektledare D). Projektledare D lyfter även vikten av att se över den 
beskrivning som finns av varje fokusområde då denna är viktig för att tolka fokusområdet rätt. 
Projektledare D anser att formeln för uträkning av bonus är svår och en rädsla dök upp första 
gången projektledaren såg den. Istället har de upprättat en Excel-fil som de använder för att 
minimera risken att uträkningen blir felaktig. Projektledare D skulle tycka att det var smidigt 
om allt fanns i UppLev och att uträkningen för bonus räknas ut av systemet. Både projektledare 
D och leverantör D tycker att det är rimligt att leverantörens chans att erhålla incitament utgår 
om de på en av fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament”. 
Projektledare D lyfter vikten av en öppen och kontinuerlig dialog så att leverantören känner att 
de har chans att förbättras sig och att det är viktigt att välja ut just de fokusområden som är 
viktiga för projektet. Projektledare D anser att nivån för bonus bör ligga på tio procent och att 
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det är för lite med en till tre procent på entreprenadkontrakt. Leverantör D nämner att "...på 
leverantörsuppföljningen fick vi bra betyg men vi nådde ändå bara en bonus på fem procent. 
Känslan är ibland att det är omöjligt att få tio procent och då blir det inget incitament" 
(Leverantör D).  
 

Förbättringsförslag  

Projektledare D lyfter vikten av att följa upp leveransen under projektets gång och att ett 
förbättringsförslag därför kan vara att det ska vara obligatoriskt”…om vi ska ställa krav på 
leverantörerna bör det ställas lika mycket krav på oss som beställare” (Projektledare 
D). Projektledare D har nu efter erfarenhet insett att det bästa är att endast välja ut några 
fokusområden ”…min personliga åsikt är att om alla fokusområden väljs ut och värderas lika 
högt blir ingen speciellt viktig. Bra att välja ut några färre att satsa på, då blir det en 
drivkraft” (Projektledare D). Projektledare D vill gärna se att inköparna rekommenderar 
samma antal fokusområden och att ett optimalt antal bör fastställas. Leverantör D nämner att 
de fokuserar mer på de fokusområden som har högst procent men de försöker ändå alltid vara 
bra på alla. Vidare tillägger leverantör D att de ibland räknar in bonusen i anbudet och att det 
egentligen inte är bra att bonusen används så bland leverantörer.  
 

Projekt E  
Projekt E är en utförandeentreprenad avseende utförandet av varma beläggningsarbeten i 
Västerbotten. Avtalet trädde i bruk i början på 2014 och är nu avslutat. Maximal bonus som 
kunde uppnås i projektet var 500 000 kronor vilket utgör cirka sex procent av 
kontraktssumman. Utbetald bonus uppgick till 375 000 kronor.   
 

Arbetsprocess för bonus 

Enligt projektledare E var projekt E ett pilotprojekt för att testa incitament kopplat till 
fokusområdena i UppLev, det var alltså inget aktivt val från projektledaren att projektet skulle 
använda incitament. Bonusnivån som valdes i projektet bestämdes utan vidare eftertanke, 
projektledare E beskriver att nivån inte fick vara för liten då den skulle fungera som ett 
incitament för leverantören. Vilka fokusområden som incitamentet fördelades på i projektet är 
oklart eftersom kontraktsbilaga ”Utvärdering av leverans” där informationen finns 
dokumenterad har förvunnit och inte längre går att hitta. Projektledare E och inköpare E 
förklarar dock att Trafik och Tid var viktiga områden i projektet eftersom projektet 
genomfördes på högt trafikerad vägsträcka i stadsmiljö. Leverantörsuppföljningen 
genomfördes endast på projektets slutmöte, leverantören fick då själva bedöma sin egen insats 
och komma med förslag på vilken kravnivå de var värda för respektive fokusområde. Den 
slutgiltiga bedömningen gjordes dock av projektledaren.  
 

Bonus som incitament 

Både projektledare E, inköpare E samt leverantör E ansåg att bonus fungerade som en drivkraft 
i projekt E. Projektledare E beskriver att det största mervärdet var att trafikstörningarna 
minskades samt att leverantören var mån om att noggrant planera hur jobbet skulle utföras. 
Inköpare E beskriver att bonusen skapade nytta för samhället genom att trafiken inte behövde 
stoppas utan istället kunde ledas om. Leverantör E beskriver att bonusen skapade en extra 
drivkraft att göra beställaren nöjd ”… vi försökte få fram kvalitet i god tid och försökte hålla 
en klar och tydlig dialog med beställaren för att säkerställa att han får det han förväntas 
sig” (Leverantör E). Leverantör E beskriver att Trafikverkets leverantörsbedömning har 
bidragit till att utveckla leverantören ”…genom bedömningen har det gått att åskådliggöra var 
bristen finns och det gör det lättare att rätta till den” (Leverantör E).  
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Allmänna åsikter 

Projektledare E, inköpare E och leverantör E var alla eniga om fokusområdena inte behöver 
förändras. I Projekt E fanns det utöver bonus kopplat till UppLev en bonus för Värmekamera. 
Varför bonusen inte lyftes in i UppLev bedömningen var enligt inköpare E för att det var så det 
brukade göra. Enlig inköpare E borde det inte vara något problem att lägga in även den bonusen 
som en del av UppLev bedömningen. Gällande bedömningsgrunderna är projektledare E, 
inköpare E och leverantör E eniga om att de behöver förbättras och göras mer 
tydliga. Projektledare E påpekar att kravnivå fyra som är den högsta nivån bör vara nåbar för 
en leverantör men i dagsläget upplevs den nästan ouppnåelig ”… sett till fokusområdet miljö så 
ska leverantörens miljöarbete bedömas branschledande för att nå en fyra, det är ju inte så ofta 
det händer och det är inte heller så lätt att bedöma vad som är branschledande” (Projektledare 
E). Gällande nivån för bonus ansåg inköpare E och leverantör E att en till tre procent av 
kontraktssumman på entreprenadprojekt är för lite och att bonusnivån bör ligga kring fem till 
tio procent för att en drivkraft hos leverantören ska skapas. Projektledare E ansåg att bonusnivån 
ska bero på projektets komplexitet ”…vid mer komplexa projekt bör en högre nivå väljas 
eftersom det då ofta finns ett högre mervärde att hämta” (Projektledare E).  
 

Förbättringsförslag  

Leverantör E påpekar att det är viktigt att bedömningsgrunderna utgörs av skallkrav så att det 
blir tydligt vilken nivå en leverantör ligger på. Leverantör E anser vidare att 
utvärderingssystemet som Vägverket använde sig av var mer tydligt och att 
bedömningsgrunderna i UppLev borde efterlikna de mer. Inköpare E tycker att bedömningen 
lätt blir subjektiv ”...bedömningen blir lätt olika beroende på vem som är projektledare, det har 
med personkemi att göra” (Inköpare E). För att minska subjektiviteten i bedömningen föreslår 
inköpare E att genomföra möten där projektledare och inköpare med liknande projekt delar 
erfarenheter och synkroniserar åsikter kring bedömningsgrunderna. 
 

Enligt inköpare E är det viktigaste förbättringsområdet att förbättra systemet UppLev, åsikten 
är att systemet i dagsläget är segt, inte användarvänligt och opålitligt. Inköpare E och 
projektledare E föreslår att incitamentdelen bör integreras i systemet så att UppLev automatiskt 
genererar summan som ska betalas ut när leverantörens resultat registreras.  
 

Projekt F  
Projekt F är en totalentreprenad avseende ombyggnad av en väg i Västerbottens län. Avtalet 
trädde i bruk i början på 2015 och är inte avslutat. Maximal bonus som kan uppnås i projektet 
är 750 000 kronor vilket utgör cirka tre procent av kontraktssumman.  
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt F valdes det att använda incitament i syfte att förbättra vissa områden i projektet samt 
för att kunna använda det som ett styrmedel gentemot leverantören. I Tabellen nedan 
presenteras multiplikator och fokusområdets minsta poäng samt Fokusområdets minsta 
godkända slutpoäng. I projekt F användes en äldre version av dokumentet ”Utvärdering av 
leverans”.  
 
Tabell. Multiplikator, fokusområdets minsta poäng samt fokusområdets minsta godkända slutpoäng för projekt F.  
Delområde  Multiplikator  Fokusområdets 

minsta poäng  
Fokusområdets 
minska godkända 
slutpoäng  

1.Tid  1  3  3  
2.Kvalitet  
Kravuppfyllelse  3  2  6  
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Slutbesiktning  

Riskhantering  

2  

4  

2  

2  

4  

8  
3.Ekonomi  3  2  6  
4.Dokumentation  1  3  3  
5.Samarbete och 
kommunikation  

5  2  10  

6.Teknik och utveckling  
Problemlösning  

Arbetsberedningar  

Innovation och produktivitet  

2  

3  

1  

2  

2  

2  

4  

6  

2  
7.Säkerhet  4  2  8  
8.Trafik  
Påverkan på omgivning  2  2  4  
  
I projektet valdes det att fördela bonusen på samtliga fokusområden men tyngdpunkten sattes 
på Samarbete och Kommunikation, Kvalitet och Säkerhet. Projektledare F beskriver att bra 
kommunikation och samarbete är en framgångsfaktor för många projekt ”… gott samarbete 
och god kommunikation är viktigt för att komma framåt i projektet” (Projektledare F). 
Bonusnivån i projektet var cirka tre procent av kontraktssumman. Projektledare F anser att 
nivån inte får vara för liten för att då försvinner leverantörens drivkraft att sträva efter den. 
Kommunikationen med leverantören kring leverantörsbedömningen skedde efter varje 
byggsäsong det vill säga en gång per år. Under mötet gör både leverantören och beställaren en 
bedömning av leverantörens insats på respektive fokusområde. Leverantör F upplevde att 
dialogen med beställaren fungerade bra i projektet och ansåg därför att det var tillräckligt med 
leverantörsbedömning efter varje byggsäsong. Dock ansåg Leverantör F 
leverantörsbedömningen kan göras mer ofta i andra fall, då är uppfattningen att fyra gånger per 
år skulle vara lämpligt. 
 

Bonus som incitament 

Projektledare F beskriver att bonusen mer fungerat som ett styrmedel än som en drivkraft men 
att leverantören i och med bonus blir mer mån om beställares uppfattning om dom ”…har man 
pengar i bakhuvudet som entreprenör tänker man extra mycket på hur man 
uppfattas” (Projektledare F). Projektledare F anser att den väganläggning som levererats inte 
påverkats av att det var bonus i projektet. Projektledaren anser dock att hanteringen på 
projektnivån blev bättre ”… mervärdet av incitamentet är att projektet gått smidigt och att vi 
kunnat undvika problem” (Projektledare F). Leverantör F instämmer gällande att hanteringen 
på projektnivå blivit bättre ”… vi kämpade lite mer med kommunikation, dokumentationen och 
att informera beställare snabbt vid förändringar men egentligen är det nog inte så stor skillnad 
på själva leveransen” (Leverantör F). Leverantör F upplever även att leveransbedömningen har 
bidragit till att utveckla dem som leverantör. 
 

Allmänna åsikter 

Projektledare F och Leverantör F upplever båda att fokusområdena är bra som de är i dagsläget 
och tycker inte att någon förändring är nödvändig. Gällande bedömningsgrunderna anser 
projektledare F att de inte alltid är glasklara ”…hur många är enstaka? Vad är en avvikelse av 
mindre betydelse? Det blir mycket egna bedömningar eftersom alla projektledare har olika 
uppfattningar” (Projektledare F). Projektledare F anser dock att det är bra att bedömningarna 
är subjektiva. Leverantör F tycker att bedömningsgrunderna ofta är ”luddiga” och att de går att 
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tolka på olika sätt. Leverantör F upplever även att för några av fokusområdena såsom 
Innovation och produktivitet och Miljö är det nästan omöjligt för leverantören att uppnå en 
fyra ”… det är svårt att påverka i projektet om miljön är branschledande, det känns 
ouppnåeligt” (Leverantör F). Projektledarens uppfattning kring formeln för uträkning 
av bonus är att den är besvärlig. Gällande bonusnivån anser projektledare F att bonusen måste 
täcka merkostnaden för att uppnå en högre kravnivå. Projektledare F beskriver att i 
entreprenadprojekt brukar entreprenören vanligtvis göra en vinst på mellan fem till sju procent 
av kontraktssumman. Projektledare F anser att tre procent är en rimlig bonusnivå i 
entreprenadprojekt eftersom det då blir en betydande del av entreprenörens vinst. Leverantör F 
anser att bonusnivån borde vara kring fem procent och påpekar att många leverantörer räknar 
med bonusen i anbudssumman.   
 

Förbättringsförslag  

Projekt F hade inga förbättringsförslag.   
 

Projekt G  
Projekt G är en utförandeentreprenad avseende en ombyggnad i Västerbotten. Avtalet trädde i 
bruk under 2013 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde uppnås i projektet var 500 000 
kronor vilket utgör cirka en procent av kontraktssumman. Leverantören fick ingen utbetalad 
bonus.    
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt G valdes incitament för att det var en order uppifrån men projektledare G såg det 
också som en möjlighet att få en extra styrning. I Tabellen nedan presenteras multiplikator och 
fokusområdets minsta poäng samt fokusområdets minsta godkända poäng. I projekt G 
användes en äldre version av dokumentet ”Utvärdering av leverans”.  
 
Tabell. Multiplikator, fokusområdets minsta poäng projekt G.  
Delområde  Multiplikator  Fokusområdets minsta 

poäng  
1.Tid      
2.Kvalitet  
Slutbesiktning  1  2  
3.Ekonomi  1  2  
4.Dokumentation  1  2  
5.Samarbete och kommunikation  1  2  
6.Teknik och utveckling  
Problemlösning  1  2  
7.Säkerhet  
Upprättande och efterlevnad av 
arbetsmiljöplan  

1  2  

8.Trafik  
Påverkan på omgivning  

Upprättande & efterlevnad av TA-plan  

1  

1  

2  

2  
9.Miljö      
  
I projekt G valdes alla fokusområden förutom tid och miljö, incitamentet fördelades lika på 
samtliga valda fokusområden men projektledare G anser att det kan vara bra att välja ut endast 
de som leverantören varit sämre på i tidigare projekt, något som även inköpare G anser. I 
projekt G valdes bonusnivån till cirka en procent. Kommunikationen kring incitament 
initierades med ett incitamentsmöte i början av projektet. Sedan har ett incitamentsmöte 
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genomförts innan produktion, under hösten där leverantören fick veta var de låg till och vid 
slutreglering. Om det uppkommer problem och leverantören riskerar att mista incitamentet så 
brukar ett extrainsatt incitamentsmöte tillsättas. Leverantör G var av uppfattningen att tre 
möten under projektet som varade under två år, var alldeles för lite. Leverantör G menar att det 
borde skett en mer kontinuerlig dialog kring bedömningen och tycker att ett möte varannan 
månad skulle ha varit rimligt.   
 

Bonus som incitament 

I projekt G uppfattade projektledaren att bonusen fugerade som en drivkraft även fast 
leverantören inte fick någon bonus utbetald. Orsaken till att bonus inte blev utbetalt var främst 
för att ekonomin i projektet inte fungerade och på grund av bristande 
trafiksäkerhet. Projektledare G uppfattar det som att leverantören var intresserad av att få bonus 
utbetald och att det främjade en bättre dialog och diskussioner. Projektledare G menar att 
mervärdet som bonus ger är att det hjälper till att främja en god styrning och kontroll av hur 
leverantören sköter exempelvis tid, ekonomi och trafiksäkerhet. Leverantör G anser 
att bonusen till en början utgjorde en drivkraft men att de under projektets gång tappade 
drivkraften. Leverantör G upplevde att det hölls för få möten där bedömningen 
kommunicerades och att kommunikationen mellan beställaren och leverantören fungerade 
dåligt ”…det gick ett helt år innan vi fick några synpunkter och då var det mer ett 
konstaterande, det var svårt att göra några förbättringar i det läget” (Leverantör G). 
Leverantör G menar även att dialogen var enkelriktad från beställarens sida och upplevde att 
möjlighet att påverka beställaren var liten ”…vi kom alternativa förslag i utförandet och 
försökte vara kreativa men det belönades inte”. Leverantör G påpekar att om det skett en bättre 
dialog kring bedömningen hade resultatet nog sett annorlunda ut. Att ingen bonus blev utbetald 
ser leverantör G som ett stort misslyckande och upplever att det inte var en helt rättvis 
bedömning ”.. trafikverket har ju varit nöjda med oss som entreprenör men ändå får vi 0kr i 
bonus, det är ett underkännande av hela idén” (Leverantör G).   
 

Allmänna åsikter 

Projektledare G, inköpare G och leverantör G anser att fokusområdena är bra som de är idag 
och att det inte är svårt att välja vilka fokusområden som passar ett visst projekt. Kopplingen 
till innovation är dock inte tydlig och projektledare G menar att det endast är fokusområdet 
Teknik och utveckling som främjar innovation. Vad gäller bedömning och poängsättning 
uppfattar projektledare G det flesta fokusområdena går bra att bedöma men att det går att 
förtydliga vissa områden "...vissa är så lika från godkänd nivå till högsta nivå. Bara små 
vinklingar på ord” (Projektledare G). För att minska subjektivitet ger projektledare G förslaget 
att det kan vara bra att stämma av mer inköparen så att de kan ifrågasätta bedömningarna, något 
som även inköpare H lyfter som ett förslag. Gällande de kalibreringsseminarium som vissa 
projektledare börjat med anser projektledare G att "...kalibreringsseminarium är helt värdelöst, 
tanken är att det ska ge synergieffekt men tid för möten och administration får inte ta 
över" (Projektledare G). Inköpare G menar däremot att kalibreringsseminarium fungerat som 
ett bra sätt för att minska subjektivitet. Vidare lyfter inköpare G att bedömningsgrunderna borde 
bli mer mätbara. Projektledare G och inköpare G anser att formeln för uträkning av bonus är 
bökig och inte heller leverantörerna förstår den. Projektledare G och inköpare G uppfattar att 
det är rimligt att leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de på en av fokusområdena 
inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament” . Inköpare G tycker att bonusnivån bör 
vara fem till tio procent på både konsult och entreprenadkontrakt för att det ska fungera som 
drivkraft. Leverantör G tycker att bonusnivån i projektet var för låg att den borde vara högre.   
 

Förbättringsförslag  

De förbättringsförslag som projektledare G lyfter är att leverantörsuppföljning och bonus ska 
vara ett integrerat system i UppLev och att påminnelser när bedömningar ska ske bör 
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implementeras. Vidare önskas färre steg i poängsättningen och att det ska bli lättare för 
leverantören att erhålla maxpoäng "...idag är det svårt på vissa områden att få maxpoäng 4 då 
leverantören behöver vara branschledande” (Projektledare G). Inköpare G lyfter att själva 
systemet UppLev inte fungerat bra eftersom det är opålitligt och inte användarvänligt. Vidare 
vill inköpare G att incitamentdelen ska finnas i systemet som det möjliggör för att 
dokumentationen sker direkt i systemet "…i de projekten där det finns incitament borde 
bedömningen som genomförs i UppLev automatiskt generera incitamentet för det 
projektet” (Inköpare G).    
 

Projekt H  
Projekt H är ett konsultuppdrag avseende projektering för ett projekt i Stockholms stad. Avtalet 
trädde i bruk under 2014 och är nu avslutat. Maximal bonus som kunde uppnås i projektet beror 
på offererad slutsumma och bonusen för projektet är inte fastställd men efter intervju med 
projektledare H kommer leverantören få en del av bonussumma utbetald, ca en procent av 
kontraktssumman. Inköparen för projektet har inte intervjuats.   
 

Arbetsprocess för bonus 

I projekt H valdes incitament för att främja ett väl utfört arbete av leverantören samtidigt som 
det även fungerade som ett sätt att internt utveckla sig för leverantören. Projektledare H anser 
att bonusen är ett bra sätt för att leverantören ska se en vits med att utveckla sig. Projektledare 
H samrådde med inköparen för projektet vid val av fokusområden och därefter valdes det att 
stätta bonus på alla fokusområden. Utifrån projektet valdes det att lägga störst vikt på 
Leveranssäkerhet för att tiden var viktig. Projektledare H ser inga problem med att välja ut alla 
fokusområden för bonus utan ser det istället som att de ska vara bra på allt för att få bonus”…om 
bara några väljs ut finns det en rädsla för att de lägger stor vikt vid just de 
områdena” (Projektledare H). Även leverantör H ansåg det som bra att ha bonus på alla 
fokusområden. Vidare uppfattar projektledare H att leverantören ansåg det som positivt 
med bonus men att de var förvirrade i början med vad som gällde. Under byggmöten insåg 
projektledare H att det var olika uppfattningar om UppLev mellan dom och leverantören och 
därför kommunicerades syftet löpande för att säkerställa att de talade samma språk. 
Leverantörsuppföljningen togs upp några gånger per år under möten för att leverantören skulle 
veta var de låg till. Enligt leverantör H togs bedömningarna upp för sällan för att de skulle ha 
chans att använda det som ett sätt att utveckla sig under projektet ”…om 
leverantörsuppföljningen hade skett kontinuerligt skulle vi använt oss av bedömningarna och 
det hade även gjort att drivkraften för att uppnå bonusen hade ökat” (Leverantör H).  
 

Bonus som incitament 

Projektledare H anser att leverantören brytt sig om bonuspengarna och att de inte velat ha låga 
betyg i uppföljningen. Enligt leverantör H räknade de in att de skulle få en viss del av 
bonussumman utbetald redan i anbudet, vilket de menar skapade en extra drivkraft för att uppnå 
bonusen. Vidare nämner leverantör H att bonus hade varit en större drivkraft om det kändes 
som att det gick att uppnå maximal bonussumma. I dagsläget anser leverantör H att det på 
många fokusområden inte går att nå upp till nivå fyra ”…på många fokusområden är det 
omöjligt, vad är exempelvis en felfri slutprodukt? Felfri innebär alltså inga fel under ett projekt, 
det är omöjligt, i alla fall på en så stort och komplext projekt som detta” (Leverantör H). 
Leverantör H nämner även att det kostar mer pengar att uppnå poäng fyra än vad bonusen ger, 
vilket påverkar drivkraften. Projektledare H menar på att leverantören arbetat hårt men att det 
berodde på andra faktorer än på bonusen då projektet är ett uppmärksammat projekt och att 
leverantören därför velat göra ett bra jobb. Projektledare H lyfter dock bonus istället för vite 
som ett bättre och roligare sätt att skapa drivkraft på. Mervärdet som bonusen i detta projekt 
gett är att anbuden kommit in i tid och att tiderna hållits bättre än om det inte hade varit bonus.    
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Allmänna åsikter 

Projektledare H och leverantör H anser att fokusområdena är bra som de är idag. Vad gäller 
bedömning och poängsättning uppfattar projektledare H det som otydligt vad som skiljer de 
olika bedömningsgrunderna åt ”…som det är nu måste jag förlita mig på vad jag tycker och 
det känns inte bra” (Projektledare H). Projektledare H nämner även att de måste läsa 
bedömningsgrunderna flera gånger och även förklara för leverantörerna som inte heller förstår 
hur de bedöms. Något som leverantör H håller med om, ”...dom går inte att applicera på vår 
verksamhet som de är idag” (Leverantör H) Projektledare H anser att formeln för uträkning 
av bonus är svår och krånglig ”…beräkningen av bonussumman ska vara glasklar och tydlig 
så alla förstår, som det är nu får det inte se ut” (Projektledare H). Projektledare H uppfattar 
att det är rimligt att leverantörens chans att erhålla incitament utgår om de på en av 
fokusområdena inte når upp till gränsen ”Minsta poäng för incitament” och menar på att 
leverantören ska erhålla bonus om de levererat ett bra jobb. Projektledare H anser att nivån för 
bonus bör ligga på en till tre procent på både konsult och entreprenadkontrakt. Leverantör H 
anser att nivån bör ligga på fem till tio procent av kontraktssumman för att det ska vara en 
drivkraft, just för att nivå fyra också är så svår att uppnå krävs det att bonusnivån ändå är 
relativt hög.  
 

Förbättringsförslag  

För att minska subjektivitet vill projektledare H att bedömningsgrunderna blir 
mätbara. Leverantör H ger förslaget att det skulle vara bra att gå igenom fokusområdena och 
bedömningsgrunderna i början av ett projekt så att projektledaren och leverantören är överens 
om vad bedömningsgrunderna står för ”… då kan vi komma överens om vad en felfri produkt 
betyder för just det här projektet, vilket gör att vi också vet vad som krävs av oss för att uppnå 
en felfri produkt” (Leverantör H). Leverantör H vill även att Trafikverket måste kunna 
motivera varför de gjort en viss bedömning, något som de tycker saknades i detta projekt. 
Leverantör H tror att detta kan undvikas genom att det sker kontinuerlig uppföljning där 
bedömningarna diskuteras under projektet, och att det skulle hjälpa projektledaren att göra en 
rättvis bedömning.  
 

 


