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Abstract 

The goal with the report is to investigate how the partnering process can be performed to maximize the 

satisfaction of all engaged actors within the project. This will be done by focusing on three main parts; 

partnering as definition and the markets perception of the concept. The procurement phase, how should it be 

constructed in order to be able to select the tender which will provide the highest satisfaction for the project in 

total?  The contract, how should it be formed to make all parts engaged and strive together for the same goal, 

which benefits all actors and the project as a whole? Besides these questions it will also be investigated how 

risks which stems from contract theory are noticed and dealt with.  

Theory suggests that the main factors behind a successful partnering project are; trust, monitoring and 

controls. These instruments could be described as soft parameters, therefore questions has been constructed 

to investigate how projects are planned in order to increase the quality of the soft parameters.  

The investigation is performed by holding 14 interviews including clients, contractors and subcontractors. From 

the interviews it can be concluded that the markets conception of partnering is relatively uniform. What has 

turned out to be the biggest difference between the projects is if they choose to include the subcontractor 

within the partnering contract or not. When it comes to the procurement it has been discussed how the law of 

public procurement could affect the result. The importance of a well-functioning grading system for the 

tenders has also turned out to be of key importance.  Furthermore the individual’s importance within the 

project has been voiced, which increases the importance of how to select the project organization.  

When it comes to the contract the conclusion is that incentives is neither being used to any extent, nor is it 

appreciated when used in partnering. But bonus on the other hand, is said to be a good medium to govern 

quality when discussing the soft parameters.  If bonus or incentives are used it is of importance that the 

parameters who are connected to them are clear, and that the system which decides if the goals for the bonus 

is reached is well-functioning and continuously updated. This is important in order for the contractors to know 

how close they are of reaching the goals. Furthermore the contract could help clarify the cooperation, by 

structuring every actor’s responsibility and clarify the actor’s expectations of each other, this is important to 

reduce misunderstandings and eventual conflicts further on in the project. This leads to a better working 

climate and hopefully a better end result. It is also a direct necessity to reach a target price which is reasonable 

for all parts in order to achieve a successful project.   

When it comes to risks within contract theory it has been observed that is it not discussed at any further 

extent. There is a minor awareness of its existence but focus is on economic and time related risks.  
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Sammanfattning 

Målet med rapporten är att utreda hur samverkansprocessen kan genomföras på ett sådant sätt att nyttan kan 

maximeras för alla parter inom projektet. Detta görs genom att fokusera på tre delar; samverkan som 

definition och uppfattning på marknaden, upphandlingsfasen hur skall upplägget inom denna utformas för att 

anbud med rätt incitament för projektet skall bli antaget, samt hur kontraktet skall utformas för att få samtliga 

parter att vilja jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket ska gagna alla engagerade och därmed 

projektet. Dessutom skall undersökas hur kontraktsteoretiska risker uppmärksammas och behandlas i dessa 

situationer. 

Teorin tydliggör att de faktorer vilka främst är av vikt för en lyckad samverkan är förtroende, uppföljning och 

kontroller. Dessa styrmedel kan beskrivas som mjuka parametrar varför frågor till stor del har designats för att 

utreda hur projektet har utformats för att höja kvaliteten på de mjuka parametrarna.  

Utredningen sker genom att hålla 14 intervjuer, inkluderande beställare, huvudentreprenörer samt 

underentreprenörer. Vad som kan konstateras är att uppfattningen om vad samverkan är och hur det bör 

användas är relativt enhetlig på marknaden. Det som uppkommit som en av de största skillnaderna mellan 

projekt är om de integrerar eller inte integrerar underentreprenörer. Vid upphandling har det diskuterats hur 

lagen om offentligupphandling kan påverka resultatet samt vikten av ett genomtänkt bedömningssystem av 

anbudsunderlag. Dessutom tydliggörs vikten av varje individs engagemang under denna typ av samarbete vilket 

också lyft frågan om hur organisationen skall väljas ut.  

När det kommer till kontraktet har det konstaterats att incitament inte används eller uppskattas i någon större 

utsträckning, dock kan bonus vara ett bra medium för att styra kvaliteten på de mjuka parametrarna. Om 

bonus eller incitament används är det av vikt att dessa har ett tydligt utvärderingsystem vilket håller parterna 

ständigt uppdaterade om hur de ligger till för att erhålla en utbetalning av eventuell bonus. Vidare kan 

kontraktet hjälpa till att tydliggöra samarbetet, detta genom att strukturera varje parts ansvarsområde samt 

tydliggöra respektive parts förväntningar på varandra. Detta kan reducera missförstånd och eventuella 

konfliketer längre fram. Vilket leder till ett bättre arbetsklimat och förhoppningsvis bättre slutresultat. Vidare 

är ett riktpris vilket är rimligt för alla parter direkt nödvändigt för ett lyckat projekt.  

När det kommer till kontraktsteoretiska risker har det uppmärksammats att det inte är något som diskuteras i 

någon större utsträckning. Det finns en mindre medvetenhet om dess existens men fokus ligger på de 

ekonomiska- och tidsrelaterade risker vilka kan föreligga.  
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Förord 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på 30hp inom programmet i Samhällsbyggnad med 

inriktning mot fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Jag vill först och främst tacka Akademiska Hus vilka har låtit mig skriva mitt examensarbete hos dem. Jag vill 

också tacka alla vilka ställt upp på att intervjuas, både inom Akademiska Hus men också från andra aktörer 

inom byggbranschen. Tillslut vill jag också tacka mina handledare; Hans Lind på KTH och Ulf Däversjö på 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Samverkan är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna 

och andra nyckelaktörer gemensamt löser en uppgift. Det hela baseras på gemensamma mål och värderingar 

samt ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar 

varandra genom alla skeden av byggprocessen” (Bodaxell, 2013). Detta är definitionen av samverkan enligt 

Akademiska Hus samverkansnomenklatur. Begreppet samverkan är dock ej officiellt definierat och varierar 

därmed från aktör till aktör. Det är denna nomenklatur och definition som är utgångspunkten för den aktuella 

utredningen.  

 

Enligt Konkurrensverket frambringar aktörer, vilka jobbar mot ett gemensamt mål, ett ömsesidigt beroende av 

varandra, för att på så sätt främja målets uppfyllelse. Detta gagnar dessutom koordination, flexibilitet och 

kunskapsutbyte, vilket sammanfaller med målet för samverkan. Det är dock svårt att uppnå detta enbart 

genom etablerande av samverkan, aktörerna måste vara motiverade för att uppnå känslan av det ömsesidiga 

beroendet vilket Konkurrensverket talar om. Risken för opportunism stiger med missnöjet inom misslyckade 

samarbeten. En ökad nivå av opportunism kan få negativa effekter då opportunism påverkar; reciprocitet, 

anförtroende, samarbete och tillfredställelse negativt (Lind & Eriksson, 2015). Det har också konstaterats att 

individer agerar för att maximera egna intressen. Detta innebär att om intressen inte sammanfaller inom ett 

projekt kan konflikter komma att uppstå (Hane & Eriksson, 2014 och Bresnen & Marshall, 2000). Detta talar för 

att samverkan är gynnsamt, men om det inte finns rätt incitament för aktörerna att samarbeta kommer risken 

för opportunism öka. Målet är alltså ett pareto-optimalt kontrakt som söks för att reducera riskerna och 

samtidigt nyttja den förväntade kunskapsökningen (Harris & Raviv, 1979). 

 

1.2 Syfte 

Samverkan, eller partnering som det också kan kallas, har kommit att bli ett arbetssätt vilket används i större 

och större utsträckning inom byggbranschen. Det generella intrycket av samverkan på marknaden är nästan 

uteslutande positivt. Varför det är intressant att undersöka om det finns dolda brister och risker vilka inte 

framkommit än, samt hur man kan arbeta för att nyttomaximera detta så pass nytillkomna arbetssätt. 

Samverkan innebär ett tillägg till den entreprenadform vilken används för det aktuella byggprojektet. Detta 

tillägg yttrar sig på det sättet att entreprenören kommer in i ett tidigare skede och får då möjlighet att påverka 

bygghandlingar och projekt som helhet. Detta innebär även att kostnadsupplägg och riskfördelning ter sig 

annorlunda då ansvaret fördelas på ett annat sätt.  

 

Akademiska Hus har sedan en tid använt sig av samverkan inom olika projekt. För att säkra hur 

samverkansprojekt i framtiden skall drivas, är det nödvändigt att skapa en kontraktteoretisk grund, från vilka 

de olika projekten skulle kunna utgå. Detta för att undvika onödiga risker inom kontraktsförfattandet samt 

under upphandlingsfasen. Vilket skulle kunna leda till ett nyttjande av det ursprungliga syftet med samverkan 

på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur ska Akademiska Hus jobba med samverkan ur ett kontraktteoretiskt perspektiv?  

 Hur hanteras risker, samt vad säger användandet av incitament och bonus vid kontraktsförfattandet? 

 Hur kan kontrakt användas för att säkra sig från risker och öka motivationen för samverkan? 
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2. Metod 

2.1 Utförande  

Inledningsvis har litteratur på området studerats. Detta för att skapa en grundförståelse av området samt ge 

insikt i vilka frågor som utredningen bör fokusera kring. 

För att uppnå ett resultat som kan användas av Akademiska Hus i framtiden har det först undersökts hur 

företaget jobbat hittills. Upplägget är med detta i åtanke sådant att först sätta sig i den 

samverkansnomenklatur vilket företaget har utformat, för att sedan genomföra intervjuer med 

projektsamordnare inom Akademiska Hus organisation. Detta för att skapa en bild över skillnader i hur 

Akademiska Hus önskar att samverkansprojekt skall genomföras och hur samverkan faktiskt utförs. Utöver 

detta har även två projektledare vilka jobbar för Akademiska Hus intervjuats, samt Akademiska Hus 

projektchef. Dessutom har en projektledare på Locum intervjuas då vederbörande har erfarenhet av att jobba 

med samverkan i samband med att upphandla under lagen om offentlig upphandling. För att få en fördjupad 

inblick i kontrakts- och upphandlingsförfarandet har även en upphandlare inom Akademiska Hus organisation 

intervjuats. För att ställa Akademiska Hus sätt att hantera samverkan i perspektiv har även upphandlare och 

chefen för verksamhetsstöd på Specialfastigheter Sverige AB intervjuats. Intervjun med de två deltagarna från 

Specialfastigheter räkans som ett intervju svar i resultatdelen längre ned. 

 

Efter det att grundläggande frågor ställts angående hur beställare ställer sig till samverkan, utreddes hur 

samverkansprojekt uppfattas av entreprenörer. Samt vad deras åsikt är när det gäller förhandlingsstadiet, 

inbegripande incitament och risker. Detta genom att intervjua tre entreprenörer vilka jobbat eller jobbar med 

Akademiska Hus inom samverkansprojekt. Det har även utretts hur entreprenörerna ser på samverkan på 

marknaden i stort samt hur de uppfattat att det hanteras av andra beställare. När en tydlig bild skapats av de 

olika parternas syn på vad som bör prioriteras och inbegripas inom samverkanskontraktet har även 

underentreprenörer intervjuas. Detta för att utreda hur långt i kedjan som samverkan kan/bör sträcka sig, och 

därmed kan påverka kvalitets-, tids- och nyttoaspekter av projektet.  

 

Utöver detta har dessutom professor Per-Erik Eriksson intervjuas då han skrivit stora delar av teorin på 

området samverkan, detta för att erhålla ett tillägg av teoretiskt perspektiv till det praktiska åsikter vilka 

erhållits från övriga intervjuer. Svaren vilka bidrar med ett nytt synsätt från denna intervju behandlas som teori 

och har vävts in i diskussion och analys istället för att redovisas separat under resultatdelen. 

 

Frågorna vid intervjuerna grundar sig i kontraktteoretiska begrepp, samt fokuserar på upphandlings- och 

kontraktsfasen. Detta för att reda ut vilka olika risker som tas i beaktande, samt hur det genom kontraktets 

utformning kan skapa en stabilare grund för samverkan.  
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I tabellen nedan tydliggörs de olika personerna vilka intervjutas samt vilken tillhörighet de har i form av 

beställare, entreprenör eller underentreprenör. 

Namn Titel Företag Representant för 

Per-Erik Eriksson Professor Luleå tekniska högskola Neutral part 

Åke Eriksson Upphandlare Akademiska Hus Beställare 

Hayar Gohary Projektsamordnare Akademiska Hus Beställare 

Anna Haara Projektsamordnare Akademiska Hus Beställare 

Magnus Huss Projektchef Akademiska Hus Beställare 

Tommy Stjernfeldt Projektledare Akademiska Hus Beställare 

Kjell Karlsson Projektledare Byggstyrning/Akademiska Hus Beställare 

Anna Selenius Projektledare Locum Beställare 

Henrik Nyström Chef verksamhetsstöd Specialfastigheter Sverige AB Beställare 

Marie Ahlström Upphandlare Specialfastigheter Sverige AB Beställare 

Pawel Missuna Arbetschef Veidekke Entreprenör 

Matti Virkki Affärschef, Hus NCC Stockholm Entreprenör 

Magnus Wiberg Arbetschef Peab Entreprenör 

Per Holmqvist Ägare/Säljare Creovent Underentreprenör 

Bengt-Åke Håkansson Projektledare (El) Caverion Underentreprenör 

Sven-inge Berger Entreprenadchef APQ El Underentreprenör 

 

2.2 Induktion eller deduktion 

Bild 1 nedan beskriver de två olika typerna av tillvägagångssätt vid efterforskningar. 

 

Teori

Hypotes

Observation

Konfirmation

Observation

Mönster

Teori

Hypotes

 

Bild 1, Deduktion – testa en teori  Induktion – skapa en teori  

 

Av bilden framgår det att detta är en induktiv studie. Först observeras tidigare arbetssätt och sedan 

sammanställs övergripande förväntningar, vilket skall resultera i en dokumentation rörande lämpliga direktiv. 

Vilka Akademiska Hus kan följa när arbete inom samverkansprojekt sker i framtiden. 

 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ 

Beroende på vilken typ av data som används inom studien antar den ett kvalitativt eller kvantitativt 

utgångsläge. Då studien i detta fall grundar sig på 15 intervjuer är den kvalitativ. För att en studie skall vara 

kvantitativ behövs stora mängder av data där det på ett statistiskt plan kan fastställas skillnader och likheter. 

Då studien i detta fall utförs med ett specifikt företag i centrum passar alltså den mer kvalitativa metoden 

bättre. 
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Viktigt att tänka på vid utförandet är att desto fler intervjuer, och desto fler entreprenörer som inbegrips desto 

lägre blir risken för partiskhet vilket i sin tur höjer tillförlitligheten av studien. Detta då en intervju innebär 

utfrågandet av en individ, vilken inte kan antas vara helt objektiv i sina åsikter och uttryckandet av 

erfarenheter. För att minska partiskheten kommer semi-strukturella intervjuer hållas. Denna intervjumetod 

innebär att samma grundfrågor ställs men att de i sin tur inbjuder till en diskussion, med förhoppningen att ett 

mer generellt perspektiv kan urskönjas. Resulterar dessa intervjuer i att samma svar ändå återfinns är det en 

faktor som kan stärka tillförlitligheten i studien. 

Kvalitativa studier kräver en djupare förståelse av utföraren då denna måste kunna ställa rätt frågor under 

intervjun samt kunna analysera resultaten. 

2.4 Population och urval 

I denna studie är populationen det totala antalet personer i världen som kommer eller kan komma att påverkas 

av studien. Urvalet är den grupp som tas upp inom studien i fråga. Populationen i detta fall är de företag vilka 

jobbat eller kan komma att jobba med samverkan. Då studien fokuserar på Akademiska Hus som specifikt 

företag, kan populationen begränsas till Akademiska Hus samt företag som kan komma att jobba inom 

samverkan med dem. Urvalet består av dem vilka presenterats under stycke 2.1 ovan. 

 

2.5 Avgränsningar  

Det finns ingen helt säker metod för att avgränsa denna typ av studier. Istället undersöks eventuella problem 

med metoden samt hur de skulle kunna komma att påverka resultaten.  

 

2.5.1 Validitet, tillförlitlighet och partiskhet 

Validitet är måttet på i vilken utsträckning det som skall utvärderas stämmer i realiteten. Validitet kan delas 

upp i två delar, intern och extern. Intern validitet frågar “hur väl överensstämmer resultaten med 

verkligheten?”. Detta innebär att högre grad av likvärdighet, ger högre intern validitet. Extern validitet frågar 

istället “hur väl stämmer resultaten överens med andra liknande situationer?”, och därmed ger högre grad av 

likvärdighet högre extern validitet (Merriam, 1995). 

Pålitlighet kan generaliseras till spridningen av resultatet. En hög spridning visar på låg kontinuitet och därmed 

låg pålitlighet. Om pålitligheten är hög skall det vara möjligt att utföra samma typ av experiment många gånger 

och ändå uppnå samma resultat varje gång (Merriam 1995). 

Partiskhet syftar på situationer där statistiska misstag uppkommer. Misstag kan klassificeras som mätningsfel, 

dessa beror på fel i urval eller fel vid antaganden och uppskattningar. När en hypotes mäts eller provas är 

partiskhet skillnaden mellan populationens medelmått eller testresultat och en accepterad referens av det 

antagna sanna värdet. Detta betyder att partiskhet influerar uppskattningen på så sätt att den avviker genom 

att befinna sig strax under eller över det sanna värdet (Walther & Moore, 2005). 

 

2.5.2 Metodens styrkor och svagheter 

Den teoretiska bakgrunden är det grundläggande för studien, både vad det gäller utgångspunkt och material 

inför intervjuerna. Detta innebär att litteraturen ej tas för sann utan att den granskas kritiskt. Många av 

rapporterna är författade av samma personer eller innehar referenser till samma artiklar. Därutöver gäller att 

vissa slutsatser skrivna för många år sedan inte längre stämmer med vår samtid. Genom att beakta detta i 

litteraturstudien ökar validitet samt tillförlitlighet.  

 

Ett exempel på detta är att intervjuer kommer hållas med tre representanter från tre huvudentreprenörer vilka 

är några av Akademiska Hus största samarbetspartners i Stockholm.  Hade istället två entreprenörer valts ut 

och flera intervjuer hållits inom dessa företag hade tillförlitligheten för källorna i sig kunnat höjas. Dock har 
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fokus i denna rapport valts att läggas på en generell nivå vilket innebär att entreprenörernas generella åsikter 

är av större intresse. Marknaden entreprenörerna befinner sig på är stor, och tre företag kan inte antas ge en 

helt marknadsmässig bild. I detta fall behöver dock bilden i första hand spegla den delen av marknaden 

Akademiska Hus befinner sig inom. Då de valda tre entreprenörerna är bland de främsta vid denna typ av 

projekt med Akademiska Hus som beställare, kan de med relativt hög tillförlitlighet användas i detta fall. Dock 

är det av vikt att tydliggöra att resultatet inte nödvändigtvis överensstämmer med övriga aktörer på 

marknaden och deras syn på hur samverkan bör nyttjas. 

 

När det kommer till intervjuerna finns det risk för en viss partiskhet vad det gäller svaren, då personen som 

intervjuas inte kan antas vara helt objektiv. Vidare finns det risk för de svar vilka gets under intervjuerna kan 

vinklas efter vad personen som blir intervjuad tror att den som intervjuar velat höra. Varför det inte 

nödvändigtvis behöver tydligöras helt vad det är som sökts genom de frågor vilka ställts, och därmed inte 

uttrycka exakt vad det är studien skall konkludera i. 

 

Utöver entreprenörerna finns det dessutom en risk för höjd partiskhet genom att intervjuaren är bekant med 

de vilka intervjuas inom Akademiska Hus. Detta kan leda till ett mer subjektivt samtal där personer tillåter sig 

att slappna av och uttrycka de mer subjektiva åsikterna. För att hålla studien objektiv och undvika detta har 

varje intervju analyseras separat. Först för att undersöka vad som är subjektiva värden respektive vad som kan 

antas gälla generellt. När denna sammanställning gjorts har intervjuerna sammanställas och de svar som då 

sammanfallit kan antas inneha lägre grad partiskhet, och där med högre grad av tillförlitlighet.   

 

Resultatet från intervjuerna har sedan kopplas ihop med de olika kontraktsteoretiska tankar för att utreda i 

vilken utsträckning teorierna korrelera respektive inte korrelerar med de givna svaren. Det har sedan 

analyserats hur dessa kontraktsteoretiska problem skall kunna undvikas eller minimeras genom incitament 

eller utformning av kontraktet. Samt om och i sådant fall hur det redan under upphandlingsfasen skulle kunna 

vara möjligt att påverka vilken typ av inställning de olika aktörerna har till projektet i fråga. Då varje projekt är 

unikt är det svårt att uppnå ett tydligt resultat som med stor säkerhet kan spegla både realitet och teori. Varför 

studien riktat in sig på ett generellt perspektiv. 

 

Då utredningen utgår från Akademiska Hus, vilket är den näst största fastighetsägaren i Sverige, kan det 

innebära att erhållna resultat inte är applicerbara på andra mindre aktörer på marknaden. Detta kan vara en 

stark grund för att hålla sig väl med denna beställare, vilket tyder på en lägre extern validitet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Kontrakt  

Kontraktets utformning beror på hur mycket styrning respektive part önskar inneha under projektets gång, 

samt graden av riskbenägenhet inom projektet och aktörerna mellan. Förtroende är en grundläggande faktor 

vilken kan påverka just dessa val (Nyström, 2007) (Cheung, Ng, Wong, & Suen, 2003). 

 

3.1.1 Fullständigt kontrakt 

Ett fullständigt kontrakt innebär minskad risk för opportunism, medan det samtidigt kan sänka 

innovationsandan och därmed i vissa fall motivationen. Denna typ av kontrakt är omfattande och innebär stort 

engagemang och kunskap från beställaren, samt en ökad ex ante kostnad (Lind & Eriksson, 2015). Då 

samverkan uppkommit till stor del för att nyttja alla involverade parters kunskap och specialiteter, kan kontrakt 

vilka är strikt styrande förefalla motarbete för entreprenören, då kunskapsutbytet i detta fall kan gå förlorat. 

Trots det förväntas entreprenören vara med och dela de existerande riskerna. Traditionellt inom 

byggkonstruktionsbranschen förlitar sig projekten på formella standarkontrakt, vilka söker strikt förtreonde 

samt ofta knyter skuld till uppkomna händelser. Detta är inte alltid rätt för ett hållbart samarbete (Eriksson, 

2010). 

 

Omfattande kontrakt grundar sig, som tidigare nämnts, ofta i en önskan om att säkra sig från risker. För 

motparten kan dock kontrakt i dessa fall förefalla som en försäkring mot dem på grund av lågt förtroende från 

beställaren. Detta är inte optimalt vid uppstarten av ett samverkansprojekt, då det i dessa fall önskas 

implementera en känsla av lika värde och ömsesidigt förtroende. Risken för opportunism kan därmed öka om 

ett fullständigt kontrakt används och om det samtidigt finns lågt förtroende. Då det i stort sett är omöjligt att 

skapa ett helt fullständigt kontrakt kommer eventuella opportunister kunna utnyttja de oundvikliga bristerna 

(Hane & Eriksson, 2014).   

 

3.1.2 Ofullständigt kontrakt 

Ett ofullständigt kontrakt innebär en lägre grad av reglering för att stimulera innovationsmöjligheterna hos 

entreprenörerna, jämfört med ett fullständigt kontrakt. Vidare möjliggör ofullständiga kontrakt en flexibilitet 

vid uppkomst av eventuella problem. Med denna kontraktsform finns dock en ökad risk för att de delar vilka 

inte specificerats, kan komma att utföras på ett icke fördelaktigt sätt, och därmed kan missförstånd eller 

opportunism lättare uppstå. Motsatsen är dock också möjlig om projektet är lyckat ur ett 

samverkansperspektiv, vilket skulle innebära att alla parter agerar för projektet och slutproduktens bästa. I en 

sådan situation kan ett ofullständigt kontrakt underlätta.  

 

Residual rättigheter kan användas för att täcka in så mycket som möjligt inom ett ofullständigt kontrakt. Detta 

genom att dela upp ansvarsområden på de olika aktörerna, efter aktörens kompetensinnehav. På så vis vet 

man vem som skall hantera tidigare icke definierade problem när de uppstår. Utan att behöva all den 

information vilket de fullständiga kontrakten kräver.  
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Spot Buy Partnership
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Trading

Blanket
Contract

Fixed
Contract Alliance

Trust based only
on contract

No personal relationship Formal personal relationship Strong personal relationship

Trust based on contract and on 
supplier’s competence

Trust based on goodwill and cooperation

Negotiation characterized by:

Strong use och tactics and ploys

Price oriented
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Negotiation characterized by:

Strong use och bargaining

Prices and service oriented

Medium term
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Strong use of mutual gains

Total cost of ownership oriented

Long term

Supplier performance measured on basis 
och non-compliance

Supplier performance measured on the 
basis of non-compliance and through 

vendor rating system

Purchasing and supplier organizations 
measure each other’s performance and 

jointly develop remedial actions

Bild 2, Diagramet tydliggör relationen mellan förtroende och kontraktsutformning.  

 

Bilden ovan ger en överblick av kontraktsspannet vad det gäller grad av reglering samt förtroende. Ett kontrakt 

vilket endast har sitt förtroende grundat på kontraktet i fråga kommer med lägre sannolikhet att lägga en 

grund för en längre relation med ökat förtroende. Medan ett kontrakt, vilket är etablerat efter ett gemensamt 

värdeskapande och ömsesidigt beroende, med större sannolikhet kan lägga grunden för en långvarig relation 

och en grund för ett starkare förtroende.  

 

3.1.3 Övriga kontrakt 

Vidare finns vad som kallas optimala kontrakt vilka behandlar parametern osäkerhet. Vad studier inom detta 

visat är att aktörer med samma syn på risk kan samverka lättare. Då organisationerna i dessa fall är likvärdiga 

kan ett decentraliserat beslutsfattande vara det optimala. Skiljer sig synen på risktagande mellan parterna kan 

incitamentsproblem uppstå som konsekvens, vilket påverkas av respektive parts informationsinnehav (Harris & 

Raviv, 1979). Vad som eftersöks är ett pareto-optimalt kontrakt, vilket innebär ett kontrakt som tydliggör den 

största totala nyttan alla parter kan erhålla av ett samverkansprojekt. Detta innebär ett tillstånd där ingen part 

kan få det bättre utan att en annan part får det sämre. 

 

Det diskuteras även om det eventuellt läggs mer fokus på kontraktet än nödvändigt, och att det istället kan 

vara relevant att fokusera på relationen parterna mellan. Vissa parter menar att en ökad flexibilitet samt 

samarbetsvilja är viktigast, vilket är svårare att styra genom kontraktet (Eriksson, 2010). 

 

3.2 Kontraktsteori 

Kontraktsteori är en del av spelteori vilken behandlar skedet då ett kontrakt eller överenskommelse skapas. 

Det kan användas för att underlätta vid analyser av hur de olika parterna kan komma att engagera sig i 

processen. Det är uppenbart att principer inom ekonomiskt och socialt beteende påverkar både beställare och 

entreprenörer på olika sätt, då de ofta ingår kontrakt med olika förstahandsprioritering. Genom samverkan är 

målet att få parterna att inneha samma prioriteringar, genom en gemensam motivation (Bresnen & Marshall, 

2000). Detta kan delvis drivas på genom en djupare förståelse av kontraktsteori och dess svårigheter. Av denna 

anledning används kontraktsteori som ett hjälpmedel vid analys, samt utgångspunkt vid frågeställning för att 

undersöka hur ett kontrakt tillgodoser alla parters intressen inom en samverkansprocess.  
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För att kunna skapa det kontrakt, vilket gagnar alla inblandade aktörer och samtidigt reducerar risker, är det av 

värde att undersöka vilka de största kontraktsteoretiska riskerna är, samt hur ett kontrakt kan utformas för att 

undvika dessa. Det hela är egentligen baserat på att kunna förutsäga hur aktörerna kommer agera i olika 

situationer. Nedan tas de kontraktsteoretiska begrepp upp vilka är av vikt när kontrakt angående samverkan 

skall författas. 

 

3.2.1 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk information syftar till innehavet av parternas information. Innehar alla överensstämmande 

kunskap eller är det någon aktör vilken sitter med gömda kort. Är fallet sådan att någon part har kunskaper 

vilka överstiger de andra aktörerna är frågan om de utnyttjar den dolda kunskapen för egen vinning. Alla parter 

bör vara måna om att delge sitt informationsinnehav samt synvikel av projektet för att kunna bidra till en god 

samverkan. Detta ökar inte enbart förtroendet, utan lägger även grunden för att projektets alla aktörer skall 

kunna jobba mot ett gemensamt mål, som grundar sig på gemensamt godtagbara riktlinjer (Harris & Raviv, 

1979). 

 

Problem kan uppstå om beställaren inte delger övriga parter information eller vise versa. Det kan också uppstå 

problem om det existerar förväntningar på entreprenören att denne skall inneha kompetenser som beställaren 

själv inte innehar eller förstår sig på. Detta utan att beställaren kan förtydliga vad dessa kompetenser skulle 

bestå av, vilket ger en slags förväntad asymmetrisk information. Därmed kan asymmetrisk information skapa 

problem både vid ett dolt existerande respektive vid ett förväntat existerande. Införandet av en ny teknik eller 

innovativa lösningar kan också öka mängden asymmetrisk information mellan parterna, då det kan få effekten 

att beställaren inte vet vad det är de beställer eller avböjer (Mokhlesian, 2014). 

 

Att utnyttja ett avvikande informationsinnehav från en part kan leda till begränsad rationalitet för projektet i 

stort. Det kan även begränsa den enskilda parten då denne kan komma att fokusera mer på hur de kan dölja 

informationsinnehavet, istället för att använda sig av det för allas vinning (Hane & Eriksson, 2014). 

Framkommer det att någon aktör suttit inne på information vilken icke delgetts, kan förtroendet aktörerna 

mellan ta skada. Genom att från början tydliggöra vikten av öppna böcker, samt hur aktörerna bör förhålla sig 

till information kan förtroende i samverkansprojekt stärkas och eventuella problem med asymmetrisk 

information reduceras (Briscoe, Dainty, Millett, & Neale, 2004).  
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3.2.2 Fångens dilemma  

Fångens dilemma är en klassisk spelteori där scenariot bygger på att polisen fångat två misstänkta, som förhörs 

separat. Erkänner en av de misstänkta kan straffet förkortas för vederbörande, men om båda erkänner erhåller 

de båda längre straff. Alternativet är att båda håller tyst, eftersom båda då får ett kortare straff, jämfört med 

om båda erkänner. Kontentan av detta är att om varje part enbart intresserar sig för sin egen vinning, kommer 

det inte driva gruppen framåt och möjligtvis inte individen heller. Situationen som då uppstår kallas pareto-

optimal, där ingen av aktörerna kan få det bättre utan att det blir sämre för en annan (Dixit & Nalebuff, 2015). 

 

 

 
Bild 3, Tydliggörande av fångens dilemma.  

 

Användandet av en strategi där upprepandet av fångens dilemma förekommer är enbart möjligt då det kan 

urskönjas vad som är samarbete och vad som kan bidra till avhopp efter ett visst aggerande. Denna typ av 

metod skapades för att främja samarbete genom att flytta fokus från individens vinning till gruppens (Wathne 

& Heide, 2000). Fångens dilemma tydliggör det viktiga i att ta gemensamma steg i utvecklandet av ett 

gemensamt förtroende i ett icke konstant nollsummespel så som projekt inom byggsektorn (Eriksson, 2010).  

 

3.2.3 Moralisk risk  

Moral hazard/moralisk risk (eller opportunism vilket är en form av moralisk risk) innebär den eller de risker 

vilka uppstår i samband med en sviktande moral. Alltså de situationer där individer ser en större utdelning i vad 

som refereras till som ett omoraliskt beteende, istället för att följa de instruktioner som förväntas (Harris & 

Raviv, 1979). Denna typ av risk uppstår främst vid missnöje på arbetsplatsen, och inom olika samarbeten. 

Nedan beskrivs utförligare vilka olika uttryck moralisk risk kan ta och hur det är möjligt at värja sig mot detta. 

Vid samverkan kan moralisk risk vara ett överhängande problem. Dessa risker kan dock minimeras genom att 

implementera incitament, vilka verkar för att göra det mer attraktivt att samverka och mindre attraktivt att 

bryta överenskommelsen (Lind & Eriksson, 2015). Utöver detta kan det också implementeras ett kontrollsystem 

för att öka översynen och därmed hindra uppkomsten av moralisk risk. Denna typ av system kan dock vara 

mycket kostsamma (Mokhlesian, 2014).  

 

Målet är ett pareto-effektivt kontrakt, vilket innebär att ingen av de inbegripna parterna kan få det bättre 

genom att bryta mot någon del av kontraktet (Harris & Raviv, 1979). Detta styrker vikten av att aktörerna 

känner sig motiverade samt att deras skicklighet uppskattas. Ett kontrakt vilket reglerar för en reducering av 

moralisk risk är till stor nytta, men finns det ingen motivation i förlängningen inom projektet och under 

arbetets gång kan individerna i sig uppbringa ett icke moralikt beteende. Oavsett vad organisationerna i helhet 

har kommit överens om mellan sig. Detta tyder på att det inte enbart finns moralisk risk mellan parter, så 

kallad extern moralisk risk, utan även internt inom organisationer, intern moralisk risk. Denna insikt tyder på 

http://www.nationalaffairs.com/imgLib/20121219_HubbardKane_Table1LARGE.jpg
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vikten av att den interna motivationen och kommunikationen är av lika stor vikt som den externa. Detta tänk 

minskar risken för opportunism i sin helhet och bör utgöra en grundläggande tanke för utformandet av 

samverkan. (Lind & Eriksson, 2015).  

 

En drivande faktor bakom ett lyckat samarbete och därmed också en faktor vilken kan reducera risken för icke 

moralisk beteende, är existensen av ett etablerat förtroende. Nedan presenteras det 5 olika situationer och 

händelser vilka kan bidra till ett sänkt eller helt förlorat förtroende (Cheung, Ng, Wong, & Suen, 2003). 

 

1. Ingen jämnvikt mellan utförande och belöning 

2. Inkompetens 

3. Avsaknad av uppskattning för systemet. Känsla av att man är viktigare än andra individer inom 

systemet kan förstöra det ömsesidiga förtroende vilket eftersträvas. 

4. Icke pålitlig information 

5. Förlorad integritet, på grund av att individer ljugit eller liknande.   

 

Om dessa parametrar tydliggörs och hanteras finns alltså en möjlighet för att bevara eller i vissa fall höja 

förtroendet parter mellan. 

 

Att helt utestänga risken för opportunism är inte bara svårt utan även mycket kostsamt. Där av kan det ibland 

rent kostnadsmässigt vara värt att behålla moralisk risk då kostnaderna annars kan riskera att överstiga 

fördelarna (Wathne & Heide, 2000). Moralisk risk behöver dock inte uppstå plötsligt utan kan vara en stegvis 

process, vilket enligt litteraturen kan uppvisa sex olika typer av beteenden.  

 

1. Aktören missar utsatt deadline. 

2. Aktören revolterar (mindre subtilt). 

3. Aktören avger märkliga rapporteringar. 

4. Aktören upprepar historiska händelser. 

5. Aktören ändrar sitt informationsflöde. 

6. Aktören försvinner och blir svår att kontakta. 

  

Dessa parametrar kan vara intressanta att beakta om det finns en känsla av att samarbetet inte flyter på som 

förväntat (Fili, 2014). 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att moralisk risk alltid finns i bakgrunden så länga en situation inkluderar 

olika individer. Denna typ av risk bör behandlas då den kan spridas och påverka projektet negativt i stor 

utsträckning. Dock bör det tydliggöras att fokusera i en allt för stor utsträckning på att reducera denna risk kan 

bli mer kostsamt än nyttigt för företaget. Alltså bör punkten för jämnviken av förtjänst och utfört arbete 

eftersökas. 
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3.3 Kontraktsutformning 

Utformningen av ett kontrakt påverkar hur individerna inom projektet förhåller sig till sina arbetsuppgifter, 

varför det är av stor vikt att undersöka hur olika upplägg uppfattas, samt hur olika styrmedel kan användas för 

att leda projektet i den riktning vilken beställaren önskar. Styrmedlen som hanteras inom rapporten är olika 

utformningar av incitament, samt uppföljning och kontroll.  

 

3.3.1 Incitamentsystem  

Incitament används i samband med kontraktsförfattandet för att styra överenskommelsen i den riktningen, 

vilken kan stärka förtroendet och med det även samarbetet. Ett väl genomtänk incitamentssystem kan vara 

nyckeln till ett lyckat samverkansprojekt, då det innebär att parterna förstår varandra samt att ett gemensamt 

arbetssätt kan brukas. Incitament är oftast av den finansiella typen i ett kortsiktigt perspektiv. Exempel på 

sådana incitament kan vara en införd bonus efter kvalitetsnivå, eller tidshållning som ger en relativt direkt 

effekt på motivationen och flexibiliteten hos de inblandade aktörerna. Ett annat exempel kan vara införandet 

av vite för att öka insikten av at kvaliteten hålls. Långsiktigt är incitament för egenvärde av större vikt, där 

exempelvis en förbindelse om framtida jobbmöjligheter kan öka förtroende och intresse för samarbetet 

(Bresnen & Marshall, 2000). Finansiella incitament kan försvaga signifikansen av känslan att en god prestation 

har värde, och istället lägga fokus på avslutet vilket inte nödvändigtvis främjar ett genuint samarbete. Vilka 

incitament som först presenteras av respektive part kan säga mycket om vilket synsätt aktören har på projektet 

samt vad som förväntas av de andra parterna.  

 

Ett vanligt sätt att använda sig av incitament på är ”gain share-pain share” eller vinstfördelning-riskfördelning. 

Detta betyder enkelt att eventuella vinster delas och samtidigt tas lika stor andel risk. För att detta skall kunna 

genomföras på ett lyckat sätt, är det viktigt att risk och vinst är just jämlikt fördelat. Skulle missnöje avseende 

ansvarsfördelningen uppstå infinns direkt en ökad risk för att samarbetet kan fallera (Bresnen & Marshall, 

2000). För att jämvikt skall uppnås hålls förhandlingar för att parterna ska förstå varandras synpunkter, vilket 

dessutom bidrar till en djupare förståelse av parternas respektive definition av samverkansbegreppet. I en 

undersökning har ”gain share-pain share” varit knutet till projektets prestation. Detta har lett till att 

entreprenörerna inte längre hade någon anledning att suboptimera sin egen prestation, vilket har mottagits 

med mycket gott resultat (Eriksson, 2010). 

 

En vinkling inom litteraturen säger att de incitamentssystem vilka har använts hittills sällan inkluderar alla 

nivåer inom organisationerna. Inom byggbranschen innebär det att underentreprenörerna ofta exkluderas från 

huvudsamarbetet (Bresnen & Marshall, 2000 och Briscoe, Dainty, Millett, & Neale, 2004). Detta resulterar i att 

de implementerade incitament inte nödvändigtvis är en motivation för de underliggande nivåerna, utan endast 

innehar genomslagskraft på högre nivåer, då det oftast är de högre nivåerna vilka beslutar angående 

utformandet av kontrakten, förefaller det sig naturligt att det skulle kunna vara förväntad effekt. Följden blir 

dock att de individer som utför det faktiska arbetet under projektet är de som i dessa fall minst av allt antas 

känna av den eftersökta känslan av samverkan, samt att de kan komma att gagnas minst av samarbetet 

(Briscoe, Dainty, Millett, & Neale, 2004). I förlängningen kan det även vara så att projektet går miste om deras 

ytterligare kunskaper, vilket hade kunnat undvikas om viktiga underentreprenörer hade inkluderats i 

samverkansgruppen. Detta kan även bidra till ett minskat förtroende, mindre positiv inställning och lägre grad 

av motivation (Eriksson, 2010). Inom andra branscher är motivation och engagemang viktigt på alla nivåer för 

att skapa en känsla av att organisationerna tillsammans skall nå ett för dem gemensamt mål (Bresnen & 

Marshall, 2000). Faktorer vilka skapar egenvärden, så som framhållandet av individers prestationer, är viktiga 

underlag för motivation och engagemang på individnivå. Alltså bör systemövergripande incitament vara till 

större nytta för organisationen än de för endast övre skikt (Brown, Ashleigh, Riley, & Shaw, 2001).  
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Sammanfattningsvis kan användningen av incitament öka motivationen hos aktörerna och skapa grunden för 

ett i framtiden ökat förtroende och lyckat samarbete. Det är även konstaterat att rätt incitamentsystem behövs 

för att lägga denna grund, samt att alla led i organisationen skall behandlas vid implementerandet av 

incitament för att utreda om införandet av incitament även kan öka förtroende och motivation på lägre nivåer. 

Detta kan tydliggöras genom att definiera de faktorer som enligt forskningen motiverar det mänskliga 

beteendet: 

 

1. Den subjektiva värdesättningen på belöningen.  

2. Den uppfattade sannolikheten att ansträngningen kommer resultera i en passande resultat 

av prestationen.  

3. Den uppfattade sannolikheten att utförandet kommer kunna omvandlas till en anpassad 

belöning. 

 

Dessa punkter kräver även ständig återkoppling för att bibehålla motivationen och för att denna skall etableras 

över en längre tid söks en djupare anknytning parterna mellan (Bresnen & Marshall, 2000). Detta är grunden 

för målsättningsteori, vilket kan skapa en djupare förståelse för kopplingen mellan motivation och den faktiska 

uppgiften, som i sin tur kan underlätta vid skapandet av ett incitamentsystem. Det är viktigt att informationen 

uppdateras kontinuerligt för att incitamentsstrukturer skall fungera. Om så inte är fallet riskerar projektet att 

fallera i senare stadie, eftersom felaktig data skapar felaktiga förväntningar (Lind & Eriksson, 2015). 

 

Skulle det vara så att det existerar olika mål parterna emellan, kan incitament struktureras runt dessa för att på 

så sätt försöka ena aktörerna och få dem att arbeta i samma riktning. Att identifiera delade mål kan vara en 

process i sig själv och i de fall som det föreligger delade objektiv utan att aktörer är medvetna om detta, stiger 

risken för opportunism. Detta då delade objektiv kan ligga till grund för missnöje och dessutom minska den 

eftersträvade tanken på projektets bästa (Swan & Khalfan, 2007). Då förtroende är svårt att implementera i 

kontraktet måste parter vara uppriktiga avseende deras objektiv för det enskilda projektet och samarbetet 

aktörerna mellan (Brown, Ashleigh, Riley, & Shaw, 2001).  

 

Det råder en debatt huruvida incitament verkligen är ett gångbart förhandlingssätt eller om höjningar av 

egenvärde är det som är värt att satsa på för att exempelvis möjliggöra fortsatt samarbete (Eriksson, 2010). 

Den direktlänk vilken antyds existera mellan projektincitament och prestationsutfall är inte nödvändigtvis 

etablerad. Om så är fallet att det inte existerar antas lösningen istället göras gällande av mer indirekta och 

symboliska anledningar (Bresnen & Marshall, 2000). Bygger samverkansprojekt på förtroende är det i första 

hand svårt att cementera under en engångs förbindelse. I andra hand är ett förtroende något som skapas över 

en längre tid och när det är etablerat är det ömtåligt och dessutom svårt att bibehålla. Att enbart titta på 

incitamenten i denna typ av samarbete är av dessa anledningar inte en absolut lösning, utan en tydlig grund för 

hur samverkansförfarandet bör vara uppbyggt är av stort värde. Detta för att kontinuitet och kvalitet skall 

kunna förväntas som inkluderat i resultatet (Bresnen & Marshall, 2000). 
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3.3.2 Uppföljning och kontroll 

Förtroende och uppföljning är enligt litteraturen två faktorer vilka till stor del är drivande för ett lyckat 

samverkansprojekt. Detta innebär att bland annat dessa faktorer behöver undersökas för att uppnå det pareto-

optimala kontrakt vilket eftersträvas (Nyström, 2007 och Harris & Raviv, 1979). Förtroende har behandlats 

genomgående i rapporten då det är beroende av de flesta typer av underliggande beslut och parametrar, 

medan uppföljning kan ses som en egen del av projekten.  

 

Uppföljning under projektets gång är nödvändigt och då inte enbart för att hålla informationen uppdaterad. 

Genom att upprätta kontinuerliga uppföljningar ökar motivationen och rimliga förväntningar skapas och 

bibehålls. Tidsmässiga och finansiella vinningar kan göras genom att hålla alla parter uppdaterade angående 

projektet. Enligt (Harris & Raviv, 1979) är det optimala incitamentkontraktet beroende av den tillgängliga 

uppföljningstekniken. Detta då incitament kan vara beroende av en slutgiltig subjektiv bedömning och därmed 

också kan kräva kontinuerlig uppföljning för att det skall kunna fastställas i vilken utsträckning incitamenten har 

uppfyllts. Vidare är även uppföljning ett sätt att hantera problemet med eventuell asymmetrisk information. 

Detta då ökad kommunikation kan höja sannolikheten för att eventuella missförstånd eller olika synsätt kan 

lyftas till ytan. I och med detta kan skiljande synsätt koordineras istället eller åtminstone diskuteras, för att 

sedan avslöja olika informationsinnehav eller helt enkelt nyttja de olika parternas kompetenser (Wathne & 

Heide, 2000). Dessutom har utformningen och utsträckningen av uppföljningen påverkan på förtroendet. Ökas 

intensiteten på uppföljningen från byggherrens sida kan andra inblandade aktörer känna sig övervakade, 

istället för det ursprungliga syftet med ökad kommunikation. Detta reducerar nyttan istället för att konkretisera 

den (Fili, 2014). 

 

Givet ett kontrakt och agerande inom en situation av en icke kontrollerad aktör, finns det alltid ett annat 

kontrakt och agerande vilket är pareto-överlägset. Alltså om uppföljning är möjlig finns det potentiell vinning i 

att upprätta ett sådant kontrakt istället. Det är då passande att inkorporera resultatet av parters misslyckade 

genomförande av kraven inom en ansvarsuppdelning, där då det tydliggörs vilken part som är ansvarig för vad. 

Detta upplägg gör det lättare att undersöka huruvida respektive part har uppfyllt sin del av kontraket. Detta är 

dock lättare att styrka med en lyckad kontinuerlig uppföljning (Harris & Raviv, 1979). 

 

Uppföljning eller utförandet av kontroller är dock inte alltid av nytta, både i de situationer vilka nämnts ovan 

när överdriven uppföljning kan skada, men även när det kommer till riskneutrala entreprenörer. Eftersom det 

då inte finns någon vinst och ej heller någon osäkerhet. Inom en ansvarsuppdelning kan övervakning te sig mer 

avancerat, då det i sig påtalar att de vilka utfört en uppgift är dem samma som dem som skall erhålla bonus för 

utförandet. Det föreligger alltså en risk i dessa fall att det blir en tävling parterna emellan för att alla är 

intresserande av bonusen, och där med prioriterar de uppgifter vilka kan öka chansen till att erhålla denna. 

Uppföljning i dessa situationer skulle kunna tolkas som misstro. Dessutom kan det bli diskussioner om vem som 

har mest rätt till utdelning i de situationer då flera parter kan ha utfört uppgifter tillsammans (Harris & Raviv, 

1979). 

 

3.4 Upphandling 

3.4.1 Bakgrund 

Den process när en organisation eller företag köper in varor eller tjänster kallas för upphandlingsprocess. Det 

ställs olika krav på upphandlingsformen beroende på om företaget tillhör offentlig sektor eller inte. För 

offentlig sektor gäller lagen om offentlig upphandling (LOU) vilken beskrivs nedan. Upphandling syftar till att ta 

in anbud från flertalet aktörer för att bland annat undersöka pris och kvalitetsspann, dessutom främjar det 

konkurrensen. Vad som tydliggörs i den handling, vilken upphandlaren skickar ut, är också det som de svarande 

bygger kostnadskalkyler och uppskattar budget efter. Därav kan ett noga utarbetat underlag bidra till renare 
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anbud. Urvalsprocessen är viktig då den bland annat kan analysera attityder för respektive aktörs 

motivationsnivå och kompetens. Underlag med denna typ av information kan bidra till en riskreducering, då 

underlaget på så sätt kommer närmare vad beställaren mer precist är ute efter. Från ett opportunistiskt 

perspektiv är det högre risk att anta ett anbud med enda anledning att det är billigast. Detta då billigast inte 

nödvändigtvis betyder bäst kvalitet, samt att det också kan tyda på att något lämnats utanför kalkylen. Det 

finns även risk att entreprenören har hittat ett problem beställaren inte uppmärksammat. Istället för att 

meddela det och inkludera i budget, kan aktören välja att uppmärksamma problemet först när det faktiskt 

uppstår, och på så sätt få intäkter från en oförutsedd kostnad. Upphandling inom samverkan verkar i stor 

utsträckning för att undvika denna typ av beteende, då arbete sker efter en delad budget och där en 

överskriden budget är en förlust för alla parter, alltså kan samverkan i detta fall vara en riskreducering (Lind & 

Eriksson, 2015). 

 

Ökade kvalificeringskrav kan reducera opportunism då detta ökar antalet konkreta parametrar och minskar 

behovet av subjektivt bedömande. Detta gör även att de mindre kunniga aktörernas anbud kan uteslutas ur 

processen eftersom deras kunskapsbrist kommer synas i underlaget. Det leder till att anbudet med lägst pris i 

detta fall innehar en lägre risk för opportunism (Lind & Eriksson, 2015). Vidare bidrar ett begränsat intag av 

anbud och ett noggrant val av samverkanspartner till underlättandet av utvecklingen av ”coopetition” 

(sammanslagning av engelskans cooperation och competition) (Eriksson, 2010). 

 

3.4.2 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

LOU är Sveriges sätt att hantera de upphandlingskrav som ställts av EU. Dessa krav upprättades för att lägga en 

konkret grund över förfarandet av upphandlingsprocessen. Tillexempel stadgas de förehavanden vilka ser till 

att alla budgivare skall få sina anbud korrekt hanterade. Lagen skall se till att de konkurrensmöjligheter som 

råder nyttjas, samt att den offentlig upphandling som genomförs utförs affärsmässigt (Forsberg, 2001). Detta 

påverkar entreprenadupphandlingar genom att en tydligare samt i vissa fall mer omfattande 

upphandlingsprocess skapas, i syfte att uppnå en lämplig balans mellan konkurrens och samarbete. Beställaren 

måste följaktligen ha ett systematiskt helhetperspektiv på sin upphandling där alla upphandlingsstrategiska 

komponenter och deras konsekvenser analyseras, vilket görs med ett ”coopetition” synsätt (vilket beskrivits 

ovan). För att alla aktörer skall inneha samma möjlighet när anbuden skickas in skall det i underlaget tydlig 

framgå vilka grundförutsättningar som föreligger inom projektet, samt hur kunskaper och övriga parametrar 

kommer viktas under utvärderingen av anbuden (Hane & Eriksson, 2014).  

 

Det har uppstått diskussioner angående hur väl LOU faktiskt fungerar på en konkurrensutsatt marknad. 

Inledningsvis nämndes att Konkurrensverket menar på att samverkan är vinn-vinn-situationer där ömsesidigt 

beroende uppstår. Andra artiklar menar att ”antagandet att förenandet av syfte och perspektiv inom en 

organisation kommer att skapa samverkan direkt är en grov förenkling av verkligheten” (Bresnen & Marshall, 

2000). Inom ramen för LOU betyder det att ett samarbete som skall fungera naturligt kan komma att hindras av 

lagens avgränsningar. LOU kan påverka upphandlingsprocessen genom att den förlängs med anledning av 

kravet på utförlighet i anbudsunderlaget. Vissa aktörer menar att detta enbart är problematiskt och 

tidskrävande.  Andra parter menar att det problematiska endast grundar sig i att många av dem vilka ber om 

anbud har för dålig kunskap om vad det är de ber om för tjänster, och därmed är det inte LOU som är 

problemet utan bristen på kunskap (Nilsson & Greberg, 2013) 

 

I kapitel 12 inom LOU framgår vilka olika kravpunkter beställaren skall hålla sig efter vid anbudsförfrågningar. 

Då det existerar underlag som hävdar att mjuka parametrar vid komplexa projekt eller inom samverkan är av 

vikt, kan anbudsförfrågningar vilka fokuserar på detta vara något mer komplexa inom LOU än utom. Detta då 

de krav som ställs på mjuka parametrar måste precis som alla typer av kravställningar kunna kontrolleras ur en 

bedömningssynvinkel för att urvalsprocessen skall skötas objektivt. Den 1 januari 2016 är det dock planerat att 
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införas tilldelningskriterier inom LOU för att på så sätt försöka underlätta kravställandet av mjuka parametrar i 

framtiden (Hane & Eriksson, 2014).   

 

3.5 Samverkan 

Inledningsvis kan sägas att samverkan inte är en entreprenadform utan ett arbetssätt som kan appliceras på de 

redan existerande entreprenadformerna. Samverkan kan existera i lika många utföranden som det finns 

samverkansprojekt. Detta lägger grunden för att synen på samverkan kan skifta från aktör till aktör. Beroende 

på vilken infallsvinkel de inblandade partnerna har, kan vitt skilda resultat uppnås (Harris & Raviv, 1979). Viktigt 

är dock att parterna inom ett samverkansprojekt är överens om definitionen av samverkan för det aktuella 

projektet. Vidare är det inte alltid lämpligt med samverkan, då denna projektform kräver större administrativa 

utgifter samt tyngre förarbete. Därför är mindre projekt ibland ej passande på grund av kostnadsmässiga skäl 

(Eriksson, 2010). 

 

De faktorer vilka tros kunna påverka resultatet mest är motivation och inställning till projektet, samt 

kontraktets utformning och vilka incitament alternativt bonusar för samarbetet som inbegrips. Framför allt 

framhålls inom stora delar av litteraturen vikten av förtroende parterna emellan (Nyström, 2007 och Eriksson, 

2010). Det som eftersträvas vid samverkan är att alla aktörer och individer inom projektet identifierar sig som 

en del av projektet och inte som en del av sina enskilda organisationer (Eriksson, 2010). Sammanfattningsvis 

kan det sägas att samverkan grundar sig i nyttjandet av olika aktörers mjuka parametrar så som till exempel 

kunskapsinnehav och expertis. Samverkan är eftersom det står på en grund av mjuka parametrar svårt att 

hantera på ett svart-vitt sätt (Swan & Khalfan, 2007). Det är delvis på grund av dessa parametrar, som 

samverkan till viss del kan beskrivas som självuppfyllande. Det innebär att om alla inbegripna parter ser nyttan i 

samarbetet kan samverkan fungera i större utsträckning av sig självt, än om det motsatta skulle vara fallet 

(Wathne & Heide, 2000). Konflikter grundat i större meningsskiljaktigheter mellan parter kan vara skadliga för 

samverkan, dock behöver inte samverkan uteslutas på grund av dem. Så länge det finns en lönsam anledning 

till samarbetet blir den nya utmaningen att få parterna att förstå detta för att kunna enas (Cheung, Ng, Wong, 

& Suen, 2003). 

 

Hanteringen av potentiella konflikter är i vissa fall diskuterad och beslutad om tidigare, medan i andra fall 

agerar man efter att konflikten har brutit ut. Ett strukturerat förhållningssätt är ofta benämnt som en 

konflikttrappa, där konfliken lyfts en nivå i trappan efter en viss tid eller när den når en viss storlek, beroende 

på hur man valt att utforma den. Varje nivå eller trappsteg innebär olika ansvarsnivåer inom 

projektorganisationen till exempel. 

3.5.1 Strategisk samverkan  

Strategisk samverkan är en typ av förlängd samverkansprocess, där parterna vid gott samarbete inom ett första 

projekt ingår en förbindelse där samarbetet kommer fortgå inom framtida projekt. Strategisk samverkan 

innebär en avgränsad anbudsgivning, eftersom anbudsgivningen kommer utgå i följande projekt. Detta innebär 

att byggherren är mån om att kontraktera en partner vilken är mottaglig för ett ömsesidigt beroende.  Ofta kan 

förfrågningar av anbud skickas till de aktörer vilka tidigare uppnått ett tillfredställande resultat (Lind & Eriksson, 

2015). I detta fall bör inte utvärderingen av anbud fokusera främst på lägsta pris, utan ta hänsyn till de mjuka 

parametrarna, då de är viktiga för ett fortsatt bekvämt samarbete. Denna typ av limiterad anbudsgivning är 

dock inte alltid möjlig enligt till exempel LOU vilket diskuterats ovan (Eriksson, 2010). Långsiktiga relationer kan 

ofta skapa mer värde i slutändan än vad opportunism kan skapa kortsiktigt, med detta som tankegång kan 

incitament skapas vilka belönar önskat beteende och missgynnar opportunism (Lind & Eriksson, 2015). Löfte 

om framtida arbete och ett stabilt kassaflöde är uppmärksammat som huvudsakliga drivkrafter bakom en 

entreprenörs mer flexibla inställning till arbetsuppgifter (Bresnen & Marshall, 2000). 
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Strategisk samverkan inriktar sig som sagt på det långsiktiga samarbetet, varför kortsiktiga bonusar bör 

uteslutas. Detta för att minska risken för att samarbetspartnern ser en större nytta med att bryta kontraktet för 

att göra en kortsiktig förtjänst. Dock bör det långsiktiga ge en lika stor eller större förtjänst än vad en potentiell 

kortsiktig skulle gjort (Weyl, Frederickson, Yu, & Pierce, 2010). Fördelarna med en långvarig relation kan dock 

variera, då risken finns att aktörerna blir för avslappnade och därmed inte längre anstränger sig för att göra ett 

så bra jobb som möjligt. Dessutom kan graden av innovation reduceras då en rutin uppstår, då innovation är en 

av de bidragande anledningarna till införande av samverkan gör det att en del av nyttan kan gå förlorad. 

Dessutom betyder inte samverkan enbart ett samarbete mellan två organisationer, utan i realiteten är det 

individerna som möts inom projekten vilka skapar ett förtroende och en rutin mellan sig. Detta gör att när 

anställda byter jobb kan hela balansen i samarbetet skifta i och med utbytet av personal. Vidare kan detta 

sedan förstärkas genom en bristande effektivitet inom kunskapsåterföring, vilket är ett problem många 

organisationer innehar. Dock är det värt att nämna att värde och övergripande kunskap har stor sannolikhet att 

öka inom långvariga relationer (Briscoe, Dainty, Millett, & Neale, 2004). Naturliga samarbeten ger större värden 

då de på ett mindre tvingat sätt bidrar till en mer gemensam inriktning, vilket får bättre kommunikation till 

följd, både på individ- och organisationsnivå (Swan & Khalfan, 2007). Att höja egenvärdet inom projektet för en 

enskild aktör kan vara ett incitament i ett långsiktigt perspektiv. Det kan ta sig formen av en förbindelse om 

strategisk samverkan i framtiden som då kan verka istället för, eller som tillägg till andra incitament (Eriksson, 

2010). 
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4. Företagsbakgrund 

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor strävar de 

efter att stärka Sverige som kunskapsnation. Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag och i deras 

uppdrag ingår att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Deras 

fastigheter finns på orter över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Inom deras hus studerar, forskar 

och arbetar runt 300 000 personer dagligen. På grund av Akademiska Hus statliga tillhörighet har de ett särskilt 

ansvar att ligga i framkant vad gäller hållbarhet. 

 

Utredningen sker med Akademiska Hus som utgångspunkt när det gäller beställare. Det innebär att frågorna 

har sin grund i Akademiska Hus samverkansnomenklatur samt upphandlingsförfarande. De projektledare vilka 

har intervjuats från beställarsidan är till största del anställda av eller jobbar för Akademiska Hus. Projektledaren 

Anna Selenius på Locum är ett undantag, denna intervju genomfördes för att öka insikten för 

samverkansprojekt vilka lyder under LOU. Detta då Akademiska Hus i dagslägget inte upphandlar i enlighet med 

LOU, men det råder diskussioner angående om företaget inte borde lyda under denna lag i framtiden. Utöver 

detta har även upphandlare och chefen för verksamhetsstöd på Specialfastigheter i Sverige AB intervjutas för 

att bidra med en annan beställares insyn i samverkansprocessen. 

 

Samverkan skall enligt Akademiska Hus mening användas för att möjliggöra ett utökat nyttjande av 

entreprenörenskunskaper. Detta kan vara av stor vikt inom projektet, delvis innovationsmässigt men också då 

detta kan bidra till sänkta kostnader genom det samarbete vilket etableras. Samverkan lämpar sig inte 

nödvändigtvis för alla typer av projekt. De mer komplexa projekten passar bättre för samverkan, eftersom det 

är dessa vilka har behov av entreprenörens kunskaper och känsla för innovation. Medan ett ”schablonprojekt” 

kan vara mindre passande. Inom ett samverkansprojekt är målet att alla individer vilka jobbar inom projektet 

skall känna att de är en del av projektet AB i första hand och en anställd av tillexempel Akademiska Hus i andra 

hand. Hittills har Akademiska Hus i de flesta fall använt samverkan tillsammans med utförandeentreprenader 

men de finns de inom företaget vilka i framtiden skulle vilja prova på samverkan ihop med totalentreprenad.   

 

Nomenklaturen som lanserades under hösten 2013 behandlar vad samverkan är för Akademiska Hus rent 

definitionsmässigt, samt hur det bör utföras processmässigt. Det framgår även hur incitament och bonus skall 

användas. Dock är det mycket som lämnats utanför och därmed blir det upptill projektledaren att hantera 

dessa gråzoner själv. Genom denna rapport skall det förhoppningsvis kunna konstateras om fler av de variabler 

vilka inte fastslagits inom nomenklaturen, kan fastställas som riktlinjer i framtiden, eller om det inte är möjligt 

att reglera samverkan mer än vad som redan gjorts. Detta på grund av alla de mjuka parametrar vilka 

samverkan är uppbyggt av. Det skall undersökas om det i annat fall är möjligt att ge uttryck åt vilka ytterligare 

variabler bör tas i beaktning. Även om de kommer att hanteras på skilda sätt inom skilda projekt beroende på 

under vilka omständigheter variabeln uppkommer.   

 

Akademiska Hus mening är att samverkan inte skall vara den typ av samarbete där parterna inte vågar 

ifrågasätta varandra, utan det skall vara högt i tak och utrymme för diskussion. Med det sagt så anser 

Akademiska Hus att det är mer gynnsamt att belöna den som gjort något bra istället för att bestraffa den som 

misslyckats. Dock är som nämnts tidigare varje samverkansprojekt unikt, och beroende på vad som diskuteras 

under avtalsförhandlingarna är det också vad som avgör hur incitament kommer användas i det enskilda 

projektet. Eventuella bonusar följs ofta upp via enkätundersökningar eller subjektiva utvärderingar från 

ansvarig part hos beställaren. Enkäter och utvärderingar utförs då konsekvent under hela projektet med 

uppdateringar till entreprenören så att denne vet hur de ligger till i förhållande till den förväntade 

prestationen. 
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5. Resultat  

Nedan presenteras svaren från de intervjuer vilka har upprättats. Resultaten presenteras i textform efter de 

svar vilka givits till de presenterade frågorna, det är inte direkta citat då vissa icke tyngdbärande ord ändrats för 

att skapa ett mer enhetligt språk. Varje stycke under respektive fråga representerar ett svar, svar på alla frågor 

från alla intervjuer redovisas ej utan upprepningar har sorterats bort. 

Vissa frågor presenteras i ett kvantifierat format då svaren varit möjliga att generalisera till en siffra. Vid denna 

typ av frågor kommer också en kortare redogörelse för bakgrunden till de olika svaren att presenteras. Inom de 

redovisade tabellerna har följande uttryck att förkortas: beställare (B), entreprenör (E) och underentreprenör 

(UE). 

5.1 Kontrakt 

Hur omfattande skall ett kontrakt vara? 

Beställare: 

Samverkan utförs oftast i samband med generalentreprenad, vilket innebär ett relativt detaljerat kontrakt där 

det mesta skall framgå. Dock kan inte för små detaljer integreras eftersom kontraktet aldrig skulle blir klart. 

Kontraktet är oerhört viktigt, det är grunden för hur vi skall samverka, det är där vi köper organisationen och 

väljer ut vilka individer den skall bestå av. Inom samverkan kan ett fel i kontraktet moraliskt i samförstånd 

mellan parter tas bort, om det är ett tydligt fel. Medan det kan vara mycket svårare inom andra typer av 

projekt. Det handlar om att vara rimlig mot varandra.  

Det som står i kontraktet skall inte vara en tolkningsfråga, utan det skall vara tydligt vad parterna har kommit 

överens om. Det som inte står får vi lösa ändå men det kan vara mer flexibelt. Ju mer som integreras inom 

kontraktet desto färre diskussioner. Ökat förtroende inom till exempel längre relationer bidrar till risktagandet 

av en ökad flexibilitet. 

Entreprenör: 

Alla måste vara överens om vad det faktiskt står i kontraktet, inga tolkningsfel får förekomma. Sedan skapar 

man ett arbetssätt och rutiner utöver kontraktet, vilka också är viktiga. 

I grunden skall det finnas ett väldigt tydligt kontrakt, vilket alla inblandade förstår och förväntar sig samma 

resultat av. Tydligt utformat i förhållande till de gemensamma spelreglerna. 

Underentreprenör: 

Det skall vara flexibelt men det skall inte gå att tolkas på olika sätt. Får inte vara för omfattande, utan skall vara 

lätt att ta till sig och tydligt.  

Det viktigaste brukar vara med och det är flera möten innan kontrakten är klara. Dock märkligt att inte 

anbuden tas med i det underlaget då vissa regleringar vilka gjorts då inte kommer med i senare steg. 
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Hur hanterar ni eventuella konflikter?  

Konflikttrappor eller andra typer av uttalade lösningar av hur konflikter skall hanteras existerar ofta mellan 

beställaren och entreprenören. Dessa når enligt intervjuerna aldrig till underentreprenörerna, utan de hanterar 

istället konflikter när de uppkommer, utan att tidigare tydliggjort i kontraktet hur detta skall göras. 

Konflikttrappor ses som positivt av de som använder dem, och de vilka inte har använt ett etablerat system ser 

inte någon direkt nödvändighet i att göra det heller. En övergripande åsikt är att om man ej kan komma 

överens om kontraktet, är det inte värt att starta projektet. En tydlig grund vilken alla är överens om är det 

viktigaste för att undvika konflikter. 

Projekt vilka implementerat användningen av en konflikttrappa bör tänka på att inte överanvända trappan utan 

bara ta till den i nödsituation, uppskattningsvis ska den inte användas mer än 2-3 tillfällen. Används den mer 

tyder det på att det finns andra problem i projektet. Det är av vikt att omplacering av anställda görs om det 

finns behov av det.  

 

 

Finns det någon grundtanke för hur ni skall förhålla er till kontraktsteoretiska risker? 

Beställare: 

Fokus ligger på en stark grund i den gemensamma kalkylen, vilket ger en ökad transparens och förstående 

mellan parterna. Inga kontraktsteoretiska risker brukar diskuteras utan de allmänna bestämmelserna (AB) är 

den juridiska grund och det underlag vilket hanterar risker eller övertramp, det räcker. 

Att säkra tidgränser och kvalitet samt låsa villkor är det som är grundfunktionen för ett kontrakt. Det är viktigt 

att det är tydligt under vilka premisser förhållandet inom kontraktet kan förändras, vilket är för att skydda sig 

mot dolda risker. I ett grundkontrakt kan det vara svårt att förhandla bort den typen av mjuka parametrar. 

Risken för att någon part accepterar ett riktpris vilket denne egentligen inte är nöjd med eller att det finns en 

medvetenhet om att det inte kommer kunna hållas i slutändan finns alltid. Missnöje är en möjlig variabel till 

förhöjd risk för framtida icke moraliskt beteende. På grund av detta är definitionen av riktpris mycket viktig. Fel 

riktpris kan äta upp eventuella bonusar vilket först då skapar missnöje och sedan tar bort eventuella andra mål 

som skulle kunna existera. 

Entreprenör: 

De huvudriskdelar som diskuteras är efter en modell vilken tagits fram i samarbete med Akademiska Hus, vilken 

tar upp olika riskscenarios, samt hur dessa skall bearbetas och vilken prioritet de innehar. 
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Den som kan göra något åt risken bör ta risken, men då skall man även kompenseras med vinst. Riskfördelning 

är självklart och det är själva grunden i samverkan och spelteori. 

Det är främst osäkerhetsfaktorn. Beställaren kan ha haft flera år på sig att lära sig handlingen, medan när vi 

kommer in i bilden har vi enbart någon månad på oss. Vite används som tillägg, vilket vi inte känner är någon 

som skall föreligga inom samverkan. 

Underentreprenör 

Risker som hamnar hos oss är de risker vi kan påverka. Gäller att identifiera riskerna och hur de skall hanteras. 

Handlar oftast om myndighetskrav och de risker som kan följa med dessa. 

Noggrann genomgång av kontraktet är viktigt för att undvika oklarheter. 

Inget som har uppmärksammats eller brukas tas hänsyn till.  

Hur ser ni på närvaron av moralisk risk och asymmetrisk information?  

Beställare: 

Öppen redovisning visar på förtroende, om den ena parten visar att den är villig att samarbeta och vara öppen 

följer ofta den andra. Båda parter måste vara öppna för att det ska fungera, så fort den ena parten sluter sig 

kommer den andra känna att den inte längre tjänar på att vara öppen, det är viktigt att vara transparent utan 

att vara naiv.  

Man försöker säkra upp alla typer av risker, men det som i detta fall är av största vikt är organisationen vilken 

man skapar för det enskilda projektet. Det är under projektets gång till stor del upp till projektledaren att se till 

att hålla moralen uppe via workshops och genom dagligt beteende och inställning. Vidare är Akademiska Hus 

en stor beställare vilket kan inneha en viss vikt på marknaden. När entreprenören ser vad det kan ge i vinning i 

ett långsiktigt perspektiv är det möjligt att de är mer vänligt inställda. Anställningsprocess vid samverkan går till 

så att HR blandas in, detta för att anställa på individnivå och där med öka förtroendet. Alla ska vara medvetna 

om att arbetet utförs efter projektets bästa. Finns det individer vilka inte ser projektets bästa kanske de skall 

bytas ut. När det kommer till asymmetrisk information kan det vara bra att anpassa entreprenörens storlek 

efter projektets, detta för att undvika större kunskapsluckor. Sitter man inne på information kommer den 

andra parten inse det tillslut, vilket då skapar mer problem än vad man kan få vinning av att hålla inne med 

informationen. 

Utgångspunkten är att alla har öppna kort, samt ett gemensamt fokus på det som gynnar projektet. Finns 

naturligtvis ett affärsmässigt spel, men det är inte enbart spelet vilket skall styra utan fokus skall ändå vara 

målet för projektet. Vid upphandlingen väljs den organisation vilken tros spegla sin egen bäst. Sedan får man 

förhålla sig till det. Samverkan passar i första hand komplexa uppdrag så att kraven är förändliga över tid. Detta 

bidrar till att ett större fokus på projektet krävs. Ju mer fokus som krävs från projektet desto mindre fokus finns 

det möjlighet till att lägga på annat. Detta under förutsättningen att projektatmosfären är positiv. Inom lättare 

projekt kan det vara så att existensen av moralisk risk är högre. Dock kan det vara så att de projekten med en 

högre eventuell existens av moralisk risk där denna inte utnyttjas, kan spara in på kostnader och tider kan 

förkortas i en annan utsträckning, vilket kan bidra till att man är villig att ta den ökade risken för att erhålla den 

då potentiellt ökade förtjänsten.  

Man har inte märkt av den typen av beteende eller tagit hänsyn till det. Existensen av det beror på hur man är 

som mottagare. I en projektledarroll måste man öppna upp för att det kan existera och se till att det finns en 

öppen miljö vilken är beredd för en diskussion. De personligheter vilken organisationen består av är också de 

vilka påverkar atmosfären inom projektet, alltså är individerna viktiga för att undvika denna typ av problem.   

Det gäller att ha en närvaro på bygget som upptäcker avvikande beteende. Man måste kunna säga till men 

också veta när det passar sig och inte, det är en svår avvägning. Innan kontraktet är underskrivet är det möjligt 
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att parterna håller inne på information för att behålla en så hög ekonomisk vinning som möjligt. Efter 

undertecknandet finns det dock ingen vinning av att hålla på värdefull information då man vid den tidpunkten 

skall jobba mot ett gemensamt etablerat mål. 

Entreprenör: 

Att det existerar är klart, kan bero på att man kanske har blivit lurad i tidigare projekt. Det gäller att etablera ett 

förtroende, vilket man som entreprenör får jobba hårt för. Viktigt är att hela tiden uppdatera informationen 

och uppehålla gnistan samt utveckla projektet. Det kan bli aktuellt att byta ut medarbetare för att alla skall vara 

tillfreds med projektet och sitt arbete. Detta gäller speciellt i långa projekt, det är då av vikt att projektledaren 

vågar fatta sådana beslut. Samverkan är ingen låt gå entreprenad utan det handlar mycket om utveckling och 

lyhördhet. Alla har ansvar genom hela organisationsstrukturen, alla skall veta att de kan göra skillnad.  

Tid, pengar och kvalitet är fokus. Allmänna bestämmelser (AB) används så att man ska ha rätt att få betalt för 

sådant som kan ha missats att räknat på. Det kan säkert vara en punkt som utnyttjas, dock svårt att säga i 

vilken utsträckning. Det är starkt grundat i och beroende av förtroende, och missköter vi oss är det vårt rykte 

som tar stryk, vilket gör att möjligheterna till fler jobb inom branschen reduceras.  

Det existerar i högsta grad, det är på grund av detta vi har avstämningar i form av samverkansmöten, där det 

bland annat tas upp hur arbetsmoral och engagemang ser ut på arbetsplatsen. Vi har dessutom hanterat detta 

genom att låta arkitekten informera och prata med alla på arbetsplatsen för att integrera alla anställda i 

projektvisonen, och se till att de vet vad det gemensamma målet för projektet är. 

Underentreprenör: 

Har inte stött på denna typ av risker i de avseende att de haft en tydlig närvaro eller varit ett faktiskt problem. 

Inte heller något som ses som en stor risk. Den typen av aktörer vilka kan se detta som ett problem antas inte 

engagera sig i samverkansentreprenader. Dock kan det påverka hur andra underentreprenörer svarar på 

anbudsförfrågningar. Är de omoraliska kan anbudsprocessen gå förlorad på grund av ett dåligt upprättat 

bedömningssystem. Vilket går mer efter pris än de mjuka parametrarna, detta innebär att de omoraliska 

aktörerna kan utnyttja detta för att vinna anbudsprocessen utan att ha projektets bästa i tanken. 

Alla ska kunna vara delaktiga och påverka sin del vilket gör att alla känner ett större värde, dock värkar det ha 

visat sig svårt att nå längst ner i organisationen. Det är dock viktigt att alla får en helhet att förhålla sitt arbete 

efter. Många komplexa handlingar och beskrivningar förvirrar mer än vad de informerar och skapar irritation 

och oro. Beroende på vilken typ av entreprenadform det handlar om kan det vara svårt att påpeka brister i 

anbudsunderlaget då reservationer kan göra att man inte får entreprenaden, alltså kan undanhållandet av 

information gagna entreprenören istället för tvärt om. 

Det är inget som tagit plats inom något projekt. Det har inte heller funnits någon känsla av att entreprenören 

eller beställaren skulle ha ansträngt sig för att minimera riskerna för ett omoraliskt beteende, eller den 

eventuellt negativa påverkan som kan uppstå vid ett asymmetriskt informationsinnehav. Om detta beror på att 

de inte innehar kunskapen eller intresset är oklart. 
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Finns det i er mening något behov av ytterligare juridiskt bindande handlingar inom samverkan?  

Den generella åsikten är att existerande allmänna bestämmelser (AB) räcker, och att ytterligare tillägg antas 

inskränka på flexibiliteten i samverkan. De vilka sagt ja till ett anpassat regelverk menar att det skulle få ett 

tydligare förhållningssätt till arbetsformen och att parterna inte skulle kunna utnyttja varandra vilket vissa 

menar att de har möjlighet att göra med rådande regelverk. Detta genom att entreprenörerna i vissa fall har 

mycket att säga till om utan att beställaren egentligen vet vad som är av störst värde för projektet respektive 

entreprenören vilken föreslår ändringen. 

 

 

Använder ni er av  incitament, om så hur och varför? 

Beställare: 

Ska det vara samverkan går vi in med lika mycket risk och då gäller det lika för alla, varför det naturligt blir en 

fördelning på 50/50 av både risker och vinster. Utmaningarna inom projektet kan vara en grund för bonus, 

vilket exempelvis kan vara att se till att kunden är nöjd under projektet. Bedömningen för om bonus skall 

utfalla görs genom en enkät till kunden, där frågor angående till exempel störningsnivå och renlighet ställs. 

Denna typ av enkät skickas ut ungefär en gång i kvartalet och utvärderas av en extern part för att hålla det 

neutralt. Bonus faller ut efter bedömningen av kundnöjdheten.  

Det finns ingen bestämd uppdelning men generellt är det den som kan påverka riskminimeringen som bör ta 

risken. I en samverkan är det oftast ett löpande pris, vilket innebär att det ändå är beställaren som står för den 

största delen av risken. Skall entreprenören åta sig en extra risk innebär det ett riskpåslag vilket inte alltid är 

kostnadseffektivt för beställaren. Det är viktigt att det är en lämplig risk vi lämpar över för att samarbetet skall 

fungera, förmycket risk på för lite vinning håller inte inom något projekt. Vad det gäller incitament så kan det 

vara så att om de inte finns något då finns inte heller någon anledning att säkra upp för den andra parten. 

Incitament kan vara bra att implementera för att hålla parterna aktiva och intresserade av samarbetet. Dock är 

inte incitament alltid det optimala, men det är ett tydligt verktyg. Det skall väljas efter situation och inte 

implementeras som regel. I slutändan hänger vinst och risk ihop och dessa kan till viss del styras via incitament 

vilket i detta fall innebär bonus. För varje projekt utvecklas samverkansmodellerna vilket gör att även 

användningen av incitament utvecklas och varieras. Det viktiga i användningen är att uppmärksamma hur ett 

infört incitament påverkar det mänskliga beteendet. Det finns fall där man varit missnöjda med både resultatet 

och processen och ändå har entreprenören varit berättigade till sin bonus, vilket inte är ett hållbart upplägg. 

Rätt incitament krävs för att undvika den typen av situationer. 

En baksida med incitamentsavtal är om riktpriset inte kan hållas. Det kan då både resultera i att projektet 

överstiger budget, och att en eventuell bonus försvinner. Användingen av bonus gör det lättare att påverka de 

mjuka parametrarna inom projektet. Detta skall då mätas succesivt, genom exempelvis enkäter och liknande, 
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det behöver inte vara affärsmässigt på samma sätt som kontraktet, utan syftet är mer i from av en morot vilken 

kan hjälpa till att hålla sig till kontraktet. 

Målpriset är grunden och om det överskrids erhålls ingen bonus, om slutkostnad går under målpriset hamnar 

50% av den insparade summan i en pott. Det finns en bonusutvärdering en gång i halvåret med ca 20 

parametrar vilka bedöms av byggherren. Snittbetyget av dessa parametrar avgör hur många procent av potten 

som sedan skall erhållas av entreprenören. Finns dock ett maximumtak för hur mycket pengar som kan betalas 

ut i bonus. Parametrarna utvärderas efter subjektiva åsikter, dock är det ett snitt av hela 

projektorganisationens individuella åsikter vilket ger den slutgiltiga då mer objektiva bedömnigen. 

Byggprocessmätningen används som en mer neutral utvärdering av projektet, för att erhålla en översikt på hur 

projektet uppfattas av alla inblandade. (Byggprocessmätningen är ett utvärderingsverktyg vilket innebär något 

som kan liknas vid en enkät undersökning, vilken de anställda inom projektet svarar på. På så sätt erhålls data 

på hur projektet uppfattas från insidan samt hur informationen har kommuniceras mellan olika nivåer och så 

vidare. Detta för att möjliggöra en kvalitetsökning av arbetsmiljön inom projektet om det skulle visa sig att det 

fanns behov av detta). 

Entreprenör: 

Fokus är på arvodedelen varför vite inte är av något större intresse. Det finns en annan öppenhet för bonus, 

dock är det är inte nödvändigt och om det existerar skall inte vara i någon större utsträckning. Finns inget 

intresse för att lyfta in risker för att skära i toppen på slutet. Rimligt vinstutdrag kan erhållas genom arvode och 

öppna kort vilket ger ett stabilare och tydligare utfall. 

Användingen av denna typ av kontraktsutformning är ofta positivt då det kan bidra till att de anställda 

anstränger sig lite extra. Ett alternativ är att beställare och huvudentreprenör går ihop och lägger in pengar i en 

gemensam bonus för att öka den totala motivationen. Det kan vara svårt att veta hur betygsättning på hur vi 

sköter de mjuka parametrarna går till, då det inte är reglerat i de allmänna bestämmelserna. Dessutom kan 

dessa ibland göras gällande av subjektiva bedömningar, vilka inte alltid tydliggörs i förhand. Det kan inom vissa 

organisationer behövas ett bättre förfarande på denna punkt. När det gäller typen av incitament måste de vara 

utformade på så sätt att de verkar för att förbättra projektet, de får inte existera enbart för sakens skull. 

Orimliga krav ger ett sänkt förtroende och ett dåligt bemötande. 

Det beror i stor utsträckning på ersättningsform, vid fast pris kanske det inte är nödvändigt, men vid löpande 

räkning som det ofta är inom samverkan kan incitament vara av intresse. Bonus kan vara baserat på hur de 

mjuka parametrarna uppfattas, till exempel att alla skall trivas på arbetsplatsen. Det behöver inte enbart vara 

de hårda parametrarna som styr, dock är det ofta dessa styr då de är lättare att bedöma som lyckade 

alternativt misslyckade. 

Underentreprenör: 

Det ses som positivt att inkludera incitament inom kontraktet, det bidrar till en ytterligare drivkraft vilket kan 

gynna projekten. Det finns ett signalvärde i vilken typ av incitament som föreslås. Är det ett rimligt förslag från 

början är det tydligare att beställaren faktiskt tror på projektet. 

Det måste vara rättvist, riskerna skall delas lika på alla parter så att ingen får ta för mycket risk, då blir det i 

grunden en fastpris entreprenad, vilket gör att hela upplägget känns mindre ärligt.  

Har inte varit inblandade inom projekt där incitament varit en del. 

Hur ser ni på användandet av kontroller och uppföljning? 

Beställare: 

Beställaren har ett viktigt ansvar att kontrollera men det gäller att kunna komplettera varandra och inte 

dubbelarbeta. Utöver kontroller har vi målworkshops för att lära känna varandra och styra projektet så att det 

drivs för kundens bästa. Ökad förståelse vid workshop kan öka förtroendet och minska behovet av kontroller i 
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senare skede. För att säkerställa att projektet håller den kavalitet kunden förväntar sig är det dock nödvändigt 

att etablera inplanerade uppföljningar och kontroller. Då hela projektorganisationen sitter tillsammans i 

byggbodarna bidrar det till en kontinuerlig uppdatering om händelser på arbetsplatsen samt en hög 

transparens. Vidare beskrivs det inom projektplanen hur mötesplaner och tidsstyrning skall regleras.  

Uppföljning av ekonomi och tid sker kontinuerligt. Om det inte går som planerat blir det inte bättre av att 

entreprenören ger upp i förlängningen, varför uppföljning är viktig även av den anledningen. Antal kontroller 

och typ av uppföljning regleras i avtalet. 

Projektet AB skall vara fokus, med en grund där egenkontroller styr kvaliteten. Om beställaren går runt och 

kontrollerar kan det ge fel syn på vad samverkan är. Det gäller även för användningen av byggledare som 

kontrollanter, det skall helst vara en oberoende part. Kontrollansvariges roll bör integreras med hela begreppet 

avseende kvalitetsansvar. Kontrollansvarige ansvar är kontroller i produktionen. Är det mycket för den 

ansvarige med alla kontroller inom produktion, arbetsmiljö och miljö, bör kanske miljöansvaret läggas på en 

egen post. Detta för att förhindra att inget faller mellan stolarna. I grunden är det viktigt att undvika 

dubbelorganisationer både för att det är ineffektivt och för att det kan sänka förtroendet. Vidare bör 

kvalitetsansvarig integreras inledningsvis för att öka tillförlitligheten till egenkontrollerna.  

Entreprenör: 

För att bidra till ökad transparens har helt öppen bokföring implementerats med tillägg av ett externt inlogg till 

bokföringssystemet. Detta upplägg underlättar kontroller av hur projektet ligger till mot budget. 

Om kontroll och uppföljning inte sker tillräckligt ofta kan det vara lätt att dyka upp i slutet och säga att något 

varit fel. Om det istället sker kontinuerliga kontroller reduceras risken för missförstånd och onödiga fel. Alltså 

bör det regleras.  

Vid samverkansmötena stäms det av hur det går med samverkan, dessa möten underlättar då det blir tydligt 

hur tillståndet är inom projektet samt att målet som det jobbas mot tydliggörs kontinuerligt. Beställaren har 

rätt att komma och besöka arbetsplatsen när de vill, vilket inte är ett problem så länge de besöker 

arbetsplatsen på ett öppet sätt och har en tydlig kommunikation. 

Underentreprenör: 

Det brukar finnas en känsla av ett förtroende när det kommer till genomförandet av egenkontroller. Problem 

kan dock uppstå när kontrollerna blir för omfattande, vilket resulterar i att det mer liknar en skrivbordsprodukt 

och inget som bidrar till produktionen. Behövs det faktureras en större andel tjänstemanatid än montagetid är 

kontrollerna för omfattande vilket inte är varken tids-, kvalitets eller kostnadseffektivt. Dessutom skapar det 

bara ett irritationsmoment. 

Rätt utformat och på rätt sätt underlättar det på så sätt att man slipper obehagliga överraskningar senare. Det 

finns en känsla av att huvudentreprenören och beställaren litar på egenkontrollerna från underentreprenören. 

Ökat förtroende för dem växer fram under projekten när man fått underlag på hur det fungerat hittills i 

projektet. 

Det är ofta så att en ordentlig egenkontroll följs av en besiktning, vilket kan kännas onödigt då egenkontrollen 

egentligen skall vara tillräckligt som godkännande. Det blir då både dubbelarbete och bidrar till en förtroende 

sänkning. 
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Sammanfattning kontrakt  

Kontrakt skall vara tydliga och inte kunna misstolkas. Ett längre kontrakt riskerar att missförstås i större 

utsträckning. Dock måste det finnas en balans, det får inte vara ett för långt kontrakt men det skall ändå vara 

tillräckligt täckande för att inbegripa alla områden av vikt.  

När det kommer till hanteringen av konflikter menar vissa att en konflikttrappa och ett genomarbetat system 

för hur dessa skall hanteras är nödvändigt. Medan en annan åsikt är att konflikter hanteras när de uppstår. 

Fungerar samverkan som det är tänkt, skall denna typ av situationer kunna förebyggas. Detta genom att alla 

individer inbegripna i projektet hjälps åt och uttalar situationer som skulle kunna blir problem i framtiden och 

där med undviker en konflikt och gör konflikttrappan irrelevant. 

 

Kontraktsteoretiska risker är inte uttalat eller prioriterat i någon större utsträckning. Det gäller att gå genom 

kontrakten noga innan de skrivs under. Det är framförallt de ekonomiska och tidsmässiga riskerna vilka ligger i 

fokus. Det blir längre förhandlingar angående riktpriset för projektet inom samverkan då det är en delad risk 

och löpande räkning vilket påverkar alla parter, detta tyder på behov av spelteori. Begreppen moralisk risk och 

asymmetrisk information är inte använda alls, dock har det uppmärksammats att den typen av risker 

förekommer. Dock inte inom vad som verkar vara någon större utsträckning, de innehar inget förebyggande 

förfarande.  

 

Då de kontraktteoretiska riskerna påverkas i stor utsträckning av de mjuka parametrarna motarbetas de genom 

att arbetsledare och andra ute på projekten ser till att hålla motivations- och engagemangsnivåer uppe. Detta 

följs sedan upp inom vissa projekt via byggprocessmätningen, för att se till att behandling varit lyckad och nått 

alla nivåer. I vissa projekt är detta mer genomsyrat än inom andra. Inom kontraktsfasen anses inte moralisk risk 

vara den största riskfaktorn då kontrakt förhandlas fram på lika villkor. Asymmetrisk information däremot kan 

förekomma i större utsträckning inom denna fas, vilket inkluderar svar på anbud eller kontraktsförhandlingar. 

Värjandet mot detta består enligt intervjuerna av erfarenhet och kunskap inom branschen. 

Anbudsförfrågningar utan förhandlingsutrymme verkar inneha en högre risk för uppkomsten av både 

asymmetrisk information och moralisk risk.  

 

Vad det gäller intresset av en tydligare juridisk grund för de mjuka parametrarna inom samverkan tycker 

entreprenörer i större utsträckning att det skulle kunna vara av intresse medan beställare anser att befintlig 

allmänna bestämmelser (AB) kan räcka. Generellt finns inget direkt intresse för ett tillägg anpassat för 

samverkan. 

 

Incitament används som styrmedel inom de flesta samverkansprojekt, där bonus är dock den mest gångbara 

användningen. Mindre skillnader i upplägget för bonus exiterar, det är något vilket anpassas efter projekt utan 

att dessa skillnader utgör något större signalvärde. Dock kan själva utvärderingssystemen variera i större 

utsträckning. Dessa system kan tillexempel bestå av en utvärdering från en utomstående part eller den 

subjektiva uppfattningen av projektledaren. Utvärderingenssystemet verkar inte vara det viktiga, utan det 

vilket fokuseras på är att utvärderingarna kontinuerligt uppdateras och kommuniceras till entreprenören. Detta 

så att denna vet hur projektet ter sig i förhållande till kraven för utbetalning av bonusen. Med det sagt kan en 

enskild subjektiv bedömning självklart kännas mer oberäknelig och oseriös än en uppdelning vilken tydligt 

exiterar för en objektiv bedömning. Vidare har det konstateras att incitament inte är grundläggande för att 

driva genom projektet. Dock kan dem öka motivationen för att till exempel öka fokus på de mjuka parametarna 

eller höja engagemanget till en högre nivå. 

 

Kontroller ses som positivt så länge de utförs med ett konkret syfte i åtanke. Den allmän känsla är att kontroller 

kan gå till överdrift och där med går ut över effektiviteten inom projektet, detta utan att öka kvaliteten.  
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5.2 Upphandling 

Hur ser ni på användningen av LOU? 

Beställare: 

Det existerar förutfattade meningar om överprövningar och att mjuka parametrar inte går att utvärdera när 

projekt skall köpas upp under LOU. Det är av större vikt att tydlighet råder i anbudsprocessen, annars finns det 

inget hinder för att skriva in krav på mjuka parametrar i anbudsunderlaget. Det blir vanligare och vanligare att 

inte enbart titta på lägsta pris vid val av anbud vilket kan underlätta hur man ser på en kravspecifikation 

innehållandes större andel mjuka parametrar. Anledningen till tydligheten är att de vilka granskar i efterhand 

skall veta varför de som skickat in anbud blev eller inte blev valda. Dessutom bidrar det till att de inom 

företaget också är överens om vilka parametrar som skall styra det enskilda projektet. Entreprenörer har varit 

positiva till utvärdering av mjuka parametrar, iallafall inom komplexa projekt. Det kan vara bra att tänka på att 

stora projekt ofta innebär att det är de stora entreprenörerna vilka har möjlighet att svara på anbuden. Detta 

kan vara en skillnad mot mindre projekt. Vidare kan huvudentreprenörernas sätt att handla upp inom en 

totalentreprenad vara känsligt, detta då en beställare vilka råder under LOU inte har lika mycket att säga till om 

som man skulle vilja i en sådan situation. Detta kan dock regleras till viss del inom kravställningen vid 

anbudsprocessen mellan beställare och entreprenör. Det finns ingen förhandlingsmöjlighet under LOU, varför 

man måste tänka efter före. Detta är något man lär sig med tiden, de underlag som skapas har en tendens att 

bli mer omfattande än om man skulle jobba utom LOU men det blir också tydligare.  

Processer inom LOU handlar ofta mer om att göra rätt ifrån sig än att göra bra ifrån sig. Målet är att göra bra 

ifrån oss, men över tid finns risken att det kan ta för lång tid. Blir det överklagningar för varje misstag kommer 

det ta för lång tid, vilket gör att det blir viktigare att göra rätt i längden. Annars kommer det inte gå att 

garantera tider längre, vilket blir en förlust konkurrensmässigt. En lösning kan vara att handla upp ännu tidigare 

inom samverkan för att det inte ska behöva bli lika detaljerat. Att förfarandet blir riktigt och rent gjort är bra 

med LOU, om alla redan jobbar på det viset då är frågan vad som är förbättringen, när det snarast är en förlust 

av flexibilitet. 

Har man jobbat med en organisation får man betygsätta den, vilket kan användas i andra upphandlingar, även 

inom LOU. Vad det gäller förfrågan är det av vikt att lägga mer energi på utvärdering, samt utvärdera fler 

personer. Det finns ett etablerat regelverk vilket det måste skapas ett tydligt förhållningssätt till, där det också 

ingår en generell arbetsprocess. Övrigt tillägg blir att okända parter måste bearbetas i din utvärdering, det är 

upp till ditt eget kravställande att vara tydlig och där med undvika oönskade parter. 

Risken för förskjutningar i tid antas höjas inom projekt under LOU, på grund av en ökning av överklaganden. 

Dock behöver inte överklaganden påverka så mycket. Det går definitivt att jobba med samverkan under LOU 

det handlar enbart om en egen god planering och att ta hänsyn till exempelvis överklaganden.  

Entreprenör: 

Det uppskattas att det finns krav på att alla anbud skall bli rättvist behandlade. LOU har inte haft någon större 

påverkan på oss entreprenörer. 

 

Som entreprenör är det inte någon större skillnad på behandlingen av anbud. Kan ibland vara svårt att veta vad 

som kan bli bortdömt, vilket leder till att man är mer återhållsam, detta då de allmänna bestämmelserna säger 

att man inte måste vara helt öppen under anbudsskedet.  Det kan också upplevas mer omständigt med 

bedömningen av mjuka parametrar. Utformningen av det bedömningssystem vilket används för de inkomna 

anbuden, har en stor verkan på vilken typ av entreprenör som får projektet. Viktningen inom 

bedömningssystemet är det som avgör om det slutgiltigt är kostnaderna eller mjuka parametrar vilka är av 

högst proritet inom projektet. 
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Största problemet är att inga avvikelser får förekomma, då blir det prissatt som beställaren ritat och då det blir 

sämre och sämre ritningar blir det anbud vilka från början avviker, vilket kan vara uppmärksammat av 

entreprenören men det är inte möjligt att kommentera. 

Underentreprenör: 

Syfte med LOU är positivt, men tyvärr inte alltid överförbart till verkligheten. Kan vara svårt som entreprenör 

då utvärderingen av anbuden inte alltid gagnar de aktörer vilka lagt mer tanke på de mjuka parametrarna, och 

där med stundtals misslyckas att ge en rättvis bedömning av dessa anbud. Det är oftast priset som väger tyngst, 

vilket inte nödvändigtvis borde vara fallet för en anbudsförfrågan inom samverkan. 

Det innebär striktare regler att jobba inom LOU då det inte finns något förhandlingsutrymme. Om beställaren 

har en dålig kravspecifikation är det svårt att ge dem ett rent anbud, då det inte finns någon möjlighet till 

regleringar. 

Verkar göra större skillnad för beställaren än för underentreprenörerna. Ingen direkt påverkan utöver att det 

oftast är någon part som överklagar eller liknande och det kan märkas av i vissa fall. 

Är det någon del i anbudsunderlaget vilken har större betydelse än någon annan? 

Beställare: 

Det är uppdelat så att 40 % av underlaget är pris och de resterande 60 % andra typer av parametrar. En 

organisation väljs ut och därmed innebär det att varje individ inom organisationen är av vikt. För att få fram 

den organisation vilken är bäst lämpad tillämpas intervjuer av nyckelpersoner inom den framtida 

organisationen. 

 

Erfarenhet och organisation är två drivande faktorer vid analys av anbudsunderlag, samt information om hur de 

olika aktörerna har bedrivit samerkan tidigare. Vilken modell användes och vad har varit lyckat respektive 

misslyckat, är av intresse för utvärderingen. Inom bedömningssystemet läggs 30 -40 % på pris och mjuka 

faktorer viktas till 60-70 %.  

Entreprenör: 

Ett utökat användande av fast arvode skulle vara intressant, det skulle kunna ge större fokus på vad som erhålls 

från entreprenören. Istället för som i dagsläget där fokus läggs på vad de önskar i arvode. 

 

Det skulle vara av intresse att börja med ett möte istället för enbart kontakt via underlaget. Det kan vara svårt 

att försöka läsa mellan raderna för att försöka förstå vad det är man tror är av prioritet för beställaren och där 

med bör vara i fokus. Underlaget beror helt på beställare och vilken approach de använder. En fast arvodedel 

kan minska inriktning på pris. Då blir det istället viktigt att kunna gissa hur mycket entreprenaden kommer 

växa. Krav från vår styrelse när det gäller arvode kan vara en procentsats inte en exakt summa. Vilket skulle 

kunna leda till ett behov av att räkna upp priserna från början, samt att det blir svårare att reglera förändringar. 

Detta kan resultera i att det byggs så billigt som möjligt vilket inte känns helt rätt. I denna typ av kontrakt kan 

det vara så att fastprisdelen bör vara mer dynamisk, för att reducera eventuella negativa priseffekter. 

Beställaren förklarar hur de utvärderar och då kan man tolka ur det vad dem ser som viktigast. Det innebär en 

chans att visa vad den egna organisationen är duktig på, med det som är av vikt är fokus för beställaren i fokus. 

Beställarens förhållningssätt till pris och kvalitet påverkar till exempel organisationen som erbjuds från 

entreprenörens sida. 

Underentreprenör: 

Nej egentligen inte. Först räknas det ut vad det kommer kosta. Sedan undersöks hur en eventuell fördelning av 

fasta och löpande kostnader skall se ut grundat på föreliggande risker inom projektet. 
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Oftast finns inte tid att skapa egna lösningar eller förslag till anbudet utan det är bara att mängda direkt. Det 

finns inte möjlighet att lägga tid på annat. 

 Sammanfattning upphandling 

Det föreligger inte helt oväntat en skillnad mellan de vilka jobbat med LOU och de vilka inte gjort det. Det 

existerar en oro för överklaganden och lägre kvalitet bland dem vilka inte har erfarenhet av LOU. De vilka 

jobbat med LOU hävdar att även om det är ett större regelverk att följa är det ändå möjligt att kombinera 

samverkan med dess mjuka parametrar och ett mer omfattande regelverk. Det gäller att vara tydlig i sitt 

kravställande samt i hur utvärderingen av kraven skall gå till. Intresset för mjuka parametrar ses som positivt 

för de parter vilka har inkluderats av intervjuer. Det är av vikt att priset inte innehar en för stor procentuell 

andel vid utvärdering av anbud inom samverkan. Detta då de speciellt under LOU, kan göra att anbud vilka 

enbart har lägsta pris men i övrigt inte så förmånliga erbjudanden ändå är det anbud vilket accepteras.  

 

Det stämmer att överklaganden sker i större utsträckning inom LOU entreprenader, dock är det sällan 

överklagandena vinner, detta resulterar dock fortfarande i en tidsförlust. Medvetenheten möjliggör en 

reducering av problemet.  

 

5.3 Samverkan 

Varför använder ni er av samverkan? 

Beställare: 

Byggbranschen har ett flertal standards, samverkan gör det möjligt att åsidosätta vissa icke flexibla villkor för 

att driva projektet framåt tillsammans. För entreprenören innebär det att de kan säkra intäkterna samt att de 

kan bidra till projektets bästa. Deltar Akademiska Hus som beställare i projektet och dessutom är de framtida 

förvaltarna, underlättar det dessutom överlämningen av projektet till förvaltningen när den sker. Samverkan 

fungerar dock inte alltid, vilket avtal som existerar med hyresgästen kan avgöra om samverkan passar eller inte. 

Vet inte kunden vad de vill kan samverkan vara bättre för att öka flexibiliteten om kunden ändrar sig längre 

fram. Stora eventuella ändringar eller komplexa projekt lämpar sig bättre för samverkan då de kan reducera 

kostnader och problem. Samverkan ställer höga krav på beställaren när det gäller att veta vad man gör. Utan 

tillräcklig kompetens kan fel uppstå redan i budgeten. Den som inte har tillräcklig kompetens skall hålla sig 

borta från samverkan.  

Det är oftast en kortare upphandlingsprocess. Är inte kravspecifikation fullständigt klar kan samverkan 

underlätta både i rådande och senare skede. Även inom komplexa projekt där kunskap från andra aktörer 

behövs. Samverkan skall verka på så sätt att alla kan hjälpas åt för projektets gemensamt bästa. Det 

eftersträvas en vinn – vinn situation inte individuell vinstmaximering inom samverkan.  

Det är av vikt att analysera vilken upphandlingsform som skall användas. Fördelen med samverkan är att det är 

möjligt att då kunna ta sig fram succesivt och bestämma vad som är av värde för projektet. Detta är främst en 

fördel när slutprodukten inte är helt fastställd och den i och med detta kan utformas tillsammans. I vissa fall 

kan det dock lika gärna användas en delad entreprenad. 

Entreprenör: 

Samverkan innebär en säkrare avkastning resultatmässigt. Värt att påpeka är dock att den är säkrare inte 

nödvändigtvis högre.   

Större och mer komplicerade projekt innebär idag ofta samverkan. Samverkan skapar en trevligare miljö och en 

smidigare problemlösning. Vet beställaren exakt vad denne vill bygga och har in-house kunskap är det inte 

optimalt med samverkan. Är det möjligt att ta del av en byggares kunskaper så är det oftast ingen nackdel att 

nyttja den möjligheten. Ibland kan det bli samverkan mellanparter även om det inte är sagt från början, då de 

flesta parter börjar vänja sig mer vid denna typ av arbetsform. 
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Underentreprenör: 

Den enkla förklaringen är att det är mycket roligare. Det skapar ett större engagemang och ökar nyttjandet av 

de olika aktörernas kunskaper. 

Möjligheten att få vara med och använda sina erfarenheter och kunskap ökar, det blir också oftast ett bättre 

samarbetsklimat. Kan hända att vi blir upphandlade i ett samverkansprojekt, utan att bli inkluderade inom 

samverkan. Vilket uppfattas som negativt, är det samverkan vill vi också vara med fullt ut. 

Det är ett bra utarbetat system där det finns större möjligheter att använda sig av sina olika 

kompetensinnehav, och det ger även ökade möjligheter till innovation samt reducerar behovet av ändringar i 

handlingarna i efterhand. Tekniken går snabbt framåt, vilket gör att om man kan påverka detta från början 

samt använda sig av sina beställningskanaler kan både tid och pengar sparas. 

Saknar ni en etablerad definition av begreppet samverkan? 

Majoriteten har svarat nej då de inte anser det varken nödvändigt eller som något vilket gagnar 

samverkansprocessen. Detta då det enbart har en negativ effekt på flexibiliteten och inte heller bidrar något i 

det större perspektivet, då varje projekt är unikt och där med inte går att generalisera med en enhetlig 

definition. De vilka sagt ja menar att det skulle varit intressant med en tydligare riktlinje. Detta då det skulle 

kunna korta ner de inledande diskussionerna angående hur just detta projekt skall använda sig av samverkan. 

Det är dock ingen vilket tyckt att samverkan är helt beroende av en definition.  

 

Uppnås det eftersträvade förtroendet mellan parterna inom samverkan, om så hur? 

Beställare: 

Det tar tid att etablera ett förtroende, varje ny part som kommer in blir en ny process att lära känna och lära sig 

att lita på. Vad som kan anmärkas på är dock att finns det en vilja att visa öppenhet genom öppna böcker och 

liknande ökar förtroendet. Ökad transparens tyder på förtroende från ena parten vilket då ofta speglas av den 

andra parten. 

Tidigare relationer underlättar när ett förtroende skall försöka skapas. Det är dock av vikt att poängtera att 

förtroende till stor del beror på individerna och deras beteende.  

Organisationen och de individer vilka tillhör denna är mycket viktiga för uppkomsten av förtroende. Det är inte 

möjligt att enbart låta någon annan bestämma utan alla diskussioner skall vara jämlika för att skapa en stabil 

grund.  

Det är viktigt att få med alla nivåer inom projektet, vilket bidrar till en större gemenskap och där med ett 

fördjupat förtroendet. 
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Entreprenör: 

Det är viktigt att gå in med tanken på vad individen i sig kan ta med för kunskaper in i projektet för att förbättra 

det specifika projektet i fråga. Med den inställningen ges också större möjlighet för ett etablerat förtroende.  

Det är lättare att visa sig duktig inom en samverkansentreprenad än inom en traditionell generalentreprenad. 

Detta då det senare ibland enbart mäts efter hur många besiktningsanmärkningar som erhålls. Innehas ett 

tidigare förtroende för projektledaren, kan det vara lättare att erhålla förtroende för den organisation vilken 

denna projektledare väljer ut. Relationer över tid kan vara en bra grund för samverkan, dock kan det påpekas 

att över längre tidsperioder flyttar folk till olika poster och börjar/slutar inom olika företag, vilket på så sätt gör 

relationer till en färskvara.  

Oftast finns det ett förtroende, dock kan vissa typer av beteende påverka känsla av om samverkan verkligen 

genomsyrar hela organisationen. Ett exempel på det kan vara att beställaren ofta lägger in vite i kontraktet, 

vilket uppfattas som förtroende sänkande eller åtminstone skapar ett signalvärde vilket inte talar för projektet.   

Underentreprenör: 

Generellt går folk in med en positiv inställning av samverkan tills någon bevisar motsatsen. Finns det en 

skepticism hos entreprenör eller beställare så bör inte denna typ av entreprenadform användas. Vilket får 

resultatet att de flesta oftast är benägna att lita på varandra. 

Samverkan brukar fungera bra förtroendemässigt i de flesta fall. Marknaden är van vid andra förhållanden i alla 

fall när det gäller underentreprenörer, men samverkans tänket kommer mer och mer. Det underlättar dock om 

det finns en etablerad relation sedan innan, det kan även växa fram ett förtroende under projektets gång. Är 

avtalet ekonomiskt gynnsamt för båda parter finns det större anledning för parterna att instinktivt lita på och 

jobba med varandra. 

Relationer över tid är en bidragande faktor till etablerandet av förtroende. Går ett projekt bra kan det antas 

finnas ett ökat förtroende till nästa. Vidare finns ett helt transparent upplägg där entreprenören till och med 

kan attestera fakturor vilket kan vara en bidragande grund för förtroendet.  

Hur integreras underentreprenörerna under samverkan? 

Beställare: 

Inom tillexempel ett installationstätt projekt kan det vara bra att inkludera den underentreprenör vilken är 

ansvarig för installationerna, denna bör inkluderas så tidigt som möjligt, gärna i princip samtidigt som 

huvudentreprenören. Kan dock vara svårt att få med så tidigt som under projekteringen då det inte alltid är 

lämpligt att upphandla i ett så tidigt skede. Övriga underentreprenörer upphandlas i senare stadie av 

entreprenören.  

I vissa samverkansprojekt är alla entreprenörer med i samverkan, kanske inom samma kontrakt till och med. 

Oftast är det generalentreprenöreren som har ett rörligt pris med bonus mot dem eller den 

underentreprenören vilken är av större vikt för projektet, medan det kan vara fastkostandsavtal mot de 

underentreprenörer vilka innehar en mindre roll. Oavsett roll och kontrakt är det av vikt att tänka på alla inom 

samverkan. 

Alla skall vara inbegripna av samverkan och de handlas upp av huvudentreprenören och beställaren 

gemensamt. Entreprenören har oftast inte installationskompetensen till exempel, vilket gör att integreringen är 

av vikt. 

Entreprenör: 

Installatörer, stomleverantörer och mark inkluderas så ofta som möjligt inom samverkan, då de utgör en så stor 

volym inom de flesta projekten. Det ses som positivt om beställaren är med i upphandlingen av dessa. 
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Underentreprenörerna integreras och upphandlas på de sätt vilket beställaren önskar. Innehar inte beställaren 

en tydlig önskan upphandlas underentreprenörer efter de kompetenser vilka kan behövas som tillägg till de 

redan befintliga inom projektet. 

Åsikter och kunskap erhålls från underentreprenörer, dock är det sällan de faktiskt är inkluderade inom 

samverkansavtalet. Det ultimata är antagligen egentligen att alla jobbar inom kedjan, kan kanske vara nästa 

steg att integrera alla. 

Underentreprenör: 

Det är viktigt att få med alla för att samverkan skall fungera. Det är klart att det är skillnad på förväntningar 

beroende på när i processen man kommer in, samt beroende på vilken frihet som ges, det påverkar också 

förhållningssättet emot övriga parter. Om integrering inom samverkan inte sker medan huvudentreprenören 

och beställaren samverkar, då kommer det inte bli lika bra. Det finns en risk för dubbelarbete om inte rätt 

kompetens nyttjas vid rätt skede inom projektet. 

Det händer att alla inkluderas men det gäller inte generellt, det är ofta så att huvudentreprenören och 

beställaren har ett samverkansavtal utan att inkludera underentreprenörerna. Detta skapar missnöje och en 

situation där samverkan inte genomsyrar hela projektet. När integrering sker kan det ibland vara så att 

upphandling sker från entreprenörens sida, och ibland är beställaren med själva vid upphandlandet. 

För oss sker sällan integrering inom samverkansorganisationen, vilket är tråkigt då det skulle kunna bidra 

positivt till projektet om alla fick känna att de var en del av samarbetet. 

När det gäller incitament hur påverkas/integreras underentreprenörerna av dessa? 

Beställare: 

Olika underentreprenörer är aktiva under olika delar av projektet. Dessutom kan anställda inom ett företag 

bytas ut under vägen. Om de nya gör dåligt ifrån sig, skall inte de som varit duktiga genom hela projektet bli 

lidande. Det är därför viktigt att kontinuerligt vissa uppskattning. Vilket görs i kombination med att projektet 

får ett positivt besked av något slag, då sprids beskedet och samtidigt gratuleras de anställda inom projektet 

genom att projektledningen till exempel bjuder alla på lunch. Detta för att de som jobbar här och nu känner 

uppskattning för vad de gör här och nu. Att bjuda på lunch eller liknande och inte ge ut en summa pengar är för 

att det visat sig att pengar inte är ett lika starkt styrmedel i denna typ av situationer, samt att summan skulle bli 

väldigt liten om den slogs ut på så många. 

Ibland står det i avtalet att byggentreprenörens antal procent skall gå direkt till dem vilka är inblandade i 

projektet, eller förslagsvis till en gemensam aktivitet. Dock bör det först undersökas vad som är skattemässigt 

korrekt i denna typ av situationer. Det kan också vara upplagt så att bonus fördelas internt inom 

entreprenörernas egna organisationer.  

Har inte deltagit inom projekt där detta har skett, kan nog vara svårt att hitta utformningen för hur det skulle te 

sig. Underentreprenörer kan dock få bonus på samma nivå som entreprenören, vilket kan vara nog svårt att få 

genom. Vilket gör att övriga lösningar antas vara ännu svårare om betalning skall gå till de faktiska arbetarna på 

byggarbetsplatsen.  

De underentreprenörer vilka är integrerade inom samverkan erhåller också bonus. Den minskas dock om 

huvudentreprenören inte sköter sig. Detta för att öka insikten om att alla kan hjälpa till att driva projektet 

framåt och att det är något som blir bättre om det görs tillsammans. 

Entreprenör: 

Detta inträffar ibland, framförallt genom att underentreprenörer får bonus i proportion till deras volym i 

projektet. Så som vi blir köpta av beställaren har vi inget problem att handla upp underentreprenörer i 

förlängningen. Men det skall då vara en mogen leverantör. 
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Förhållandet mellan beställare och entreprenör är svårt att överföra helt till underentreprenörerna. Dock kan 

de inneha ett liknande upplägg, vilket är anpassat för deras andel inom projektet. 

 

Underentreprenör: 

Det är av vikt att det ser likadant ut genom alla nivåer, det är först då samverkan fungerar hela vägen ut. 

Samarbetet aktiveras på ett annat sätt, den som kommer först kan göra arbeten åt andra för att underlätta, 

eftersom alla ändå erhåller samma vinning i slutet. Om intressen går isär är det sällan lyckat, av samma 

anledning. 

 

Ibland handlas underentreprenörer upp via fastpris och där med finns inga incitament. Sker upphandling via 

löpanderäkning kan incitament finnas, dock inte nödvändigtvis i liknande utformning till det vilket existerar 

mellan övriga parter. 

Vad är det som gör samverkansprojekt lyckat/misslyckat? 

Beställare: 

Om det är en funktionell organisation är sannolikheten att det blir ett lyckat projekt större. Går det dåligt beror 

det ofta på att projektet från början haft tuffa förutsättningar, eller att det inte fungerar på individnivå. Om 

ingen vågar ta ansvar kan det leda till att alla är försiktiga och där med finns det ingen som driver projektet 

framåt. Fokuserar organisationen för mycket på att alla skall vara sams och därmed tappar styrningen eller 

känslan av att det är viktigt att uttrycka sina åsikter, kan det bli ett otydligt och misslyckat projekt. Man måste 

fortfarande vara rak och tydlig även inom samverkan. 

Är inte alla parter inom projektet nöjda med entreprenadform och upplägg för projektet kommer det inte 

genomföras på ett lyckat sätt. Gemensamma mål och ett tydligt förhållningssätt för alla inom projektet är av 

vikt. 

Entreprenör: 

Finns två framstående punkter för vad som kan skapa problem inom samverkan. Det ena är om de inblandade 

aktörerna inte tolkar vad som skrivits in i kontraktet på samma sätt. Då kan både missförstånd och konflikter 

uppstå över tid. För att undvika detta används stresstester. Dessa går ut på att innan projektet börjar enas om 

vilket agerande som skall förväntas i vilka situationer. Detta för att undvika problem senare som då inte har 

någon systematisk lösning och där med kan växa till större problem mellan parterna. Den andra punkten är om 

det varit otydlig styrning inom projektet, eller om fel kompetens hamnat på fel plats. Detta kan underlättas via 

direkt kommunikation mellan beställare och entreprenör. 

Vad som kan ha stor inverkan på hur lyckat ett projekt blir är hur snabbt alla inblandade agerar för att lösa ett 

förestående problem. Blir problem lösta innan de bryter ut tyder det på bra kommunikation och att feedback 

delges till rätt källa. Om det istället är så att varje person inom projektet litar på sig själv och sina egna 

kunskaper utan att se syftet med gruppen som helhet kan det resultera i att problem löses först när de bryter 

ut, vilket blir både mindre kostnads- och tidseffektivt. 

Underentreprenör: 

I grund och botten måste det finnas en ordning och reda vilken underlättar effektivt arbete. Om projekten från 

början innehåller många parametrar vilka inte är bedömningsbara är det svårare att uppnå ett lyckat resultat. 

Är projektet tydligt upplag med tydliga mål och en samverkan vilken är applicerad på alla nivåer är det högre 

sannolikhet att projektet blir lyckas. Då innehar alla parter en lika stor förtjänst av att genomföra projektet på 

bästa möjliga sätt. 
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Sammanfattning samverkan 

Samverkans syfte är att nyttja all den kunskap som finns på marknaden så tidigt som möjligt inom projektet. 

Tanken är att fokusera på kostnadseffektivisering snarare än vinstmaximering. Samverkan är en arbetsmodell 

vilken kräver konstant utveckling och uppsyn över den enskilda individens välmående, och är därmed inget för 

den beställare vilken inte vill engagera sig för mycket. 

De flesta entreprenörer och beställare ser gärna att upphandling skett och att samverkan påbörjas vid 

systemhandlingsskedet. Denna typ av projektform är dock inte alltid lämplig utan lämpar sig bäst för 

installationstunga och avancerade projekt. Det råder en delad mening huruvida en definition av samverkan är 

av värde eller inte. Då samverkan i sig skall underlätta flexibilitet kan en definition lätt avgränsa på ett negativt 

sätt. Dock finns det ett intresse på marknaden för att de stora beställarna ska ha ett underlag för hur de ser på 

samverkan, då detta kan underlätta skapandet av en uppfattning om förväntningarna från beställaren inför den 

typen av projekt. Ett lyckat samverkansprojekt har tydliga ramar vilka alla inom projektet är införstådda med, 

det finns en tydlig ansvarsfördelning och tanken om rätt person på rätt plats är av vikt. Kvaliteten på samverkan 

beror till stor del på organisationen och dess medlemmar, varför det är av vikt att se till att alla anställda inom 

hela organisationen är medvetna om sitt värde och intresserar sig för att prestera efter det. 

Förtroende är en mjuk parameter vilken uppstår efter tid. Långvariga relationer kan därför inneha ett djupare 

förtroende än kortvariga. Med det sagt uppstår förtroende inom enstaka projekt också. Från intervjuerna 

framgår det att det sällan uppfattas som att det finns problem med förtroendet, då de parter vilka engagerar 

sig i denna typ av projekt inte skulle göra detta, om de inte var beredda på den höga transparens vilken krävs. 

Individer vilka träffas varje dag har lättare att samarbeta än de vilka inte träffas lika frekvent, oavsett vilken 

organisation man tillhör. 

Det finns projekt där underentreprenörerna integreras inom samverkan, speciellt de vilka innehar ett stort 

delansvar för projektet. Inom vissa projekt existerar ett samverkansavtal vilket inkluderar alla parter inom 

projektet. Medan det i andra projekt är ett avtal mellan beställare och entreprenör och sedan olika avtal mellan 

entreprenören och respektive underentreprenör. Dock är det inte ovanligt att beställare och huvudentreprenör 

har ett samverkansavtal vilket inte inkluderar underentreprenörerna. Denna typ av situation uppskattas inte av 

de underentreprenörer vilka intervjuats, då de inte anser det vara ett projekt vilket lyckats med samverkan fullt 

ut. Vidare kan underentreprenörerna vara berörda av incitament, i vissa fall i liknande utsträckning som övriga 

parter och i andra fall inte. Det finns projekt där en generell bonus ändras efter olika parters beteende för att 

se till att alla parter gör sitt bästa för samarbetet och för att driva varandra framåt. Det finns även projekt där 

underentreprenörer inte är berörda av bonus och liknande utan istället är upphandlade med fasta kostnader 

utan incitament. 
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6. Diskussion och Analys 

Nedan analyseras resultaten från intervjuerna tillsammans med de teorier vilka presenterats tidigare. Svar från 

intervjun med Per-Erik Eriksson vävs också in i texten då de inte presenterats under resultatdelen. 

6.1 Kontrakt 

Vad som framkommit när det rör utformandet av kontrakt är att fokus bör läggas på tydligheten och endast ska 

inkludera det av vikt. Ett helt fullständigt kontrakt är optimalt med då de i praktiken i princip är omöjligt att 

skapa dessa är det varken kostnads- eller tidseffektivt. De ofullständiga kontrakten kan dessutom underlätta 

för eventuella ändringar samt öka flexibiliteten inom samarbetet. För att ett kontrakt skall vara så tydligt som 

möjligt och parterna skall vara på det klara med vad det är som är överenskommet underlättar upprättandet av 

en workshop. Under en sådan kan olika situationer testas, situationer som kan uppstå under projektet och 

därmed undersöka hur de olika parterna tolkat att dessa skall lösas enligt kontrakt. Dessa överenskommelser 

kan sedan refereras till som projektets spelregler. På så sett kan missförstånd på grund av kontraktet undvikas 

under senare stadier under projektet. Under intervjuerna har det framkommit att denna typ av workshops ses 

som en av de viktigaste komponenterna när det gäller att skapa en stabil grund för samverkan. Då vikt har legat 

på just tydlighet och ansvarsfördelning kan upprättandet av en tydlig ansvarsfördelning vara av intresse i denna 

typ av kontraktsform då de främjar det sedan tidigare etablerade tankesättet. 

Konflikttrappor används till stor del av beställaren och av huvudentreprenören. Underentreprenörerna har 

oftast inte hört talats om vad konfliktrappor är eller så har de inte sett det som nödvändigt. Existerar 

konfliktrappor i någon del av ett projekt kan det kännas relevant att det skall genomsyra hela projektet för att 

fungera, alltså inkludera även underentreprenörerna. Övriga uttalade typer av förhållningsätt till uppkomsten 

av konflikter har ej framkommit. Då alla vilka intervjuats varit nöjda med den lösning de innehar samt 

tydliggjort att konflikter sällan uppkommer under samverkansprojekt finns inte mycket att tillägga. Värt att 

nämna är dock att det från vissa parter verkar finnas en känsla av att samverkan betyder att parterna skall hålla 

sams. Detta skulle kunna leda till missnöje inom ett samverkansprojekt om det inte tas upp, medan det inom 

ett annat projekt kanske hade slutat i konflikt. Detta outtalade underliggande missnöje innebär en moralisk 

risk. Dock är det i detta samanhang också viktigt att nämna att det även framkommit att många parter ser 

samverkansprojekt som att det är högre i tak och innehar en öppen atmosfär för alla att uttrycka sina åsikter. 

Det bör dock på grund av detta vara av intresse för alla parter att sätta sig in i hur den andra parten ser på 

denna fråga för att på så sätt reducera en potentiell uppkomst av moralisk risk.  

När det kommer till de kontraktteoretiska riskerna och kontraktens spelregler har det varit svårt att uppnå 

konkreta exempel på tanke- och tillvägagångssätt. Detta då, vilket upprepats vid varje intervju, alla 

samverkansprojekt är unika och det därmed inte finns några ramar. Istället utgår mycket från erfarenhet och 

de personer vilka sitter runt bordet just då. Vad som kan härledas från detta är dock att hela 

samverkanskonceptet egentligen är ett exempel på fångens dilemma. Detta då grunden för samverkan är 

förtroende, och vid frågan om detta uppstår har svaret varje gång varit ja. Vid följdfrågan hur och varför, då 

förtroende inte får skapas på en för naiv grund, har svaren varit att om inte spelreglerna hålls inom projektet 

från båda parter riskerar den parten, vilken bryter mot kontraktet, att få ett sämre ryckte. Detta kan göra stor 

skada på en sådan liten marknad som byggnadssektorn ändå är. Genom att på så sätt verka för varandra då det 

ger en större nytta för alla inblandade parter är det en pareto-optimal situation vilken uppstår. Dock infinns det 

ett stort värde i att förhandlingarna innan resulterar i ett riktpris och kontraktsupplägg vilka gagnar samtliga 

parter. Detta för att skapa ett bättre arbetsklimat och en starkare grund för samverkan, både inom detta 

projekt men också för eventuella framtida projekt, och ett bättre ryckte. Kan överenskommelse ej uppnås är 

inte samverkan rätt modell för projektet och då bör ett eventuellt annat anbud övervägas istället, oavsett hur 

mycket tid som förlorats, då detta inte kommer mynna ut i ett lyckat projekt ur ett samverkansperspektiv. 

De kontraktsteoretiska riskerna kan efter detta sammanfattas som nödvändiga att uppmärksamma för att 

förebygga osäkerhet och öka förtroende. Då endast ett fåtal av de som intervjuats har sett moralisk risk eller 
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asymmetrisk information som existerande och uppmärksammat detta, medan i princip alla har sagt att 

förtroende är en grundsten verkar inte dessa delar av samverkan vara samankopplade eller omtalade. Dock är 

det inget resultat som påpekar att det är av vikt att göra det till en större del i framtiden än vad det är idag. Det 

som däremot kan konstateras är att det i dagsläget inte finns ett genomarbetat system för hur moralisk risk 

skall kunna reduceras på arbetsplatsen, vilket skulle kunna vara av värde för förtroende och engagemang på 

alla nivåer. Detta genom att till exempel öka kommunikationen av vad som pågår inom projektet och öka 

insikten av varför varje individs insats är viktig. Även om det inte är ett etablerat arbetssätt finns det exempel 

på försök att öka denna insikt, genom att till exempel låta arkitekten hålla rundvandringar för att förklara och 

tydliggöra projektets syfte för alla inbegripna. Denna typ av aktiviteter där alla får en helhet bidrar till förståelse 

och engagemang. Det är av vikt att inte enbart hålla denna typ av genomgångar i början när alla är nya, utan 

varje ny entreprenör eller tillägg till projektet skall erhålla samma möjlighet att förstå vad det är de skapar 

tillsammans. Detta för att uppnå betydelsen av sann samverkan. 

Vad som konstaterats är att asymmetrisk information kan existera innan kontraktet är underskrivet då parter 

kan tjäna på att hålla på viss information i detta skede. När kontraktet är underskrivet för ett 

samverkansprojekt och de flesta kostnader är löpande finns dock ingen vinning i att hålla på information 

rörande kostander eller upplägg. Efter kontraktsförfattandet ökar risken för moralisk risk, något vilket varit 

lägre innan. Detta då samarbetet kan sägas börja på riktigt först i denna fas och det är först nu parterna 

tillsammans skall möta de olika problem projektet kan innebära. Detta går vilket nämnts ovan att reducera 

genom workshops och liknande aktiviteter. 

När det kommer till det faktiska kontraktet har det framkommit några olika faktorer vilka kan påverka 

förtroendet och inställningen till projektet. Det första kontraktsförslaget vilket presenteras av beställaren har 

ett starkt signalvärde när det kommer till ett flertal parametrar. Riktpris är en av de faktorer vilka diskuterats 

då det mesta i grunden avgörs av ekonomin. Har beställaren ett för lågt riktpris kan det tolkas som att det inte 

finns en fullhjärtad satsning på projektet, vilket därmed kan skapa missnöje från start. Det faktum att vite 

ibland kan läggas till inom samverkanskontrakt har också kommit upp som en förtroendesänkande faktor, är 

det samverkan skall inte vite behövas då det skall vara samarbete från grunden och detta kan tolkas som en 

säkring mot sin samarbetspartner. Infinns en känsla av ett faktiskt behov av detta inom kontraktet är det 

möjligt att samverkan inte är passande. 

En annan faktor är incitamentssystem. Beroende på hur de är konstruerade kan dessa säga olika saker. Risker 

vilka delas 50/50 tydliggör att alla parter delar lika, medan en uppdelning på till exempel 80/20 skulle kunna 

antyda att det eftersträvade är en fastprisentreprenad vilket döljer sig under namnet samverkan. Upplägget för 

löpanderäkning och fasta kostnader tillsammans med incitamenten är en avgörande syn på hur mycket risk 

respektive part förväntas ta (Eriksson). Vad som framkommit är att då fasta kostnader är en tydlig grund för 

vad som begärs, gör inte incitament i form av bonus någon större skillnad inom dessa entreprenader. Vad det 

gäller löpande räkning kan dock bonus vara till hjälp för att öka engagemanet och att uppfylla de mjuka 

parametrar vilka kan ha efterfrågats. Samverkan fungerar med detta som grund bra ihop med ett bonussystem. 

Det är dock nödvändigt att tydliggöra hur arbetet kommer bedömas för en eventuell bonus samt att 

kontinuerliga uppdateringar av hur entreprenören ligger till i form av utfall av denna genomförs. Detta för att 

beställaren skall vara nöjd med uppföljningen av kraven samt att bonusen skall kännas uppnåelig för 

entreprenören. 

Vidare bör tilläggas att ett bonussystem kombinerat med ett lågt riktpris skulle kunna bidra till att bonusen går 

förlorad på grund av en dåligt strukturerad incitamentssystem, eller motsatsen att ett dåligt genomfört projekt 

från entreprenörens sida ändå kan mynna ut i en bonus då incitamenten för denna inne varit genomtänkta. 

Vad detta förtäljer är att kravställningen för incitament skall vara rimliga för att skapa ett förtroende och 

förståelse för varför incitamenten existerar. Den skall dock inte vara kopplad till riktpriset på ett sådant sätt att 

om misslyckanden i projektet vilket inte entreprenören rår över skall bestraffa dem på ett sådant sätt att det 
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sänker moralen för projektet, går projektet dåligt av andra anledningar behövs inte övriga incitament för att 

sänka motivationen ytterligare. 

Då förhandlingar inom och syn på varje samverkansprojekt är unik och grundat på erfarenhet, samt att 

samarbete och förtroende är något som utgår från varje individ vilken projektet består av, gör det att 

samverkan i stor utsträckning är beroende av projektorganisationen. Urvalsprocessen och de intervjuer vilka 

hålls innan organisationen väljs ut är därför av stor vikt. Det som framkommit är att relationer sedan tidigare 

kan vara till stor hjälp vid denna typ av situation då beställaren kan lita på entreprenörens omdöme om det 

jobbat tillsammans innan och resultatet varit lyckat. Detta kan kopplas ihop med begreppet strategisk 

samverkan och fördelarna med detta. Dock kan det poängteras att alla företag är ständigt föränderliga, vilket i 

detta fall innebär att personal kommer och går. Alltså är kontakter en färskvara och inte något som kan hållas 

konstant. Större investeringar i företagsrelationer behöver på grund av detta inte alltid vara något som är 

kostnadseffektivt över tid. Dessutom har det under ett flertal intervjuer konstaterats att förtroende kan skapas 

under ett projekt utan problem och att det inte behöver vara av ondo att inga tidigare referensprojekt funnits. I 

stort verkar inte skapandet av förtroende vara ett problem vad det gäller underlaget samlat från intervjuer. 

Detta låter positivt, det är dock av vikt att förtroendet inte automatiskt infinner sig, det kan tolkas som naivt 

och det är då misstag uppstår. 

När det kommer till den allmänna synen av kontroller och uppföljning är det något vilket ofta stadgas i 

projektplanen. I vissa fall sitter beställare tillsammans med huvudentreprenören vilket ger en kontinuerlig 

uppföljning. En annan vanlig lösning är kontinuerliga träffar där parterna träffas och går igenom från starten 

utformade punkter vilka tydliggör hur projektet ligger till. Dessa punkter behandlar projektet utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, men även ur ett socialt. Kontroller för undersökning av status på själva platsen för 

projektet ses som positivt för alla parter vilka tillfrågats. Det som tydliggjorts är att det viktiga är att uppnå en 

balans i antalet och strukturen av dessa kontroller. Sker kontroller för ofta kan de inge en känsla av misstro mot 

entreprenören, medan en frånvaro från beställarens sida kan skapa en känsla av ointresse. Båda dessa 

scenariers kan lägga en grund för ökad moralisk risk. Det är av vikt att tydliggöra hur, varför och när kontroller 

görs. För att på så sätt kunna använda kontroller utan att öka risken för konflikter.  

Vidare finns också en lösning där underentreprenörer och entreprenörer utför egenkontroller. Vilket kan 

effektivisera processen. Dock har det framkommit att i vissa fall kombineras egenkontroller med en besiktning i 

slutet, detta kan uppfattas som dubbelarbete och misstro från beställarens sida av dem vilka innehar ansvaret 

för egenkontrollen. Alltså bör system för egenkontroll tydliggöras från början för att undvika känslan av 

misstro. Detta då det från beställarens sida är nödvändigt att först etablera ett förtroende för entreprenörens 

egenkontroller och inte blint lita på dessa från början. Det finns dock de vilka inte klarar av att genomföra 

egenkontroller på ett marknadsmässigt sätt och det kan krävas en attitydförändring och kompetensförbättring 

för att helt kunna anamma detta arbetssätt (Eriksson). 

 

6.2 Upphandling 

Då Akademiska Hus i framtiden kan hamna under LOU, har det under intervjuerna ställts frågor angående hur 

de olika parterna ser på LOU i grunden. Utöver detta har det också frågats om vilka skillnader de uppfattar 

mellan en upphandling inom respektive utom detta regelverk. Då det är ett ytterligare regelverk att förhålla sig 

till har svaren från beställarsidan inriktat sig på oron för en utökad process och eventuella överklaganden. Vad 

det gäller överklaganden har det framkommit att dessa sällan vinner i domstol, dock har de redan hunnit 

skadat projektet genom att dra ut på tiden. Genom att ta höjd inom tidsplanen skulle alltså denna typ av risk 

kunna sänkas något.  

Entreprenörernas uppfattning av LOU har till största del tagit sig form av en positiv inställning då de på ett 

annat sätt vet att deras anbud blir lika behandlade, samt hur de blir bedömda. Dock finns en uttalad en oro för 

att om beställaren ej innehar ett genomarbetat utvärderings- och bedömningssystem för anbuden, kan anbud 
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från entreprenörer vilkas enda positiva sida är att de håller ner priserna vinner anbudsprocessen. Detta 

behöver inte vara det bästa för projektet, då ett lågt pris inom anbudet inte heller nödvändigtvis är en garanti 

för att priset blir lågt i framtiden. En problematisk faktor som uppkommit med LOU är att inga regleringar får 

ske från entreprenörenssida mot beställarens underlag. Detta innebär att prissättning endast kan ske på de 

existerande underlagen, vilka potentiellt kan innehålla fel, som om de uttalas av entreprenören, gör att 

entreprenören inte kan erhålla projektet. En lösning på denna situation är nödvändig för beställaren så att de 

kan erhålla de anbud vilka är bäst för projektet, samt även för entreprenören så att de har möjlighet att 

presentera ett rent anbud utan att få avslag.  

Vidare är grunden inom samverkan till stor del beroende av mjuka parametrar vilka är svåra att sätta ord på 

både i en kravställning men framförallt svåra att utvärdera på ett objektivt sätt vilket sedan dessutom skall 

kunna redovisas tydligt. Det föreligger risker som kan resultera i att upphandling inom LOU fokuserar på 

tydligheten i bedöminingen istället för de faktorer vilka faktiskt efterfrågas och hur de skall kunna erhållas. I 

dagsläget har det från intervjuerna framkommit att pris oftast är den avgörande faktorn, eventuellt på grund av 

just detta problem och rädslan för överklagningar. För att se till att rädslan på marknaden inte får ta 

överhanden är det av vikt att de större beställarna på marknaden står på sig och vågar visa att det är möjligt att 

använda LOU även när det kommer till utvärderingen av mjuka parametrar. Av värde att nämna är dessutom 

att domstolen kan ta hänsyn till mer avancerade projekt och att svårigheten i kravställningen av dessa kan 

kräva mjuka parametrar på ett annat sätt, vilket ger ytterligare belägg för att använda sig av mjuka parametrar i 

denna typ av projekt. Om detta beteende inte implementeras riskerar fokus läggas på konkurrens vilket 

ytterligare kan skada samverkanstänket.  

Dessa två situationer tydliggör vikten av ett genomarbetat bedömningssystem och förfrågningsunderlag, vilka 

tar kontraktsteoretiska risker i beaktning. Vad både marknaden och akademiker på området säger är att det till 

slut blir en kompetens- och utbildningsfråga vad det gäller kryphållen inom LOU samt olika aktörers inställning 

och förhållningssätt till projekten. Utöver detta bör det också hållas i åtanke att ett för omfattande 

förfrågningsunderlag reducerar möjligheten till innovation varför det eftersöka är en avvägd mittpunkt. Många 

offentliga upphandlare använder samverkan och det gäller att våga tänja på gränserna för att driva 

utvecklingen framåt (Eriksson). 

Gällande de risker, som kan uppkomma i sammanhang med att inga relationer kan garanteras längre än det 

aktuella projektet, är att moroten för att göra bra ifrån sig idag för att få jobb imorgon försvinner. Vad som 

erhållits från intervjuerna vid denna frågeställning är att antingen stämmer konstaterandet ovan och kvaliteten 

blir sämre, eller så är involverade aktörer så pass måna om sitt rykte att de ändå kommer göra sitt bästa. 

Dessutom har det framkommit att det skulle kunna gå att spara betygsättningar från tidigare projekt som 

sedan kan användas inom upphandlingar i framtiden. Detta skulle i ett sådant fall vara ett sätta att hantera 

bedömningen av de subjektiva parametrarna på ett något mera objektivt sätt.  Det kan dock uppstå problem 

om några av de inskickade anbuden kommer från betygssatta entreprenörer och några inte gör det, vilket 

skapar ett icke objektivt övertag för någon av parterna, beroende på vad betyget säger. 

Ytterligare påverkan på de anbud som kommer in är upplägget i vilket beställaren efterfrågat att få budgeten 

presenterad. Ett exempel på ett annat upplägg vilket framhållist är att ett fast arvode skulle kunna tilldelas alla 

redan i det underlag vilket skickas ut från beställaren, på så sätt blir det erhållna underlaget från 

entreprenörerna inte beroende av hur mycket de tar betalt i arvode utan på hur de väljer att disponera sin 

budget. Detta förslag ses som intressant av vissa medan andra antyder att det istället skulle resultera i att man 

måste ta höjd i övriga kostnader då de inte nödvändigtvis har samma upplägg på hur arvodet skall erhållas, som 

den vilken givits i anbudsunderlaget. Vad som kan härledas från denna diskussion är att beroende på hur 

anbudsunderlagen ser ut kan olika information eller inställning till projektet skönjas från entreprenörerna. 

Detta innebär att beroende på vad beställaren ser som viktigast för projektet kan upplägget anpassas för att 

utreda entreprenörens syn på projektet i det avseendet, utan att direkt uttala det. 
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6.3 Samverkan 

Utifrån intervjuerna kan det konstateras att en relativt unison bild av vad samverkan är och varför det skall 

användas existerar. Vad som kommit upp som en potentiell vägdelare är utsträckningen i vilken beställaren 

förväntas och själv förväntar sig att deltaga. Majoriteten talar för att samverkan kräver större förkunskaper och 

en ständig utveckling och därmed är det inget för nybörjare. Det finns ett intresse för att beställarna själva 

definierar vad samverkan är för dem, dock anser marknaden inte att det går att generalisera samverkan för alla 

då det är ett för brett koncept. Detta styrks även av Per-Erik Eriksson, med tillägget att även om samverkan 

skräddarsys för varje projekt finns det delar inom projekten som inte diskuteras och hanteras som ”man 

brukar”. Detta kan vara en brist i vissa fall då beteendet kanske borde utvärderas och då upptäckas inte vara 

optimalt i just det samverkansprojektet. Alltså skall samverkan användas inom projekt vilka kräver kunskaperna 

från entreprenörer och underentreprenörer, detta för att nyttja den kunskap vilken finns på marknaden och 

tänka rätt från början. Dessutom finns möjlighet till innovativa lösningar vilka beställaren kanske inte själv 

skulle kommit på.  

Samverkan innebär att flera aktörer går ihop för att uppnå ett projekts bästa. Detta kräver ett förtroende 

mellan aktörer men också mellan individer. Förtroendet vilket är grunden för samverkan har diskuterats 

mycket rapporten genom, vad som kan konstateras om denna mjuka parameter är att det verkar som att de 

flesta går in i samverkan med en tillit och behåller den tills motsatsen blir bevisad. Dock är det sagt att en ökad 

transparens ökar förtroendet samt att en regularitet i möten och träffar parter och de olika arbetsnivåerna 

mellan underlättar. Byggprocessmätningen kan användas för att alla involverade i projektet skall få utvärdera 

deras arbetssituation. Detta bidrar till en ökad känsla av betydelse för dem, och en ökad möjlighet för 

projektets styrgrupp att se till att engagemang och arbetsmiljö är tillfredsställande för alla inblandade. Detta är 

även att sätt att hålla moralisk risk i schack.  Det är av viktigt att hålla sig på tårna både i ett utvecklande 

avseende för projektet men även vad det gäller förtroende och moral, naivitet kan straffa sig. 

Då individen är central för förtroende, moral och projektets genomförande kan organisationer väljas ut på 

individbasis för ökad kvalitet. För att detta skall fungera i genomstigande led måste det också finnas en 

medvetenhet om att ta hand om sina anställda. Det går att likna individer inom en samverkansentreprenad vid 

konsulter då de handlas upp som individer för att skräddarsy en för projektet passande organisation. Vad detta 

säger i kombination med det faktum att underentreprenörerna i stor utsträckning inte inkluderas inom 

samverkanskontrakten är att det i detta avseende finns ytterligare utvecklingsbehov. Underentreprenörerna är 

också en del av projektet vilket förringas när de inte officiellt blir en uttalad del. Vad det gäller deras avtal när 

det kommer till incitament, kan det av samma anledning kännas rimligt att upplägg speglas mellan de olika 

aktörerna. Beroende på ansvar och risker kan sedan andelar räknas ut, men en i grunden etablerad modell för 

alla nivåer, vilken ytterligare tydliggör allas lika värde. Detta kan även reducera moralisk risk i det avseendet att 

potentiell avundsjuka eller missnöje minskas. De projekt vilka inte anses lika tekniskt avancerade behöver inte 

vara i behov av integrerande av underentreprenörer i ett tidigt skede, denna insikt kan i förlängningen då 

användas för bedömning om projektet i stort kanske inte nödvändigtvis skall vara inom samverkan. Vad teorin 

förtäljer är att samverkan används i en större och större utsträckning då siffrorna pekar på att det är både mer 

kostnads- och tidseffektivt. När denna statistik slås ut finns det dock siffror vilka visar på att de större mer 

tekniska projekten uppenbart tjänar på samverkan, de mindre mer schablonmässiga projekten behöver det 

dock inte vara någon större skillnad för. Den informationen går dock förlorad i den stora mängden behandlade 

projekt (Eriksson). Med det sagt behöver det inte betyda att samverkan är av ondo för de mindre projekten 

men de kanske inte gör så stor skillnad som det antagits från början. 
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7. Slutsats 

Slutligen kan det konstateras att det kan bli svårt att etablera en utpräglad kontraktsgrund för samverkan 

generellt, då det är så stora skiftningar projekten mellan. Vad som kan fastsällas är dock vilka aspekter av 

kontraktet och upphandlingen som är av vikt för en lyckad uppstart av ett samverkansprojekt.  

 

De kritiska framgångsfaktorerna för samverkan under upphandling är den egna analysen av vad som är av vikt 

för beställaren. Med detta som utgångspunkt kan man sedan utforma ett viktningssystem av anbuden, vilket 

reducerar risken för att entreprenörer kan komma in med anbud vilka innehar ett annat fokus än önskat, och 

ändå erhålla projektet. Detta kan göras genom att lägga en större vikt vid mjuka parametrar samt tydligöra hur 

utvärderingen kommer ske, och dessutom för att minska missnöje bland de anbud vilka inte erhåller projektet.  

 

Det är av vikt under kontraktsförfarandet att inse de signalvärden vilka existerar och nyttja dessa på bästa sätt 

för att uppnå eftersträvat mål. Bonussystem kan med fördel användas inom samverkan för att säkra de mjuka 

parametrarna, vite är dock inte lika gångbart. Om bonus används är det dock av vikt att detta görs på ett 

genomtänk sätt, innebärande att bonus skall erhållas efter genomförandet av parametrar vilka tydlig gagnar 

projektet och kunden. Samt att det är tydligt för entreprenören hur och under vilka omständigheter bonusen 

kommer betalas ut. Bonus kan exempelvis göras gällande genom att binda olika gruppers insatser till varandra 

för att öka gruppkänslan och insikten av vad samverkan faktiskt är.  

 

För att ett projekt i grunden skall kunna tituleras som samverkan bör alla led vara inblandade inom 

samverkansdelen, det vill säga beställare, entreprenörer och underentreprenörer. Detta för att se till att alla 

har samma syn på vad samverkan är inom det gällande projektet. För att ytterligare försäkra sig om 

samstämmigheten i detta bör vikt läggas på workshops och träffar där alla erhåller information om sina egna 

och varandras roller inom projektet. Detta skapar en helhet och inger känslan av allas vikt i projektet. Som 

uppföljning av om detta sedan faktiskt fungerat kan projektets styrgrupp tillexempel använda sig av 

byggprocessmätningen, för att undersöka den allmänna uppfattningen hos de anställda inom projektet. 

 

Vad det gäller uppfattningen av de existerande riskerna inom kontrakt, kan det konstateras att de risker vilka 

prioriteras och är i fokus är de vilka styrs av tid och ekonomi. De kontraktsteoretiska risker vilka diskuterats i 

rapporten har av ett fåtal sagts existera eller vara uppmärksammade, men på det stora hela tar de ingen större 

uttalad plats eller fokus inom upphandling- och kontraktsförfattandefasen. För att öka den totala nyttan och 

nöjet av att arbeta inom samverkan kan det i framtiden vara av värde att moralisk risk och pareto-optimala 

kontrakt generellt på marknaden blir ett ämne vilket får ta plats under projekts uppstart. Att samverkan hålls 

ihop skall inte till största del bero på situationen att man riskerar att få dåligt rykte vid misskötsel, utan att det 

finns ett innerligt fokus på projektets bästa. Där projektet AB känns som den gemensamma arbetsgivaren och 

inte de olika aktörerna upphandlade inom projektet. 

 

När det gäller fortsatta studier är en intressant fråga hur väl marknaden känner till och arbetar med de 

kontraktsteoretiska riskerna. Det har framkommit att det främst är de risker vilka tydligt påverkar ekonomi och 

tidsplaneringen vilka hanteras, och att lite fokus läggs på de kontraktteoretiska riskerna. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka i hur stor utsträckning de uppmärksammade riskerna styr de underliggande riskerna. 

Kan det vara så att de kontraktteoretiska riskerna enbart riskerar att skada projektet om de situationer och 

risker det läggs fokus på fallerar, och där med gör de kontraktsteoretiska riskerna mindre skadliga i den 

bemärkelsen?   
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Bilaga 1 

Grundfrågor vid intervjuer: 

Samverkan 

Varför använder ni er av samverkan? 

Saknar ni en definition på marknaden för vad samverkan är? 

Uppnås förtroende mellan parterna inom samverkan? 

Har det gått bättre sämre inom något projekt? Vad kan det berott på? 

Har det funnits samverkansledare inom de samverkansprojekt ni deltagit i? 

Hur mycket integrerar/s ni underentreprenörer inom samverkansprojekten?  

Upphandling 

Stor skillnad på hur ni (blir) upphandlar/de? Hur ser upplägg ut?  

Vilken information ser du som viktigast att samla in från entreprenörer/beställare i ett anbudsskede? Någon 

del av anbudet som är viktigare, där utformning kan ha en stor inverkan? Någon del som fel prioriteras? 

Hur brukar upphandlingsprocessen gå till? I vilket stadie vill ni integrera/s entreprenören? 

Hur ser du på förhandlingsklimatet, känns det tillåtet att vara lika rak/hård inom samverkan som utom?  

Hur ser du på LOU? 

Märker ni stor skillnad på upphandling inom LOU/ utom LOU? Finns det någon skillnad i känslan av kvalitet på 

slutresultatet? 

Kontrakt 

Hur omfattande anser ni att kontrakt skall vara inom samverkan? 

Vilka incitament (bonus och viten) har använts? Varför just dessa? 

Något incitament/bonus som du märkt kan ge större utdelning än någon annat? Vad säger deras incitament 

angående inställning till risktagande för dig? 

Hur mycket tänker ni på hur enskilda individer kan påverkas av incitament? Hur påverkas UE? 

Vilken riskfördelning brukar ni använda? 

Vilka kontraktsteoretiska risker uppmärksammar ni, tänker ni på? 

Vilka risker prioriteras tas upp? Diskuteras/ tänker ni på moral hazard och asymmetrisk information? 

Finns det någon grundtanke för hur den typen av beteende skall behandlas? 

Har alla varit tydliga med vilken information de sitter på? Hur mycket utlämnar man själv? 

Kontroller och uppföljning, hur ofta skall de ske? Hur regleras det? Hur ser du på det? 

Saknas någon juridiskt bindande handling vilken tar upp just samverkansaspekten? 

Om diskussion/bråk uppstår i efterhand, hur hanteras det? Finns det någon juridiskt bindande del av kontrakt 

som behandlar hanteringen av detta?  

 

 

 

 


