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Abstract 
The construction industry constitutes a significant part of a country's economic development. 

Subcontractors contribute up to 90% of a projects total production value, which make the 

procurement of subcontractors vital. 

 

This study examines how private market actors perceive the procurement of subcontractors, which 

problems and opportunities can be linked to this process and how the right choice of procurement 

strategies can contribute to more efficient processes.  

 

In order to answer the purpose and the research questions, nine interviews were conducted. The 

interviewees were buyers, production managers and representatives from subcontractors. The 

thoughts and ideas from the interviews were compared with scientific articles, reports and other 

texts. 

 

The result indicates that there is room for improvements in the procurement work but in overall it 

works well, according to the involved actors. Insufficient amount of time, ambiguity and poor 

documents are constantly mentioned as problems in the procurement process. The client should 

specify important things for the specific contract as well as keeping the bid request short, concisely 

and adapted to the project. Working with the sub-contractor to a greater extent could possibly 

contribute to improvements regarding time and clarity. In some cases it could also be appropriate 

to include a specific organization in the contract. By mixing different ways of how to pay for 

contracts the process might get more flexible. The extent of detail in the documents should affect 

how the contact is designed. Tradition, how the client and sub-contractor usually design their 

contracts, affects their future strategies of procurement. This might inhibit the use and 

development of new techniques and ideas. 
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Sammanfattning 
Byggindustrin har en betydande del i ett lands ekonomiska utveckling. Underentreprenörer bidrar 

med upp till 90 % av ett projekts totala värde, vilket lägger stor vikt vid upphandlingen av 

underentreprenörer. 

 

I denna studie undersöks det hur entreprenörer på den privata marknaden uppfattar upphandlingen 

av underentreprenörer, vilka problem och möjligheter som kan kopplas till denna process samt hur 

rätt val av upphandlingsstrategier kan bidra till effektivare processer.  

 

För att besvara syfte och frågeställningar har tio stycken intervjuer genomförts. Intervjupersonerna 

var inköpare, produktionsledare samt representanter från underentreprenörerna. 

Intervjupersonernas tankar och idéer jämfördes med den information författarna erhållit från 

studier av artiklar, rapporter och andra texter. 

 

Resultatet påvisar att aktörerna uppfattar att upphandlingsarbetet i dagsläget överlag fungerar bra, 

det finns dock utrymme för förbättringar. Tidsbrist, otydlighet samt dåliga handlingar är faktorer 

som ständigt tas upp som problem i arbetet.  Entreprenören bör fokusera på vad som är av vikt 

vid den specifika entreprenaden, samt hålla anbudsförfrågan kort, koncis och projektanpassad. Att 

i större utsträckning jobba med samma underentreprenörer kan bidra till förbättringar gällande tid 

och tydlighet, i vissa fall kan det också vara aktuellt att skriva in specifik organisation i kontrakt. 

Att blanda ersättningsformer kan bidra till flexiblare processer. Hur omfattande detaljnivån i 

handlingar ska vara är av vikt vid val av entreprenadform. Tradition, vad entreprenör och 

underentreprenör vanligen jobbar med, påverkar val av upphandlingsstrategi. Detta kan hämma 

utvecklingen och testandet av nya tekniker och idéer.  
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Förkortningar 
AF Administrativa föreskrifter 
AB Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader 
ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
ABK Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 
BIM Building information modelling 
FU Förfrågningsunderlag 
UE Underentreprenör 
ÄTA Ändringsarbete, tilläggsarbeten samt avgående arbeten. 

 

Beskrivningar 
AB Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader. Bestämmelserna är avsedda för 
utförandeentreprenader. AB efterföljs av ett årtal, exempelvis 
AB04, där årtalet anger året då skriften blivit fastställd (Hansson, 
Olander, Evertsson, 2007). 

ABT Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och 
installationsentreprenader. Bestämmelserna är avsedda för 
totalentreprenader. ABT efterföljs av ett årtal, exempelvis ABT06, 
där årtalet anger året då skriften blivit fastställd (Hansson et. al., 
2007). 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning. En serie skrifter som kan 
användas som underlag och referenser vid upprättande av 
beskrivningar i syfte att göra dessa kortare, mer enhetliga och 
därmed mer lättlästa. Betraktas som en standard (Hansson et. al., 
2007). 

Beställare Den som i förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt har 
beordrat uppdraget. Byggherren kan själv fungera som beställare 
eller låta någon annan ha hand om detta (Hansson et. al., 2007). 

Byggherre Den som i egen regi eller upphandling av entreprenör låter utföra 
ett byggnadsprojekt för egen räkning. Kan fungera som beställare 
eller överlåta detta till någon annan. Byggherren ansöker om 
bygglov och ansvarar för att lagen följs (Hansson et. al., 2007) 

Entreprenör Den som åtagit sig att utföra en entreprenad (Hansson et. al., 2007).  

Inköpare Person som sysslar med upphandling av arbetskraft samt material. 

Underentreprenör Den som utför en entreprenad åt en entreprenör (Hansson et. al., 
2007). 

ÄTA-arbeten Förkortning för ändrings-, tilläggs- och avgående arbete. Står i 
omedelbart samband med kontraktsarbetena men ingår inte i 
kontraktet. Entreprenören har normalt skyldigheter och rättigheter 
att utföra dessa tillkommande arbeten (Hansson et. al., 2007).  
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1. Inledning 
I följande kapitel introduceras ämnet, studiens bakgrund, syfte och frågeställningar tas upp. 
Kapitlet beskriver varför ämnet är relevant, tar upp problembilden samt belyser syftet med 
själva studien. 

1.1. Bakgrund 
Det har gjorts otaliga studier om byggindustrins påverkan på länders BNP, t.ex. Anamans & Osei-

Amponsahs (2007) studie gällande byggindustrins makroekonomiska påverkan. I de flesta fall kan 

en tydligt positiv korrelation urskiljas och byggsektorn har därmed en viktig roll för ett samhälles 

tillväxt, både ur ett socialt och ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv. Förutom att branschen bidrar 

till hem, kontor och infrastruktur bidrar den också till en ekonomisk utveckling överlag (Anaman 

& Osei-Amponsah, 2007; Chiang, Li, & Wong, 2015). 

 

Att handla upp underentreprenörer är en viktig del av entreprenörernas arbete. 

Underentreprenörer levererar material samt bygger och transformerar materialet enligt ritningar 

och specifikationer till fysiska objekt. Upp till 90 procent av ett projekts totala produktionsvärde 

kan härledas till underentreprenörer, vilket bidrar till att upphandlingen av underentreprenörer är 

en nyckel till framgång (Hartman, & Caerteling, 2010). Ett återkommande problem är dock att 

relationen mellan entreprenör och underentreprenör är genomsyrad av misstro och skepsis 

(Obafemi & Morledge, 2013). 

 

Att byggprojekten idag är avancerade och specialistkunskaper krävs, leder till att inget företag kan 

utföra ett helt projekt själv utan måste ta hjälp av andra, det vill säga underentreprenörer. Denna 

upphandling av nischade företag leder till att industrin kan fortsätta möta kundens allt mer 

komplexa krav (Obafemi & Morledge, 2013). 

 

Vid en upphandling är entreprenören inne på underentreprenörens marknad vilket kan orsaka 

problem. Underentreprenören har i regel en större kompetens än entreprenören gällande det 

specifika arbetet, vilket bidrar till att en icke jämställd kunskapsnivå existerar mellan parterna. Detta 

väcker frågan om entreprenören någonsin kan vara säker på att underentreprenören kommer utföra 

uppdraget på entreprenörens villkor (Winch, 2011). 

 

Ett lyckat byggprojekt karakteriseras av tre faktorer; tid, kostnad och kvalitet (Mulla, Mullaprof & 

Waghmare, 2015). Dock konstateras det gång på gång i artiklar och examensarbeten att 

byggbranschen präglas av bristande effektivitet och nytänkande. Två av faktorerna som ständigt 

tas upp är tids- och kostnadsöverskridanden. Branschen genomgår dock en förändring där bland 

annat beställarens val av upphandlingsstrategier spelar en avgörande roll (Eriksson & Hane, 2014). 

1.2. Problemformulering 
Dåligt utformade förfrågningsunderlag och upphandlingar kan leda till felestimeringar, högre 

marginaler i anbuden, fordringar och tvistemål. En engelsk studie, med 84 entreprenörsföretag, 

visar att dåliga anbudshandlingar är den näst största orsaken till felande kalkyler, tidsbrist är den 

främsta (Akintoye & Fitzgerald, 2000). Dåliga specifikationer, skillnader mellan mängdberäkningar 

samt bristfälliga ritningar och i övrigt dåligt strukturerade förfrågningsunderlag är vanliga problem 

på den engelska marknaden (Laryea, 2011). En amerikansk studie med 29 entreprenadföretag 
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påvisar att otydliga upphandlingsdokument leder till att underentreprenörerna ökar sina påslag för 

oförutsedda kostnader. Samma studie påvisar också att val av kontraktsform spelar in på påslagen 

(Liu & Ling, 2005). Dessa faktorer visar även Shash (1998) spelar in på entreprenörers påslag. Till 

sist konstaterar en studie utförd i Australien att kvaliteten i förfrågningsunderlagen är en av de 

viktigaste orsakerna till entreprenörens beslut om att räkna på ett jobb (Bajaj et al., 1997). 

 

Att välja rätt underentreprenör och hantera relationen med dem är centralt i ett projekt och starkt 

sammankopplat till projektets framgång. Trots detta har relationen mellan huvudentreprenör och 

underentreprenör endast uppmärksammats på senare år (Hartman, & Caerteling, 2010). Tidigare 

forskning undersöker istället relationen mellan byggherre och entreprenör (Cocozza & Ljunggren, 

2008). Det finns därför ett behov att titta närmare på relationen som rör huvudentreprenör och 

underentreprenör. Oavsett om det är en entreprenör som upphandlas av en byggherre eller om det 

är en underentreprenör som upphandlas av entreprenör, ser arbetet ut på likande vis (Nordstrand, 

2008). I och med att ungefär 90 % av allt arbete i ett byggprojekt kan härledas till 

underentreprenörer (Eriksson, Dickinson & Khalfan 2007), bör en nyckel till framgång vara att 

handla upp rätt underentreprenör med rätt kompetens till rätt pris. Fokus i denna rapport är därför 

att studera relationen mellan entreprenör och underentreprenör, se figur 1, sida 6. 

 

Det är ofta priset som är den avgörande faktorn vid upphandling (Missbauer & Hauber 2006). 

Dock kan brister gällande kvalitet i anbudet bidra till ett högre pris än beräknat. Hur ska 

upphandlingar utformas för att erhålla en så effektiv och kvalitetssäker process som möjligt?  

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur entreprenörer och underentreprenörer i 

byggbranschen upplever att i upphandlingsarbetet fungerar, samt att belysa eventuella kritiska 

faktorer och lösningar på dessa moment. Genom detta hoppas författarna kunna åskådliggöra hur 

en upphandlingsprocess kan utformas med syfte att uppnå åtgärder som leder till förbättringar 

gällande kostnad, kvalitet och tid. 

1.4. Frågeställningar 

 Hur upplever entreprenörer och underentreprenörer att upphandlingsarbetet fungerar 

idag?  

 Vilka kritiska moment finns när entreprenör upphandlar underentreprenör, och hur kan 

dessa angripas?  

 Vad påverkar beslut gällande upphandlingsstrategi vid val av underentreprenör?  
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs det vetenskapliga tillvägagångssätt samt förhållningssätt som 
använts för att samla in teoretisk och empirisk information. Detta kommer sedan ligga till 
grund för att besvara frågeställningarna.  

2.1. Forskningsansats  
Studien är av abduktiv karaktär vilket innebär att arbetet var en iterativ process mellan teori och 

empiri, där förståelsen växer fram allteftersom arbetet fortskrider (Saunders et. al. 2009). En 

kvalitativ inriktning valdes i arbetet. Det finns olika åsikter angående vad som menas med kvalitativ 

data, dock förekommer frekvent vissa faktorer såsom; att forskningen generellt är inriktat på att ge 

en fördjupad förståelse samt att ta del av människors erfarenheter och perspektiv (Ritchie & Lewis, 

2003). Uppsatsen är baserad på djupgående intervjuer och litteraturstudier dvs. icke-numerisk data. 

Därigenom är den insamlande informationen och studien av kvalitativ typ (Saunders et. al. 2009). 

 

För att besvara frågan om hur upphandlingen av underentreprenörer kan förbättras behövde 

författarna samla och skapa information genom intervjuer och tolkningar. Rapporten bygger på 

litteraturstudier gällande upphandlingsteorier. Parallellt med litteraturstudier hölls intervjuer med 

olika aktörer. Intervjuerna var av semi-strukturerad typ och hade som mål att få en djupare inblick 

i upphandling samt att belysa eventuella problem och potentiella förbättringar.  

2.2. Intervjuer 
Uppsatsen och intervjuerna är av kvalitativ. Syftet med intervjuerna är att förstå hur personerna 

tänker och känner, att få ta del av deras erfarenheter och att undersöka vilka problem 

individerna upplever i ämnet (Trost, 2005). Intervjuerna var av semi-strukturerad typ. Semi-

strukturerade, även kallat kvalitativa forskningsintervjuer, är icke standardiserade. Till intervjuerna 

hade intervjuaren en lista med teman och frågor som skulle behandlas, dock varierade dessa från 

en intervju till en annan. Vissa frågor ställdes inte då personen redan besvarat dessa i en tidigare 

fråga. Frågorna hade heller inte någon viss ordning utan varierade beroende på hur intervjun 

fortskred. Denna typ av intervjuer gör det lätt för personen som intervjuar att ställa följdfrågor 

samt att förklara vissa begrepp (Saunders et. Al., 2009). 

 

2.2.1. Val av respondenter 

Målet med intervjuerna var att i två olika projekt undersöka hur inköpare, arbetsledning och 

underentreprenör uppfattade att upphandlingsprocessen fungerat, samt att hitta 

förbättringsåtgärder. Dessa intervjupersoner kompletterades med andra inköpares erfarenheter av 

upphandling för att få en generell bild av processen samt ytterligare input.  

 

Totalt genomfördes tio stycken intervjuer. Personernas roller var enligt följande: fyra personer som 

dagligen sysslar med upphandling (projektingenjörer, inköpare o.s.v.), en arbetschef samt två 

produktionsledare. En projektledare samt en beredningschef representerade de två 

underentreprenörerna. 
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Roll Titel Intervjulängd Datum 

Inköpare 1  Projektingenjör 58 min 2017-03-29 

Inköpare 2  Arbetschef 1 h 16 min 2017-03-29 

Inköpare 3  Projektingenjör 1 h 4 min 2017-04-04 

Inköpare 4  Inköpsstrateg 58 min 2017-04-05 

Inköpare 5  Inköpsansvarig 1h 23 min 2017-04-06 

Inköpare 6  Inköpsledare 1h 15 min 2017-04-06 

Produktionsledare 1  Produktionsledare 34 min 2017-04-07 

Produktionsledare 2  Produktionsledare 33 min 2017-04-11 

Underentreprenör 1  Beredningschef 1h 10 min 2017-04-05 

Underentreprenör 2  Projektledare 33 min 2017-04-11 
Tabell 1: Redovisning av intervjupersoner. 

 

2.2.2. Intervjuguide 

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide där frågor och ämnen förbereddes. 

Denna guide omarbetades flertalet gånger innan intervjuerna genomfördes. Vissa frågor 

omformulerades och andra lades till allt eftersom intervjuerna fortskred.   

 

Intervjuerna introducerades med en presentation av avhandlingen och syftet med intervjun. 

Intervjuguiden bestod av mellan femton och tretti frågor bestående av olika kategorier. Vissa frågor 

ställdes ej då de besvarades i resonemang kring tidigare ställda frågor. Först presenterades 

personspecifika frågor rörande utbildning, yrke och arbetserfarenhet. Sedan presenterades frågor 

rörande upphandling. Frågorna gällande upphandling var först av allmän sort för att sedan bli mer 

specifika rörande problem och möjligheter kopplade till upphandling. Att börja med allmänna och 

breda frågor bidrar till att deltagaren känner sig mer avslappnad, det bidrar också till att personen 

uppfattar det som att hen kan bidra med kunskap och erfarenhet (Cooper & Schindler, 2014). 

 

Kategorierna som togs upp gällande upphandling av underentreprenör var: kommunikation, 

kunskapsåterföring, samverkan, ersättningsform, entreprenadform, förfrågningsunderlag och 

anbudsinfordran. 

 

2.2.3. Process 

Första kontakten med intervjupersonerna initierades genom att handledaren på företaget skickade 

ut mail till personer som skulle kunna tänkas vara intressanta för studien. De personer som gav 

positiva svar på mailet kontaktades via telefon och tid och datum bestämdes för intervju. 

 

Representanter från näringslivet intervjuades löpande under en treveckorsperiod. Samtliga 

intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i Stockholmsområdet och respektive intervju varade 

cirka en timme, med vissa undantag. Intervjuerna hölls på svenska och spelades in, vilket minskade 

risken för missförstånd. Intervjuerna transkriberades i syftet att försäkra oss om att alla svar togs i 

beaktande. Eftersom intervjuerna spelades in kunde materialet sammanställas och analyseras i 

efterhand. Detta bidrog till att större fokus kunde ligga på att ställa frågor och vara aktiv under 

intervjun. Inspelningarna bidrog också till mindre utrymme för feltolkningar när svaren 

analyserades då dessa kunde analyseras om och om igen. Då vi var två personer som utförde 

intervjuerna kunde en av oss fokusera på att intervjua och den andra på att dokumentera.  
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2.3. Litteratur 
Teoridelen i rapporten har som syfte att öka författarnas förståelse för upphandlingsarbetet samt 

ligger till grund för vidare analyser och slutsatser. Syftet är också att ge läsaren en bild av de 

grundläggande koncepten i en upphandlingsprocess. Denna kunskap ska hjälpa läsaren att förstå 

de resterande delarna av arbetet. Litteraturstudien bidrog även till att konstruera relevanta frågor 

inför intervjuerna. 

 

Till en början av arbetet studerades böcker och tidigare examensarbeten, vilket bidrog till tankar 

och idéer gällande upplägg samt kunskap rörande vad som är väsentligt att redovisa i arbetet. De 

tidigare examensarbetena användes också i syfte att hitta ytterligare referenser som behandlade 

frågeställningarna. 

 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar att bygga teoridelen på användes Primo, Google 

Scholar samt Google. Primo och Google Scholar är sökmotorer som samlar akademiska artiklar 

från flera olika källor. Sökord som användes var dels av generell typ så som ’’procurement 

construction’’ och dels av mer specifik karaktär såsom ’’bid calculation’’. Sökträffarna sorterades 

efter till vilken grad de var citerade. För att snabbt få en överblick om artikeln var relevant för 

arbetet bedömdes titel samt sammanfattning och i vissa fall inledning. Då relationen mellan 

entreprenör och underentreprenör är relativt ostuderad, bygger teoridelen i denna studie framförallt 

på fakta gällande byggherrens upphandling av entreprenör. Dock är detta i stor utsträckning 

applicerbart även på en upphandling mellan entreprenör och underentreprenör (Lindström, 2010).  

2.4. Etiska ställningstaganden 
Kvalitativ forskning och intervjuer handlar om att beskriva personliga uppfattningar om hur 

världen fungerar. Det komplexa med denna typ av forskning är att författarna forskar i 

intervjupersonernas subjektiva uppfattningar och placerar dessa i den offentliga miljön. 

Interaktionen mellan författare och intervjuperson bidrar till att kvalitativ forskning berör 

moraliska och etiska ställningstaganden (Brinkmann & Kvale, 2005). 

 

Det vetenskapliga rådet har tagit fram förhållningsregler för att bedriva en etisk korrekt forskning. 

Dessa principer har författarna förhållit sig till vid intervjutillfällena. Dessa principer innefattar: 

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav, Nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet initierades varje intervju med att författarna berättade om sig 

själva och sin utbildning. Syftet med examensarbetet förklarades och hur deras medverkan skulle 

komma att bidra till rapporten. De medverkande personerna ställde upp frivilligt och vid varje 

intervju efterfrågades godkännande att spela in samtalet. I samtliga fall gav intervjupersonerna 

samtycke. Ljudfiler samt transcript sparades sedan på ett sådant sätt att obehöriga inte har möjlighet 

att ta del av informationen. Vid intervjuerna lovade författarna inte någon typ av anonymitet till 

intervjupersonerna. Dock gjordes valet, av respekt för de intervjuade, att inte gå ut med uppgifter 

om exakt vem som sagt vad. Samtliga intervjupersoner är beroende av varandra, antingen genom 

att de arbetar på samma företag eller att de arbetar tillsammans i projekt som entreprenör och 

underentreprenör. Det är svårt att definiera vad som kan vara känslig information och vad som 

sagts i förtroende. På grund av detta gjordes valet att inte redovisa vem som sagt exakt vad. Detta 

har varit svårt att tackla då det är av betydelse för rapporten att veta vilka vi intervjuat med avseende 

på erfarenhet, yrkesroll, projekt och entreprenad. Författarna har valt att i fall då intervjupersonerna 

tycker samma endast skriva ’’intervjupersonerna’’ eller ’’enligt flertalet av intervjupersonerna’’. I mer 

specifika fall talas det om inköpare, underentreprenörer och produktionsledare utan att hänvisa till 
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specifika personer. Detta i ett försök att uppnå viss typ av anonymitet. Intervjupersonerna kommer 

att listas i metod och källor.  

 

Under intervjuerna har det varit viktigt att ställa öppna frågor och ge de intervjuade tid att tänka, 

associera, svara och prata till punkt. Detta i ett försök att så långt som möjligt inte vara ledande i 

frågorna.  

2.5. Avgränsningar & tillförlitlighet 

2.5.1. Avgränsning 

I denna rapport har flera avgränsningar gjorts för att specificera ämnesområdet och begränsa 

omfattningen. Avgränsningarna grundar sig framförallt i begränsad tid för att slutföra rapporten. 

Tiden för att färdigställa rapporten var 20 veckor. Rapporten är begränsad till upphandling mellan 

entreprenörer och deras underentreprenörer på den privata marknaden, se figur 1. Lagen om 

offentlig upphandling och byggherrens relation till entreprenören behandlades således inte. 

Rapporten är även begränsad till upphandling gällande kommersiella fastigheter. På grund av 

tidsaspekten och att rapporten är en kvalitativ empirisk studie var planen att hålla antalet 

intervjupersoner nere, mellan sex och tolv stycken. Slutliga antalet blev tio intervjupersoner. Av 

samma anledning begränsades intervjuerna till personer som fanns tillgängliga i Stockholm, samt 

de studerade projekten till projekt i Stockholm. De personer som intervjuades var begränsat till 

inköpare, produktionsledare samt underentreprenörer. 

 

 
Figur 1: Beskrivning av arbetets avgränsning till entreprenör samt underentreprenör. 

 

2.5.2. Tillförlitlighet 

Mycket tanke har gått åt i att utföra rapporten på så sätt att den blivit så pålitlig som möjligt. Dock 

har begränsad tid bidragit till att vissa medvetna avgränsningar gjorts. Vissa brister i rapporten kan 

dock härstamma från dessa avgränsningar och göra att resultatet inte reflekterar hela sanningen och 

minskar förmågan att applicera resultatet i stor skala. 

 

Empirin bygger endast på åsikter från inköpare, produktionsledare samt underentreprenörer. 

Denna avgränsning gjordes för att få med så stor del av kedjan mellan entreprenör och 

underentreprenör men begränsar samtidigt urvalet av intervjupersoner, vilket kan göra att vissa 

aspekter går förlorade. Tillexempel har inga yrkesarbetare intervjuats. 
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Majoriteten av alla intervjupersoner var medelålders män. Endast en intervjuperson var kvinna. 

Detta var inget medvetet beslut utan berodde framförallt på att det främst var män som var 

involverade i de valda projekten. Rapportens teoridel bygger dock på flera källor av kvinnliga 

författare, även om majoriteten även där är manliga författare. Det ska påpekas att byggbranschen 

är en mansdominerad bransch vilket gör att denna ojämna könsfördelning gällande källor kan vara 

beskrivande för branschen som helhet. 

 

Då rapporten är begränsad till relationen mellan entreprenör och underentreprenör samt att hela 

studien är utförd i Stockholmsområdet påverkar detta förmågan att dra generaliserade slutsatser 

kring resultatet. Byggmarknaden i Stockholm är het vilket gör att den kanske inte representerar hela 

den svenska eller den internationella situationen. 

     

Det finns tydliga skillnader mellan de studerade projekten. Ena entreprenaden är en 

totalentreprenad med fast pris, gällande ett snickeriarbete. Den andre är en utförandeentreprenad 

med mängdkontrakt, gällande ett pålningsarbete. Detta ger författarna en bred bild av 

upphandlingsprocessen men gör det svårare att jämföra olika åsikter från intervjupersonerna. 

  



8 
 

3. Teori  
I följande kapitel presenteras den teori som är relevant för att skapa förståelse i efterföljande 
kapitel. I kapitlet går upphandlingsarbetet igenom grundligt, från anbud till utvärdering. 

3.1. Upphandlingsstrategier 
Samtliga beställare kräver att deras projekt ska levereras i tid, enligt överenskommen kostnad och 

med förväntad kvalitet (Love et. al, 1998). Upphandling är en av nyckelprocesserna för ledning och 

styrning av byggprojekt och val av upphandlingsstrategi kommer därför påverka dessa utfall 

(Ruparathna & Hewage 2015). Att upphandla en underentreprenör handlar om att välja det företag 

som passar uppdraget bäst med hänsyn till effektivitet och nytänkande, för att sedan ge 

underentreprenören de bästa möjligheterna att genomföra uppdraget. 

 

Val av upphandlingsstrategier kommer att påverka projektets resultat. Enligt Eriksson & Hane 

(2014) påverkas, förutom de direkta faktorerna så som ekonomi, tid, kvalitet, tvister etc., även 

långsiktiga makroekonomiska faktorer såsom konkurrenspåverkan och innovationspotential. 

Eftersom alla projekt är unika finns ingen generellt bäst upphandlingsform, utan 

upphandlingsformen baseras på projektets förutsättningar. Projektförutsättningar som kan komma 

att påverka valet är projektets komplexitet, osäkerhet och tidspress (Eriksson & Hane 2014). Dock 

är det beställarens förutsättningar (offentlig/privat), samt projektets egenskaper och krav som 

kommer att ha den största inverkan på val av strategi.  Viktigt att ha i åtanke vid val av 

upphandlingsstrategier är att det finns en strategi som i någon mening är bättre än alla andra för ett 

enskilt projekt, men ingen enskild strategi är överlägsen oberoende av typ av projekt (Love et. al, 

1998). 

 

Upphandlingsstrategin består av fem stycken komponenter, vilka presenteras i kommande rubriker, 

dessa är: entreprenadform, ersättningsform, anbudsinfordran, anbudsutvärdering samt 

samverkansform (Eriksson & Hane 2014). 

3.2. Anbud 

3.2.1. Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag är de handlingar som en entreprenör skickar ut till en underentreprenör och 

ligger till grund för deras anbud. Förfrågningsunderlagen innehåller all relevant information, regler, 

förhållanden etc. som entreprenören behöver förhålla sig till om de vinner upphandlingen. Alla 

dessa underlag är grunden till att det pris entreprenören lämnar är så precist som möjligt (Laryea, 

2011; Nordstrand, 2008; Konkurrensverket, 2016). Förfrågningsunderlaget bör anpassas efter vad 

det är som ska upphandlas. Kraven som ställs på entreprenören ska vara relevanta för uppdraget i 

fråga. För att undvika missförstånd ska dessa underlag vara enkla och tydliga, vilket medför 

tidsbesparingar för såväl beställare som entreprenör (Svenska Teknik & Deisgnföretagen, 2014). 

Förfrågningsunderlag är beroende av ersättningsform, upphandlingsmetod och storleken på 

projektet i fråga (Laryea, 2011). Dessa olika faktorer kräver olika innehåll, dock ingår i samtliga fall 

de administrativa föreskrifterna (Nordstrand, 2008). 

 

3.2.1.1. Handlingar 

Handlingarna i förfrågningsunderlaget består dels av en teknisk del och dels en administrativ del. 

Den tekniska delen består av ritningar och beskrivningar medan den administrativa delen innehåller 

de så kallade administrativa föreskrifterna (AF-delen). AF-delen innehåller de regler som måste 

följas, projektets och upphandlingens ’’spelregler’’ (Nordstrand, 2008). Till förfrågningsunderlaget 
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hör också övriga kompletterande handlingar (Konkurrensverket, 2016), till exempel geotekniska 

undersökningar. Som grund till de administrativa föreskrifterna är boken AF AMA 12, vilken ingår 

i AMA-systemet. Boken innehåller föreskrifter som reglerar dels upphandlingen och entreprenaden 

och dels föreskrifter om allmänna hjälpmedel. Detta är de regler som anbudsgivaren måste känna 

till. De administrativa föreskrifterna kommer sedan utgöra en del av entreprenadens 

kontraktshandlingar. I AMA finns kapitel som behandlar entreprenadföreskrifter, i dessa kapitel 

finns underrubriker som överensstämmer med de allmänna bestämmelserna AB04 och ABT06 

(Nordstrand, 2008). Eftersom AF AMAs föreskrifter ska kunna användas generellt vid olika 

entreprenader är inte föreskrifterna så många. Eftersom alla projekt är unika är även spelreglerna 

för projektet unika och beställaren måste därför plocka ut lämpliga rubriker i AF-AMA och skriva 

egna tillägg (Nordstrand, 2008). 

 

3.2.1.2. Kvalitet 

Anbudsskedet kräver ett omfattande informations- och dokumentutbyte mellan entreprenör och 

underentreprenör. I praktiken är inte alltid denna information enkel och tydlig, vilket bidrar till 

problem för byggsektorn (Laryea, 2011). För att undvika missförstånd hos anbudsgivarna är det 

viktigt att förfrågningsunderlaget är klart och tydligt samt att det innehåller samtliga krav på det 

som ska utföras. Detta bidrar till att entreprenören vet vad som är av störst vikt vid upphandlingen 

(Konkurrensverket, 2016).  Ett välarbetat underlag med tydlig struktur medför att entreprenörerna 

kan lämna ett pris som är mer säkert, då de inte behöver ta lika mycket höjd för oväntade risker 

(Laryea, 2011). Då samma förfrågningsunderlag skickas ut till alla som räknar på entreprenaden 

medför det att; ju bättre förfrågningsunderlaget är desto lättare är det för beställaren att utvärdera 

anbuden (Konkurrensverket, 2016; Nordstrand, 2008). 

 

3.2.2. Anbudsutvärdering 

En av de viktigaste delarna av en upphandling är utvärdering av anbuden. Anbudet som väljs måste 

motsvara det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Den privata upphandlaren kan sedan välja 

den entreprenör som levererar det bästa anbudet, oftast det lägsta priset eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga. Det ekonomiskt mest fördelaktiga kan innefatta faktorer såsom genomförandetid, 

driftkostnader, kvalitet etc. (Kammarkollegiet, 2010). 

 

Likt det material som anges i Svenska Teknik & designföretagens rapport, gällande upphandling av 

konsulter från 2014, bör priser som baseras på antal timmar specificeras noggrant. Vid anbud som 

bygger på totalpriser för material och arbetskostnader bör även denna information specificeras. 

Om det inte går att urskilja kostnader kan entreprenören, för att få ett lågt medelpris, sätta låga 

timkostnader och/eller materialpriser på de delar som endast kommer att utföras i ett enstaka fall 

och höga priser på de timmar och/eller delar som kommer utgöra en större del av projektet, och 

på så sätt få anbud som ser bra ut på papper. 

 

Det förekommer att entreprenören i vissa fall inte väljer det anbud som är mest fördelaktigt, vilket 

till exempel kan vara fallet vid långvariga och nära samarbeten mellan beställare och 

underentreprenör. Pris och tillit är två faktorer som bör vara, och är, starkt sammankopplade med 

varandra snarare än att de ses som två oförenliga faktorer (Hartman, & Caerteling, 2010). Vid val 

av underentreprenör är pris och tillit två av de viktigaste faktorerna. Det har påvisats att om 

beställare och entreprenör har en relation, oavsett om den fungerat väl i tidigare projekt, är 

beställaren mer benägen att välja entreprenören i nästa projekt.  Dock kommer 

huvudentreprenören endast att välja den kända underentreprenören i de fall de anser att priset är 

marknadsmässigt (Hartman, & Caerteling, 2010). 
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3.2.3. Upphandlingsregler 

Upphandlingsregler omfattar hur de olika momenten vid en upphandling ska gå till gällande 

utformning av förfrågningsunderlag, anbud etc. (Nordstrand, 2008). Då upphandlande 

myndigheter finansierar sina inköp med allmänna medel från skatteintäkter måste vissa specifika 

regler följas (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Dessa regler behandlas i LOU, Lagen om offentlig 

upphandling. I lagen specificeras det att upphandlande myndigheter måste vara sakliga och välja 

rätt leverantör utifrån affärsmässig grund. Valet ska baseras på vem som erbjuder den bästa varan 

eller tjänsten till de bästa villkoren. Lagens syfte är att främja kostnadseffektivt användande av 

skattemedel (Konkurrensverket, 2017) 

 

För privata upphandlare finns däremot inga generella regler att förhålla sig till, varje beställare får 

istället själva ta ställning till hur upphandlingen av varan eller tjänsten ska gå till. Den privata 

beställaren redovisar vilka upphandlingsregler som kommer att tillämpas i förfrågningsunderlaget. 

Som stöd vid upphandlingen kan standardavtal så som AB 04, ABT 06 och ABK 09 användas 

(Nordstrand, 2008).  

3.3. Entreprenadform 
Den stora skillnaden mellan olika entreprenadformer är framförallt huruvida entreprenören deltar 

i projekteringen eller inte. Detta påverkas ofta av vad det är för typ av beställare. En beställare kan 

till exempel ha en specifik kompetens och erfarenhet gällande projekttyp eller tvärtom vara helt 

oerfaren, ha stora eller små resurser, ha möjlighet att ta stora risker själv eller vara i behov av att 

dela risker med fler aktörer. Olika entreprenadformer har olika för- och nackdelar i tids-, kostnads, 

och kvalitetsperspektiv beroende på typ av projekt och ger olika förutsättningar för hur 

anbudsprocessen kan se ut. (Révai, 2012). 

 

Oavsett om beställaren är en byggherre och anbudsgivaren är en entreprenör, eller om beställaren 

är en entreprenör och anbudsgivaren är en underentreprenör, så fungerar entreprenadformerna på 

likande vis (Nordstrand, 2008).  Nedan beskrivs framförallt de entreprenadformer som går att 

appliceras i båda dessa fall. 

 

3.3.1. Totalentreprenad 

Det som framförallt kännetecknar en totalentreprenad är att entreprenören involveras i ett tidigt 

skede och är ansvarig för såväl projektering som produktion. Beställaren har vissa funktionskrav 

och totalentreprenören är ansvarig för att dessa blir uppfyllda (Révai, 2012). Funktionskraven 

beskriver hur byggnaden ska fungera för senare användning och förvaltning. Exempel på 

funktionskrav kan vara olika VVS-lösningar och hållfasthetskrav. Funktionskraven, tillsammans 

med mer generella krav, som till exempel totalyta, antal rum, material med mera, utgör ett 

ramprogram. Ramprogrammet utgör förfrågningsunderlaget som används i anbudsinfordran vid 

upphandlingen. När beställaren accepterat ett anbud kan projekteringen starta (Nordstrand, 2008).  

 

En totalentreprenad kan vara till fördel ur ett tidsperspektiv. Projekteringen sker parallellt med 

produktionen vilket kan förkorta projekttiden. För att detta ska fungera krävs att handlingar 

levereras i tid så att produktion inte försenas. Utifrån en preliminär produktionsplan utarbetas 

därför en ritningsleverensplan innan projekteringen har påbörjats (Révai, 2012). 
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Då entreprenören är delaktig i ett tidigt skede finns även möjlighet för beställaren att utnyttja 

entreprenörens expertis och erfarenhet samt få en möjlighet att öka kunskapsutbytet mellan 

projektering och produktion, vilket kan effektivisera byggprocessen (Eriksson & Hane, 2014). 

 

En fördel vid en totalentreprenad är att det kan ge en större frihet för entreprenören och således 

möjlighet att vara mer innovativ, vilket på så sätt kan hjälpa utveckla branschen i form av nya 

tekniska lösningar. Det som kan tala emot detta är att beställarens funktionskrav ofta är på 

miniminivå vilket inte ger tillräcklig grund för entreprenören att lägga tid och kraft på innovation. 

Entreprenörens frihet kan ge större variation med mer situationsanpassade arkitektoniska och 

tekniska lösningar. Är beställaren dock en innehavare av ett större fastighetsutbud kan det vara mer 

lönsamt att inneha byggnader i samma standard för att underlätta och effektivisera förvaltningen. 

Innehav av likartade fastigheter med standardiserade underhållssätt kan minska 

livscykelkostnaderna för fastigheterna. (Eriksson & Hane, 2014). 

 

Ur en konkurrensaspekt kan totalentreprenad vara mindre bra, i jämförelse med till exempel en 

utförandeentreprenad. Det ställs höga krav på entreprenören, i form av kompetens och kapacitet, 

vilket gör att färre företag, framförallt mindre företag, väljer att lägga anbud. Dock förekommer 

det lika många entreprenörer i slutändan av ett projekt oavsett om byggherren handlat upp 

projektet som en total- eller utförandeentreprenad. Enligt en amerikansk studie, med fokus på 

anläggningssektorn, upptäcktes det att det fanns lika många små och medelstora företag i ett projekt 

oavsett om det var en total- eller en utförandeentreprenad (USDOT, 2006). 

 

Totalt sett ökar transaktionskostnaderna vid en totalentreprenad, då det är kostsamma och 

riskfyllda anbudstävlingar för entreprenörerna. Det förbrukar således totalt mer resurser för 

projekteringen och i slutändan är det beställaren som får betala för entreprenörernas ökade 

transaktionskostnader. (Eriksson & Hane, 2014). 

 

3.3.2. Utförandeentreprenad 

En utförandeentreprenad innebär att beställaren själv har ansvaret för utredning och projektering 

av ett projekt. Beställaren kan utföra detta själv eller med hjälp av anlitade arkitekter och konsulter 

inom specifika områden. När bygghandlingarna är färdiga kan ett förfrågningsunderlag framställas 

och anbudsprocessen starta. Upphandlingen av entreprenör sker som i regel i konkurrens mellan 

flertalet olika entreprenörer. Anbudsvinnaren har ett utförandeansvar som innebär de endast är 

ansvariga för att följa befintliga bygghandlingar, det vill säga, inget funktionsansvar för färdig 

produkt. Beroende på om en eller flera entreprenörer anlitas och hur ansvaret fördelas så finns det 

tre olika typer av utförandeentreprenad; generalentreprenad, delad entreprenad och samordnad 

generalentreprenad (Nordstrand, 2008).  

 

Då beställaren, vid en utförande entreprenad, ansvarar för projekteringen bär entreprenören 

mindre risk. Denna riskfördelning gynnar konkurrenssituationen och gör att fler företag lättare kan 

delta i anbudsprocessen och således pressa entreprenadpriserna för beställaren. Det är framför allt 

små och medelstora företag med begränsade projekterings- och kalkyleringsresurser som får ökad 

möjlighet att lämna anbud (Eriksson & Hane, 2014). 

  

Utförandeentreprenad väljs ofta då beställaren själv har en god erfarenhet och kunskap gällande 

vad som eftersöks och hur tillvägagångssättet bör vara för att nå det som eftersöks. Beställaren kan 

vara specialiserad inom viss typ av byggnad med till exempel höga säkerhetskrav och således vilja 

kunna detaljspecificera projektet för att säkerhetsställa nödvändig kvalitet. Då beställaren, genom 
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en utförandeentreprenad, har en möjlighet att standardisera sitt byggnads- eller anläggningsinnehav 

kan kostnaderna, under ett långtidsperspektiv, minska. Detta på grund av att drift- och 

underhållskostnaderna kan minska (Eriksson & Hane, 2014). 

 

En nackdel med en utförandeentreprenad kan vara det låga kunskapsöverförandet mellan 

projektering och produktion. Genom att inte ta vara på erfarenheter och kompetens mellan de 

olika delarna i projektprocessen ökar risken för tidsineffektivitet vilket kan göra att projektet inte 

når upp till sin framgångspotential (Eriksson & Hane, 2014). 

3.4. Ersättningsform 
Valet av ersättningsform är en viktig del som påverkar upphandlingen. Extra viktigt är valet i 

projekt med osäkerhet, tid- samt resurs kritiska förhållanden. Valet kommer också att påverka 

styrningen av projektet (Toolanen, 2008). Det finns olika typer av ersättningsformer att välja på i 

en entreprenad. De två vanligaste är fast pris och löpande räkning, varav fast pris är den absolut 

vanligaste formen inom den svenska byggbranschen (Eriksson & Hane, 2014). 

 

3.4.1. Fast pris 

Med fast pris menas att slutpriset är bestämt innan kontraktet skrivs på (Liman, 2007; Eriksson & 

Hane, 2014). Denna typ av ersättningsform bidrar positivt till konkurrens då den fasta slutsumman 

gör det enklare att värdera entreprenörernas olika anbud. Detta medför också att om 

förfrågningsunderlaget är felfritt, vilket är nästintill omöjligt, kan beställaren försäkra sig om 

marknadens lägsta pris (Bröchner & Kadefors, 2010; Eriksson & Hane, 2014). En annan nackdel 

med det fasta priset är dock att det inte bidrar till att tillsammans hitta kostnadseffektiva lösningar 

(Eriksson & Hane 2014). Om storleken på projektet inte ändras så ändras inte heller priset, dock 

ändras omfattningen i nästan i samtliga projekt (Liman, 2007). Om något inte framgått i 

handlingarna eller om ändring sker tillkommer dessa faktorer som ÄTA-arbeten på 

kontraktssumman. Då underlagen ofta brister i kvalitet finns det risk att parterna, i ett fast pris 

kontrakt, ingår i ett konfliktorienterat samarbete redan från början. (Eriksson & Hane, 2014). 

 

Risk är en viktig faktor vid val av ersättningsform (Eriksson & Hane, 2014). Vid fast pris ligger 

majoriteten av risken hos entreprenören, det är entreprenören som vid uppkomst av oväntade 

händelser eller ineffektivt arbete som påverkas av kostnaderna (Bröchner & Kadefors, 2010; 

Eriksson & Hane, 2014). Detta skapar incitament hos entreprenören att jobba snabbt och att 

försöka komma på effektiva lösningar (Eriksson & Hane, 2014). Trots att fast pris är bäst vid 

entreprenader med liten osäkerhet väljer många upphandlare fast pris även vid projekt med större 

osäkerhet. I dessa fall ökar risken för ÄTA-kostnader, dock ser beställaren en större risk i att utföra 

projektet med löpande räkning eftersom entreprenören då inte har några incitament att hålla 

kostnaderna nere (Bröchner & Kadefors, 2010). 

 

Vid användning av ersättningsformen fast pris är det viktigt att, för att undvika missförstånd, tillägg 

bör göras gällande om det fasta priset är indexreglerat eller ej (Liman, 2007). Vid indexreglering tas 

hänsyn till eventuella kostnadsändringar i samhället (Byggindustrin, 2015). Vid stora tidskrävande 

projekt kan kostnadsökningarna i samhället, dvs. index, vara svåra att förutsäga och kan uppgå till 

betydande belopp. Vid fast pris med indexreglering får entreprenören ersättning för dessa 

kostnadsökningar (Nordstrand, 2008). 
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3.4.2. Löpande räkning 

Löpande räkning innebär att entreprenören får betalt i efterhand, oftast per månad, för arbetena 

som utförts i projektet. Traditionellt sett har löpande räkning ett inslag av fast pris genom ett 

entreprenörsarvode. Detta arvode ska täcka centraladministration, räntor, vinst och risk och är en 

procentsats av de löpande kostnaderna (Liman, 2007; Nordstrand, 2008; Eriksson & Hane, 2014; 

Bröchner & Kadefors, 2010). Beställaren betalar alltså de faktiska kostnaderna för att utföra 

uppdraget plus entreprenörsarvodet. Kostnaderna som entreprenören erhåller måste verifieras och 

redovisas till beställaren (Nordstrand, 2008), på så sätt ställs större krav på beställarens 

kostnadsstyrning och därigenom kräver ersättningsformen en mer kompetent beställare än vad fast 

pris gör (Bröchner & Kadefors, 2010). 

 

Att handla upp entreprenörer på löpande räkning innebär att beställaren i princip tar hela risken 

för att projektet kan genomföras enligt planerna (Eriksson & Hane 2014). Detta innebär att 

kostnadsriks och besparingsmöjligheter förskjuts från entreprenör till beställare (Bröchner & 

Kadefors, 2010). En orutinerad beställare som inte har koll på och styr-kostnaderna kan därför i 

slutändan få ett projekt vars kostnad är mycket högre än väntat, utan att erhålla en bättre produkt 

till följd av detta (Eriksson & Hane, 2014). Generellt sätt är många beställare skeptiska till denna 

typ av ersättningsform. Detta på grund av att entreprenören inte har något incitament för att 

anstränga sig för att bli klar med uppdraget. Tvärt om kan ersättningsformen bidra till ett negativt 

incitament, entreprenörens vinst grundar sig på ett procentuellt pålägg på självkostnaderna blir 

dennes vinst större ju dyrare och längre tid som bygget tar. Det finns därför risk att entreprenören 

jobbar långsamt och överdriver antalet nedlagda timmar (Lind & Eriksson, 2015; Eriksson & Hane, 

2014; Liman, 2008). Att handla upp en entreprenör på löpande räkning begränsar också 

möjligheterna till innovation och utveckling då kostnadsbesparingar, för entreprenören, endast 

leder till lägre ersättning (Eriksson & Hane, 2014; Liman, 2007). Ytterligare ett problem med 

löpande räkning är att det försvårar konkurrensutsättning. Vid fast pris konkurrerar 

entreprenörerna genom deras bud, medan vid löpande räkning förhandlar ofta beställaren med en 

entreprenör (Bajari & Tadelis, 2001). Entreprenörernas anbud i form av á-priser, timpriser och 

entreprenörsarvode säger inte beställaren mycket då det är effektiviteten och yrkesskickligheten 

hos entreprenören som i slutändan kommer ha den avgörande faktorn på slutpriset (Eriksson & 

Hane, 2014). 

 

Det finns dock såklart även fördelar med denna typ av ersättningsform. Löpande räkning bidrar 

till att projektet snabbt kan starta ute på plats även om varken ritningar eller beskrivningar är färdiga 

i projekteringsfasen. Det kan också vara så att projektet är svårt att precisera i ritningar och 

beskrivningar (Eriksson & Hane, 2014; Nordstrand, 2008). Parallellt med byggstart kan då 

projekteringen slutföras. Att inget totalpris måste räknas på av entreprenören både påskyndar och 

underlättar upphandlingen. Löpande räkning är därmed lämpligt vid tidspressade projekt som 

måste komma igång fort (Eriksson & Hane, 2014). Det finns studier som påvisar att denna typ av 

ersättningsform är fördelaktig vid komplexa projekt (Bajari & Tadelis, 2001). 

 

Eftersom entreprenören får betalt allteftersom delar av projektet färdigställs bidrar detta till att 

entreprenören i regel är mer flexibel till förändringar (Eriksson & Hane 2014; Liman 2007). 

Beställaren undviker också i dessa fall att entreprenören fuskar med kvalitén för att tjäna pengar, 

vilket är inom ramen för ett fast pris (Liman, 2007). 
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Tidigare studier gällande upphandling i byggsektorn har påvisat att om beställare och entreprenör 

jobbar kontinuerligt med varandra i projekt leder detta till att löpande räkning i större utsträckning 

väljs istället för ett fast pris (Corts, 2012). 

 

En variant på löpande räkning är att parterna kommer överens om ett pris som inte får överstigas, 

ett så kallat takpris (Eriksson & Hane, 2014). Dock måste takpriset ändras om beställaren ändrar 

omfattningen av projektet (Nordstrand, 2008). Denna ersättningsform är dock inte så vanlig vilket 

kan bero på den orättvisa fördelningen där entreprenören inte har något att vinna men mycket att 

förlora (Eriksson & Hane, 2014). Ett annat alternativ på löpande räkning är istället incitamentsavtal 

där risker fördelas jämnare mellan parterna (Bröchner & Kadefors, 2010). 

 

3.4.3. Andra ersättningsformer 

3.4.3.1. Incitamentavtal 

Incitamentavtal är en blandning av fast pris och löpande räkning. Parterna har i förväg kommit 

överens om ett riktpris, om detta pris över- eller underskrids så delar beställaren och entreprenören 

på vinsten respektive förlusten (Bröchner et. al., 2015). En stor fördel med incitamentsavtal är att 

det innebär en fördelning av riskerna mellan entreprenör och beställare, vilket bidrar till att 

entreprenören kan minska sin riskpremie i anbudet. Ersättningsformen bidrar också till att 

entreprenören har, likt fast pris, incitament att effektivisera sitt arbete. På grund av delningen av 

risken mellan parterna är löpnade räkning med incitament den vanligaste ersättningsformen vid 

partnering projekt (Eriksson & Hane, 2014). 

 

Incitamentsdelningen är faktorn som avgör om kontraktet mest liknar löpande räkning eller fast 

pris. Oftast delas förlusten respektive vinsten lika men även andra delningsformer förekommer. 

Om beställaren får en större del av vinsten/förlusten liknar kontraktet löpande räkning och vice 

versa (Bröchner et. al., 2015).   

 

3.4.3.2. Mängdkontrakt 

Mängdkontrakt är en speciell avtalsform som har kopplingar till både löpande räkning och fast pris 

(Eriksson & Hane, 2014). Avtalsformen grundar sig på att beställaren har beräknat behovet av 

arbetsinsatser i projektet (Nilsson, 2008). I förfrågningsunderlaget specificerar beställaren vilka 

moment som ska utföras i entreprenaden i en icke prissatt mängdförteckning. Anbudslämnarna 

prissätter sedan mängderna eller enhetstiderna för de olika momenten. Entreprenören kan på så 

sätt ersättas enligt att mängderna, som är specificerade i förteckningen, multipliceras med à-priset, 

eller att à-priset kopplas till entreprenörens verkligt utförda mängd (Kadefors & Bröchner, 2015). 

 

En nackdel med dessa kontrakt är att erfarna entreprenörer kan upptäcka felaktigheter i mängderna, 

och på så sätt lämna höga priser på aktiviteter där de anser att beställaren har räknat för lågt samt 

ett lägre pris på de aktiviteter som de anser är överskattade. Har beställaren gjort denna felaktiga 

bedömning kan det leda till att den entreprenören som är mest informerad vinner upphandlingen. 

Det finns dock inget som garanterar att den som är mest informerad också är mest effektiv 

(Nilsson, 2008). Ytterligare en nackdel med dessa kontrakt är att de ger svaga incitament till att 

effektivisera produktionen så att mängderna minskar (Nilsson, 2008). 
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3.5. Samverkansformer 
Samverkansformen beskriver samspelet mellan olika parter i ett projekt. I byggbranschen utgörs 

grunden för detta vanligen av olika formella möten, såsom startmöten, projekteringsmöten och 

byggmöten (Cocozza & Ljungren, 2008). I Sverige används AB och ABT för att beskriva vissa krav 

som måste uppnås gällande samverkan mellan beställare och leverantör. Dessa krav kan exempelvis 

gälla hur kommunikation ska ske i de fall avvikelser från förfrågningsunderlaget förekommer 

(Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA Sverige, 2006). 

 

Det finns olika nivåer av samverkan. Vad dessa kallas för och vad exakt innebörd är finns skilda 

meningar om. Då minimikraven från de Allmänna Bestämmelserna överstigs brukar det talas om 

utökad samverkan, förtroendeentreprenad eller partnering. Dessa har i stort sett samma innebörd 

men partnering är ett begrepp som används både internationellt och i stor utsträckning i Sverige 

(Eriksson & Hane, 2014). I denna rapport används således begreppet partnering. 

 

Beroende på långsiktigheten av partnering mellan olika aktörer så urskiljs detta genom begreppen 

projektpartnering och strategisk partnering. Projektpartnering innebär att en arbetssgrupp 

bestående av bland annat beställare, entreprenör och underentreprenör tillsammans utvecklar ett 

gemensamt måldokument för ett specifikt projekt. Strategisk partnering innebär att denna process 

upprepas mellan samma aktörer över flera projekt (Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA Sverige, 

2006). Att jobba med samma underentreprenör bidrar till att kontrakten inte behöver vara lika 

detaljerade (Corts, 2012). Olika typer av optioner och ramavtal mellan aktörer är andra sätt att 

försöka skapa en långsiktig samverkan. I USA har en typ av projektpartnering utvecklats där det 

skrivs ett officiellt kontrakt på hur samarbetet ska se ut. Denna typ, kallad Integrated project 

delivery, har dock mindre fokus på själva relationsskapandet (Eriksson & Hane, 2014; Eriksson & 

Kadefors, 2014). 

 

Några av de mest framträdande aktiviteter och verktyg som kan förknippas med partnering är; 

Workshops för teambuilding, effektiva konfliktlösningsmetoder, fastställa gemensamma mål, 

riskhantering, uppföljning av relationsutvecklingen samt användning av samma IT-system så som 

BIM program. (Eriksson & Hane, 2014; Eriksson & Kadefors, 2014). 

 

Anledningen för användning av partnering kan skilja sig beroende på beställare. Ofta är 

anledningen i grunden att beställaren exempelvis vill minska risken för förseningar, 

budgetöverstigningar och konflikter. Förbättrad arbetsmiljö eller att lättare ta vara på kompetens 

är andra anledningar (Eriksson & Kadefors, 2014; Trafikverket, 2014). Huruvida vilja finns att 

använda partnering i ett projekt beror även ofta på förutsättningarna i projektet. Enligt en 

forskningsrapport av Bengt Toolanen (2004) beror det framförallt på komplexiteten och 

osäkerheten i ett projekt, vilket kan vara vanligt i stora projekt. Enligt rapporten ökar graden av 

partnering då projekt lider av tids- och resursbrist eller då det finns strategiska faktorer, till exempel 

ett utvecklingsbehov av produkt- eller produktionsteknik i ett projekt, Se figur 2. 
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Figur 2: Nivå av samverkan beroende på projekt och förutsättningar. SI: AB-baserat med kortsiktigt fokus, 

SII: AB-baserat med långsiktiga relationer, SIII: Projektpartnering, SIV: Strategisk partnering (Bengt 

Toolanen, 2004). 

 

Idag finns som sagt skilda meningar om hur partnering ska definieras och vad konceptet innebär. 

Enligt Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA Sverige (2006) ska en utökad samverkan kunna ske 

i kombination med de flesta ersättnings-, upphandlings-, och entreprenadformer. 

Samverkansformen ska vara helt fristående från andra upphandlingsdelar och snarare fokusera på 

de relationsbyggande aspekterna. Eriksson & Hane (2014) ser partnering som en heltäckande 

upphandlingsstrategi som är samverkansinriktad. Det innebär att vissa ersättnings-, upphandlings-

, och entreprenadformer lämpar sig bättre om målet är att förbättra relationer och samverkan 

mellan olika parter i olika projekt.  ”Att se partnering som en etikett som man kan klistra på ett projekt bara 

för att man genomför vissa samverkansinriktade teambuildingaktiviteter relaterade till samverkansformen samtidigt 

som övriga delar av upphandlingsstrategin är opåverkade, är att missa den systematiska helhetssyn som krävs för 

entreprenadupphandling i allmänhet och partnering i synnerhet.” (Eriksson & Hane, 2014). 

 

I dagsläget handlar partnering mest om en relation mellan beställare och huvudentreprenör, på så 

vis går potentiellt positiva effekter mellan huvudentreprenör och underentreprenör förlorade 

(Hartman, & Caerteling, 2010). 

 

I denna rapport ses partnering som en kompletterande samverkansform som inte nödvändigtvis 

bestämmer val av entreprenad- och ersättningsform. 
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4. Empiri  
I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna. De olika ämnena som diskuterades 
presenteras noggrant men som en sammanfattning av personernas uppfattningar och åsikter. 
Kapitlet avser att sammanställa empirin som är relevant för frågeställningarna. De 
intervjupersoner som bidrar till empirin i detta kapitel finns listade i referenslistan. 

4.1. Projekten 
Empirin i denna studie bygger på intervjuer med olika aktörer från två olika projekt. Dessa projekt 

presenteras nedan.  

 

4.1.1. Pyramiden 

Pyramiden är ett kontorsprojekt i Solna som består av tre sammanlänkande byggnader med sju till 

fjorton våningar och totalt 90 000 kvm. Omsättningen är 1,7 miljarder SEK. Projektet påbörjades 

i december 2014 och beräknas att vara klart december 2018. Beställaren är Fabege och kontoret 

kommer att bli SEB:s nya huvudkontor med totalt 4 400 arbetare. Projektet drivs som en 

totalentreprenad i samverkan mellan Fabege, Arcona och Veidekke. 

 

I detta projekt intervjuade författarna de inblandade i upphandlingen av en snickerientreprenad. 

Entreprenaden var en totalentreprenad med fast pris som ersättningsform. En unik lösning hade 

utformats gällande innerväggar i ljusgårdar och trappbalustrader. En ljudabsorbent kläddes med 

tyg och ribbor sattes sedan i mönster på denna. 

  

4.1.2. Patienten 

Patienten är en sjukhusbyggnad som Arcona bygger tillsammans med Veidekke. Omfattningen är  

1 miljard SEK och genomförs som en totalentreprenad i samverkan med byggherren Vitartes. 

Projektet ligger i direktanslutning till Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och blir 42 000 kvm. 

Byggstart var i juni 2016 och kommer pågå till årsskiftet 2019/2020. Stockholms läns landsting är 

största hyresgäst i byggnaden, där S:t Eriks ögonsjukhus kommer att bedriva verksamhet. I detta 

projekt intervjuade författarna de inblandade i pålningsentreprenaden. Entreprenaden var 

upphandlad som en utförandeentreprenad med ett mängdkontrakt.  

4.2. Optimal upphandling 
I första läget på frågan om upphandlingsarbetet fungerat bra var samtliga tillfrågade mer eller 

mindre eniga om att det fungerar bra, dock framgår det vid vidare frågor att det finns utrymme för 

förbättringar. Vissa av inköparna tar upp nya tekniker och tankesätt så som partnering och BIM 

som potentiella verktyg till förbättringar. På frågan om vad som definierar en optimal upphandling 

återkommer frekvent svaren noggrannhet och att ordentliga handlingar överlämnas från 

projekteringen. Resonomengen hos de intervjuade kom ofta in på samma slutsatser gällande vad 

som definierar en väl fungerande upphandling, dessa faktorer redovisas i figur 3. Notera att detta 

endast är en sammanställning av ord som användes i mer utförligare resonemang för att besvara 

frågan.  
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Figur 3: Intervjupersonernas definition av en optimal upphandling 

 

Det som försvårar för upphandlingarna i dagsläget är ofta konjunkturen. Det råder högkonjunktur 

i byggbranschen vilket leder till att underentreprenörer kan vara kräsna när de tar sig an jobb.  

4.3. Anbud 

4.3.1. Anbudsinfordran 

För att en upphandling av underentreprenörer ska fungera väl, och resultera i positiva effekter 

gällande tid, kvalitet ock kostnad, trycker flertalet av intervjupersonerna på vikten av noggrannhet. 

Det är viktigt att projekteringen levererar bra handlingar och att det som tas upp i projekteringen 

följer med under resten av byggprocessen. 

’’Som man frågar får man svar’’ 

- Inköpare 5 

Underentreprenörerna understryker vikten av ett bra förfrågningsunderlag. En av 

underentreprenörerna påpekar att om underlaget är detaljerat och riktat mot deras specifika 

entreprenad, där endast väsentliga ritningar blir medskickade, blir förutsättningarna bättre och 

underentreprenören kan lämna ett anbud där prisbilden är lättförståelig.  

’’Ju enklare det blir för oss desto enklare kommer prisbilden högst troligt att vara’’ 

- Underentreprenör 1 

Antalet underentreprenörer som förfrågan skickas till beror på storlek och komplexitet på 

projektet. I regel nämner inköparna att de försöker skicka ut till tre till fem underentreprenörer. 

Skickas det ut till tre eller färre så är beställaren i regel ganska säker på att de lämnar ett anbud. I 

extremfall skickas anbudsförfrågan till mellan sju och tio underentreprenörer, dock antas det i dessa 

fall att endast cirka fem till sex av dessa svarar.  

 

Optimal Upphandling

Bra handlingar Tydligt och noga genomtänkt

Veta vad man vill ha Bra relation mellan parterna

Erfarenhetsåterföring Samtliga parter nöjda
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Med rådande högkonjunktur påpekar flera av inköparna att det kan vara svårt att få in offerter. 

Underentreprenören kan välja fritt mellan olika jobb, får de inte ett så kan de utan problem gå till 

nästa projekt. På grund av detta tror flertalet av intervjupersonerna att det oftast betalas överpriser 

till underentreprenörerna. De hävdar att underentreprenörerna drar till med ett högt pris, får de 

jobbet så är det bra och får de det inte så spelar det inte så stor roll. Två av inköparna går till och 

med så långt att de tror att vissa underentreprenörer och leverantörer går samman i 

oligopolliknande verksamheter, och därför inte lämnar pris till vissa entreprenörer eller inom vissa 

områden. Underentreprenörerna påpekar däremot att det i dagens konjunktur är svårare för att få 

tag i material och att leveranstiderna är längre. På grund av höga lagerkostnader vill 

underentreprenörer heller inte sitta på ett stort lager. Under de tre senaste månaderna har läget 

trappats upp och entreprenörenrna måste, enligt en av underentreprenörerna, ha större 

framförhållning än normalt om de ska klara av att få fram material och kunna starta i tid. Även 

underentreprenörerna anser att de betalar överpriser, i detta fall för material, och därför måste de 

öka sina priser mot entreprenörerna.  

 

Underentreprenörerna som inköparna väljer att skicka ut anbudsförfrågan till väljs i regel utifrån 

erfarenhet av underentreprenören i fråga eller på hörsägen från andra inköpare.  

 

4.3.2. Förfrågningsunderlag 

De intervjuade inköparna använder sig av standardmallarna AB och ABT för att lättare kunna 

utforma förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar. Förfrågningsunderlagen måste dock 

projektanpassas i varje fall. Det som anpassas gäller ofta tid, ekonomi, viten förutsättningar, 

optioner med mera.  

 

Oftast är det enbart en person som jobbar fram förfrågningsunderlag och kontraktsförslag. Enligt 

de flesta intervjupersonerna fungerar det bäst att sitta själv när dessa dokument tas fram. Dock 

påpekar de att diskussioner sker med arbetsledning under processens gång gällande entreprenadens 

omfattning. Produktionsledaren har ofta bättre koll på det som ska göras på plats och kommer 

därför ofta med input till inköparen.  

 

Flera av intervjupersonerna tar upp vikten av att vara detaljerad och tydlig i förfrågningsunderlaget, 

för att på så sätt täcka så många potentiella scenarion som möjligt. Vanligt förekommande, enligt 

både inköpare och underentreprenörer, är att båda parterna vill ha med flera standardstycken i 

kontraktet och förfrågningsunderlaget även i de fall då det inte fyller någon funktion. Det 

förekommer upprepningar i AF-del samt kontrakt vilket bidrar till att dokumenten blir svårlästa.  

’’Längre kontrakt eller förfrågningsunderlag leder till att förre läser dem’’ 

- Inköpare 1 

Enligt en av inköparna är en av svårigheterna när kontrakten utformas att förhålla sig till det som 

står i alla x antal kontraktsbilagor för att undvika upprepningar. Enligt samma person vill många 

personer skriva in alla förutsättningar i kontraktet även om det finns med i kontraktsbilagorna. 

Dock påpekar personen senare att kontraktet blir lättförståeligt om detta görs.  
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4.3.3. Anbudsutvärdering 

I samtliga fall fick intervjupersonerna frågan om vad som är den viktigaste faktorn vid en 

anbudsutvärdering, i samtliga fall fick författarna pris som ett kort svar. En av intervjupersonerna 

gjorde efter ett tag tillägget; ’’om man vet att entreprenörerna man frågat är bra’’. En av intervjupersonerna 

pekar på tidsbristen som en faktor till att det lägsta priset väljs, det finns inte tid att utvärdera 

anbuden och priset blir då den faktor inköparen har att gå på. En av personerna påpekar att; om 

underentreprenören vet att entreprenören endast kommer att kolla på priset vid fast pris kan hen 

räkna lågt och räkna med att ta igen denna förlust på ÄTA-arbeten.  

 

I de fallen lägsta pris inte väljs är det enligt inköparna ofta på rekommendation från 

produktionsledare eller projektchef, då de föredrar att jobba med en speciell underentreprenör som 

de tycker fungerar bra. Även arbetsledarna som intervjuades styrker att de i vissa fall efterfrågar en 

speciell underentreprenör som inköparen i flera fall då väljer, detta med motiveringen att få 

smidigare processer ute på plats och därigenom tjäna in lite av pengarna.  

 

För att kunna lämna ett lämpligt pris påpekar en av underentreprenörerna vikten av tydlighet från 

entreprenören. Det bör vara tydligt vad entreprenören vill ha och att de trycker på vad som värderas 

högst vid anbudsutvärderingen. Vad som prioriteras i anbudet är ofta otydligt, vilket styrks av 

inköpare som ett problem där de i många fall kan vara otydliga. Enligt båda parter, i flertalet 

intervjuer, lyfts tydlighet gällande prioritering upp som en faktor som kan komma att påverka priset. 

Det måste enligt flera av inköparna framgå i förfrågningsunderlaget hur de vill att 

underentreprenörerna ska räkna så att alla räknar på samma sak.  

’’Vi vill att de ska räkna på äpplen och äpplen, inte äpplen och päron’’ 

- Inköpare 3 

Om priserna som kommer in skiljer sig mycket mellan varandra kan det vara ett tecken på otydliga 

handlingar. I dessa fall kan det enligt en av intervjupersonerna vara läge att göra om upphandlingen.  

 

4.3.4. Tidsaspekter 

Tidsaspekten tas ofta upp som ett problem i upphandlingsprocessen. Stressade processer leder, 

enligt inköparna, till dåliga handlingar och tajta inköpstidsplaner vilket i sin tur leder till att inköp 

hamnar efter och i värsta fall att entreprenaden påbörjas utan att kontraktet är påskrivet.  

’’Det handlar mycket om tidsplanering och bra handlingar’’ 

- Inköpare 3 

Det är inte ovanligt att projekt under tidens gång växer i omfattning. Dock brukar inte, enligt en 

av inköparna, tiden för överlämningen av själva projektet ändras nämnvärt på grund av detta. Detta 

medför att extrainköp måste rymmas i den ursprungliga tidsplanen, men de måste fortfarande vara 

lika strukturerade och genomtänkta som de inköpen som gjordes i första läget, vilket leder till 

uppenbara problem.  
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Effekterna av bristande tid leder, enligt intervjupersonerna, till att överlämning mellan inköp och 

produktionsledning samt kunskapsåterföring inte funkar lika bra. Det kan vara att det saknas tid 

att göra uppföljningar vilket leder till att samma misstag upprepas gång på gång. 

4.4. Entreprenadform 
Den generella uppfattningen bland de som arbetar med inköp, från entreprenör sidan, är att det 

inte finns någon entreprenadform som är bättre än någon annan. Valet av entreprenadform beror 

på ett projekts specifika förutsättningar. Tidsaspekten, ett projekts komplexitet och omfattning 

samt mängden ansvar entreprenören vill ha, är de mest förkommande svaren bland inköpare 

gällande valet av entreprenadform. Tryggheten i sina egna handlingar samt vilka aktörer som finns 

tillgängliga på marknaden nämns också som avgörande faktorer. 

 

Bland de intervjupersoner som jobbar i produktionen, från entreprenörsidan, nämner flera att de 

föredrar att jobba under en totalentreprenad. Anledningen är ofta att det är tidsbesparande då 

mindre detaljstyrning krävs i produktionen. 

 

En intervjuperson från underentreprenörsidan påstår att utförandeentreprenad är att föredra. 

Anledningen till detta är att; vid en totalentreprenad tar en arkitekt fram en visuell lösning och 

underentreprenören får ta på sig ansvaret för den tekniska lösningen. Detta gör att 

underentreprenören blir begränsad i utformning men fortfarande tar fullt ansvar.      

 

Detaljnivån i handlingarna bör, enligt två intervjupersoner, anpassas utifrån valet av 

entreprenadform. Vid en totalentreprenad kan viss otydlighet i ritningar, vid överlämnande till 

underentreprenör, vara bra. Att vara för detaljerad i dessa fall kan leda till att underentreprenören 

endast stämplar om entreprenörens ritningar och använder dem rakt av. 

”Vi kunde inte det här tillräckligt bra så du får handla det här på 

totalentreprenad” 

- Inköpare 5 

I vissa fall är avsikten att handla en entreprenad på utförande, dock kan t.ex. bristfällig projektering 

leda till att entreprenören bli tvungen att ändra strategi och istället välja totalentreprenad. Detta 

påstår en av inköparna vara vanligt förekommande. Att ändra entreprenadformen är inte bra då 

det blir en slags mellanform på detaljnivån, vilket medför svårigheter gällande vad som har handlats 

upp och vad som krävs av underentreprenören. Detta gör även att det blir svårt att säkra kvalitén 

och kostnaden. Intervjupersonen tror att anledningen till denna ändring av entreprenadform 

grundar sig i brist gällande kompetens och tid hos projektörerna. 

  

En av intervjupersonerna tror att det ofta blir billigare för entreprenören då utförandentreprenad 

används. En annan intervjuperson tror att slutpriset oftast blir detsamma oavsett val av 

entreprenadform, men att en totalentreprenad sparar tid för entreprenören. 
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4.4.1. Totalentreprenad 

En av fördelarna med totalentreprenad, vilket ofta nämns från entreprenörsidan, är att ett mindre 

ansvarstagande krävs. Detta gör att entreprenören inte behöver detaljstyra produktionen i samma 

utsträckning jämfört med en utförandeentreprenad. Det kräver dock att det finns ett större 

förtroende för underentreprenören. 

”Ja, men det där får ni lösa” 

- Underentreprenör 1 

”Ni är totalentreprenör, lös det” 

- Produktionsledare 1 

Flera intervjupersoner, både underentreprenör och entreprenör, tycker att ansvaret vid en 

totalentreprenad ibland förs över på underentreprenören i allt för stor utsträckning. Juridiskt sett 

anses det korrekt men kan, enligt intervjupersonerna, hämma relationen mellan underentreprenör 

och entreprenör då samarbetskänslan kan försvinna. En intervjuad underentreprenör anser att det 

ofta beror på hur entreprenörens produktionsledare engagerar och uttrycker sig, gällande deras 

arbete. En produktionsledare från beställarsidan har också uppfattningen att denna attityd kan 

förekomma i en totalentreprenad. Hen har insikten att denna typ av negativa kommunikation i 

slutändan blir entreprenörens huvudvärk och således inte gynnsam för någon part. 

 

Flertalet av intervjupersonerna ser positivt på en totalentreprenad utifrån aspekten att 

underentreprenören, som är expert på området, får mer frihet och delaktighet i projekteringen, 

vilket gynnar resultatet.  

 

Det finns en risk att kontrollen över slutprodukten går förlorad vid en totalentreprenad. Dock 

granskas underentreprenörens handlingar frekvent vid olika projekteringsmöten, vilket bidrar till 

att majoriteten av intervjupersonerna, från beställarsidan, anser att kontrollen inte går förlorad vid 

en totalentreprenad. 

 

4.4.2. Utförandeentreprenad 

”Som man bäddar får man ligga” 

- Produktionsledare 1 

Detta citat kommer från en produktionsledare på beställarsidan. Hen ser positivt på en 

utförandeentreprenad då produktionsledaren har större möjlighet att påverka, vilket ökar 

engagemanget. Då lösningar måste bistås kontinuerligt blir det svårare att bli bekväm och mer 

ansvar ökar motivationen. Flertalet av intervjupersonerna påpekar att det inte finns någon 

anledning att handla på totalentreprenad i de fall då en bra lösning framställts. Då finns ingen 

anledning att betala för att någon annan ska ta fram handlingarna. 
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”Dum gör som dum säger” 

- Inköpare 3  

En av inköparna poängterar vikten av bra handlingar vid upphandling av en utförandeentreprenad. 

Det är svårt för entreprenören att komma undan det ekonomiska ansvaret om problem uppstår. 

Enligt en intervjuperson ställer denna entreprenadform större grav på produktionsledaren. Oftast 

har produktionsledaren från huvudentreprenören inte den tid som är nödvändig för att kunna sätta 

sig in i en specifik entreprenad. Det är viktigt att, som produktionsledare, kunna prioritera rätt saker 

med tanke på den tidsbrist som råder i en utförandeentreprenad.  

4.5. Ersättningsform 
Valet av fast pris eller löpande räkning grundar sig ofta i faktorerna risk och omfattning. 

entreprenören ställer frågor så som; hur stor är risken i projektet och vilken storlek har 

entreprenaden. Val av ersättningsform beror också på hur säker entreprenören är på 

underentreprenören. 

 

4.5.1. Fast pris 

I samtliga intervjuer framförs åsikten att fast pris känns tryggt. Inköpare påpekar också att risken 

skiftas mot underentreprenören. Fast pris är en vanlig ersättningsform som alla i branschen känner 

till och det satta priset leder till att entreprenören inte känner sig lurad i slutändan, trots att 

ersättningsformen i mångt och mycket leder till ett högt pris där underentreprenören måste ta höjd 

för eventuella risker. Valet av fast pris är ett val som oftast båda parter är nöjda med. Det innebär 

en trygghet för entreprenören gällande vad hen ska betala och det finns en möjlighet för 

underentreprenören att tjäna några extra kronor.  

’’Fast pris är alltid att föredra’’ 

- Inköpare 3 

Att fast pris är den ersättningsform som oftast väljs är otvetydigt i varje intervju. En av 

intervjupersonerna hävdar även att ett fast pris alltid är att föredra. Enligt intervjupersonen i fråga 

är det bra att enas om ett fast pris med underentreprenören i de fall då omfattningen är säker. Även 

om intervjupersonen håller med om att fast pris kan leda till att entreprenören betalar för mycket 

för jobbet, så kan det vara värt det i och med att den högre summan leder till en trygg och bra 

process. Personen påstår även att det är svårt vid löpande räkning att veta vad slutpriset kommer 

att bli och att slutpriset ofta blir högre än beräknat. 

 

Valet av ett fast pris grundar sig mycket i tradition samt en rädsla av att bli lurad av den andra 

parten. Samtidigt belyser flertalet av intervjupersonerna att ett löpande pris i teorin kan vara bättre 

men att det då måste finnas ett samarbete där båda förstår och litar på varandra. Om detta 

samarbete fungerar finns det möjlighet för båda parter att tjäna pengar. Dock påpekar samma 

intervjuperson att det i praktiken inte finns tid till att ha kontroll på att underentreprenören endast 

får betalt för utfört arbete och därför väljs ett i regel ett fast pris. Intervjupersonen kommer även i 

detta fall tillbaka till att fast pris väljs för att säkra kostnader, dock belyses också möjligheten till 
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medelvägar så som rikt- och takpris men att det i dessa fall är svårt att få underentreprenören att 

förstå hur ersättningen kommer att fungera.  

 

Incitamentslösningar kan vara ett alternativ som kan fungera i praktiken, dock belyser en av 

intervjupersonerna vikten av att modellen ska vara så pass enkel att båda parter vet vad de ingått i 

för avtal. Det svåra vid denna typ av ersättning, enligt samma intervjuperson, är 

underentreprenörens redovisning mot entreprenören. Underentreprenörer, ofta små, kan ha köpt 

in material för länge sedan som de sedan vill använda i ett projekt. Om de då inte kan redovisa 

inköpet så går det inte att använda materialet även om hen vet vad priset var och är.  

 

4.5.2. Löpande räkning  

En av intervjupersonerna påpekar att löpande räkning i teorin är den perfekta ersättningsformen, 

då entreprenören endast behöver betala för vad som utförs. Dock vågar parterna i praktiken inte 

lita på varandra i den utsträckningen att ersättningsformen väljs. 

’’I teorin ska man väl alltid köra på löpande. Då betalar man bara för det som man 

ska betala för’’ 

- Inköpare 1 

Löpande räkning upplevs oftast, av intervjupersonerna, som ett andrahandsval. Tidspress i 

upphandlingen där handlingar inte är klara kan vara en av orsakerna till att löpande räkning väljs, 

detta på grund av att entreprenören inte har något vettigt förfrågningsunderlag att skicka ut. 

Intervjupersonerna belyser dock möjligheten att handla upp med hjälp av á-priser.  

 

Arbetsledarna påpekar att så länge priserna i kontrakten är rätt så påverkar inte ersättningsformen 

relationen mellan parterna. Om omfattningen, och där av priset, är fel så blir det dock krångligare. 

En av underentreprenörerna påpekar att vid löpande räkning blir relationen mer avslappnad. Det 

är lätt för entreprenören att ändra sig utan att det medför allt för stora problem för 

underentreprenören. Ett fast pris ställer krav på att underentreprenören ska bli klara i tid, annars 

förloras pengar. En entreprenad på löpande räkning kan bli mer flexibel eftersom entreprenören 

enkelt kan flytta underentreprenören för att fortsätta någon annanstans. Vid fast pris är det enligt 

en av underentreprenörerna ofta svårt att motivera en tilläggskostnad, även om de har rätt till 

denna. En av inköparna styrker också att löpande räkning kan leda till större frihet, men menar att 

det funkar bättre i mindre entreprenader där osäkerheten om vad det är exakt som ska göras är 

större.  

 

I flera av fallen uppger intervjupersonerna löpande räkning som ett alternativ till entreprenader där 

stor kontroll och erfarenhet finns. Dock när de bes välja ersättningsform, i ett sådant fall, väljs ändå 

det fasta priset med motiveringen; det är enkelt, förutsättningar när entreprenaden påbörjas kan ha 

ändrats, det gäller inte så mycket pengar samt att det finns en rädsla för väntetider. En möjlighet 

som har tagits upp av både inköpare och underentreprenörerna är möjligheten att blanda 

ersättningsformerna, alltså köpa en del på löpande pris och en annan del på fast pris. 
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4.6. Samverkansform 

4.6.1. Vad är Partnering? 

”Nej jag har inte så stor koll på vad som menas med det” 

- Inköpare 1 

”Ja, vad innebär det? Hur fasen menar ni?” 

- Inköpare 2 

Vad partnering innebär eller associeras med är något som intervjupersonerna, i flertalet av fallen, 

har svårt att svara på. Flera intervjupersoner har inget svar då de inte vet vad begreppet innebär. 

Bland de intervjupersoner som har ett svar på frågan, är samarbete, involvering, förståelse och 

intresse mellan olika aktörer, ord som är återkommande. En av entreprenörens produktionsledare 

säger att hen direkt tänker på samverkan, alltså att entreprenören jobbar tillsammans med 

byggherren. En underentreprenör säger att det är att bygga en relation där det ska kunna ställas 

krav men samtidigt kunna ges och tas. 

 

Två av de intervjupersoner som jobbar med inköp börjar tala om ersättningsformer. Den ena 

intervjupersonen säger att partnering framförallt används när entreprenören inte riktigt vet hur de 

vill genomföra ett projekt och således inte vill låsa sig till ett pris utan snarare skapa en situation 

med mycket frihet där många åsikter kan framföras. Hen säger att meningen är att jobba 

tillsammans för att nå bästa resultat, där båda aktörer jobbar för den andres fördel eller vinning 

och ett gemensamt åtagande arbetas fram. Den andre intervjupersonen som kommer in på 

ersättningsform, i fråga om partnering, påtalar att det är ofta löpande räkning med budgetpris eller 

takpris som används. Hen säger även att det innebär högre grad av involvering från deras sida och 

att partnering framförallt används uppåt mot byggherren. I extremfall har byggherren full insyn i 

entreprenörens böcker. Samma intervjuperson nämner incitament och strategiska leverantörer som 

exempel vid partnering. 

 

Ingen av intervjupersonerna nämner aktiviteter och verktyg såsom workshops för teambuilding, 

effektiva konfliktlösningsmetoder, riskhanteringsmetoder eller användning av samma IT-system, 

som enligt teorin förknippas starkt med partnering. 

”Haha samverkansprojekt, alla ska jobba tillsammans men det är bara en som 

jobbar” 

- Inköpare 6  

En av intervjupersonerna tror att många vill jobba med partnering men att det kan ha en dålig klang 

för vissa. Hen anser att det är en bra väg att gå men att det är väldigt svårt då det förutsätter att 

parterna har samma intentioner, är öppna, ärliga och vill varandra väl. 
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”Partnering är öppenhet från vår sida men hur öppnar beställaren upp?” 

- Inköpare 5  

Detta uttal kommer från en intervjuperson som arbetar med inköp. Personen i fråga säger att 

partnering kan innebära öppna böcker vilket gör att möjlighet finns att gå in och se om det är 

schyssta underlag m.m. Detta vinner branschen definitivt på. Dock kan öppenheten ibland kännas 

ensidig. Intervjupersonen anser att i slutändan så är det av nytta för branschen, då det ökar 

förståelsen och förhoppningsvis minskar tvisterna gällande kontrakt och entreprenadarbete.  

 

Åsikterna bland intervjupersonerna går isär i frågan om partnering kan vara applicerbart mellan 

entreprenör och underentreprenör. En inköpare säger att det är fullt tänkbart och att hen tidigare 

jobbat med partnering även mot underentreprenör. I detta fall jobbade huvudentreprenören med 

partnering mot byggherren och arbetssättet fördes sedan vidare ner mot underentreprenör. En 

annan inköpare säger att det endast är applicerbart på underentreprenörer om de har ett ansvar i 

projekteringen. Samma intervjuperson säger senare att den typen av relation oftast är mellan 

byggherre och totalentreprenör, och inte riktigt är applicerbart vidare ner mot underentreprenören. 

 

4.6.2. Att jobba med samma underentreprenör 

Majoriteten av intervjupersonerna säger sig ofta jobba med samma underentreprenör/entreprenör 

i olika projekt. Några av intervjupersonerna tillägger att det kan variera beroende på vilken kategori 

av arbete det är som ska utföras. Det förutsätter även att tidigare upplevelser av 

underentreprenören är positiva. Enligt en av produktionsledarna definieras positiva upplevelser 

utifrån att; tidsplanen hålls, underentreprenören är lösningsorienterad, en god stämning finns 

mellan parterna samt att upphandlingen är bra gjord och att arbetet fortskrider enligt 

överenskommen process.  

 

Enligt en intervjuad inköpare är tradition av betydelse. I de fall en inköpare har anlitat en 

underentreprenör, och de gjort bra ifrån sig, sprider sig i regel denna information vidare till andra 

inköpare på företaget. Enligt flertalet inköpare är det svårt att hitta bra underentreprenörer vilket 

gör att denna information är uppskattad. Dock belyser en annan inköpare ett problem med detta 

då det kan leda till att resurser tas ifrån varandra inom företaget, vilket kan leda till att olika projekt 

kan spelas ut mot varandra. Det kan också uppstå situationer där underentreprenören tänker att 

den kan flytta resurser mellan olika projekt, på grund av att det är samma entreprenör.   

”Det är ungefär som när man har barnen på dagis. Pedagogen är viktigare än 

lokalen” 

- Inköpare 2 

Ofta är det inte underentreprenören i sig som avgör om samarbetet blir lyckat. Framgången vilar 

snarare på den specifika ledande montören som underentreprenören skickar ut på bygget. Att det 

är personbundet är något som flera intervjupersoner påpekar. Har personerna jobbat med varandra 

tidigare bidrar det till en bättre förståelse från start, vilket gör kommunikationen effektivare.  
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Majoriteten av alla intervjupersoner ser tillit som den stora vinningen med att jobba återkommande 

med samma underentreprenör. Entreprenören vet att underentreprenören gör jobbet inom budget, 

i tid och till rätt kvalitet. Tillit gör att båda parter ökar sin långsiktiga ekonomiska vinning då de 

kommit över stadiet då de kan tänkas försöka lura varandra, eller är rädda för att bli lurade. Det 

blir mer effektivt och mindre strul, vilket sparar pengar. En intervjuad underentreprenör säger att 

det vid stora och komplexa projekt kan vara möjligt att motivera ett högre pris om det finns en 

stark relation till entreprenören och båda har tillit för varandra.   

 

En nackdel med att jobba med samma underentreprenör, vilket nämns av flera intervjupersoner, 

är att personer blir bekväma, både entreprenör och underentreprenör. Det kan hända att 

entreprenören, till exempel, lättare släpper igenom ÄTA-arbeten. Detta på grund av att 

entreprenören vet att slutresultatet brukar bli bra, eller på grund av att produktionsledare eller 

inköpsansvarig inte vågar säga ifrån då det kan skada relationen som byggts upp. Nackdelarna med 

att en underentreprenör blir för bekväm kan vara att de blir slarviga med att hålla tider och att de 

smyghöjer priser, då de vet att de alltid får jobb. Detta kan, enligt en inköpare, resultera i negativa 

effekter på tidplan och ekonomi. 

 

En inköpare ser även en risk att entreprenören blir slapp i upphandlingen. Om entreprenören 

handlar upp samma underentreprenörer så utsätts inte upphandlingen för samma konkurrens. 

Effekter av detta kan bli att entreprenören går miste om nya underentreprenörer med hög 

kompetens och som också kan vara effektivare. Detta kan, enligt en produktionsledare, således 

resultera i sämre ekonomiska resultat för entreprenören. 

4.7. Kunskapsåterföring 
Intern erfarenhetsåtergivning gällande kontraktsutformning, inköpare emellan, är något som 

majoriteten av de intervjuade inköparna anser borde förbättras. Det förkommer inköpsmöten på 

månadsbasis men under dessa diskuteras; vilka underentreprenörer som bör undvikas, vilka köp 

som är gjorda, vilka som görs i nuläget och vilka som skall göras. Kontraktets utformning och 

potentiella förbättringsåtgärder kopplade till detta diskuteras dock mer sällan. En av inköparna 

påstår att detta kan bli mycket bättre och att det vore bra att, till exempel, ta upp vad som absolut 

borde vara med i AF-delen och vad som bör tänkas på när en viss entreprenad upphandlas. En 

intervjuad inköpare påstår dock att kontraktets utformning, innehåll och omfattning, också 

diskuteras på dessa möten. Flera inköpare säger att kontrakt utvärderas i samband med projektslut, 

dock sprids inte denna information och erfarenhet utanför det specifika projektet. Det som sprids 

är oftast rena ekonomifrågor så som enhetskostnader som kan användas för framtida kalkyler. 

Orsaken till att utvärderingar inte görs utförligt och att erfarenheter inte sprids är, enligt en 

inköpare, p.g.a. tidsbristen och att personer ständigt är på väg in i nya projekt. 
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5. Analys 
Följande kapitel omfattar en analys där den erhållna empirin tolkas och testats med den 
teoretiska referensramen.  

5.1. Anbud 

5.1.1. Anbudsinfordran  

En faktor som ständigt tas upp av intervjupersonerna och som även styrks i teorin av Laryea (2011), 

Konkurrensverket (2016) och Nordstrand (2008) är att noggrannhet och tydlighet är viktigt vid 

utformandet av en bra anbudsinfordran. Att lägga mer tid i början av upphandlingen genom att 

noga definiera omfattningen borde resultera i anbud som är tydligare och enklare att utvärdera. Det 

kan dock vara svårt att, som entreprenör, göra valet angående hur detaljerat förfrågningsunderlaget 

ska vara. En avvägning bör göras gällande när materialet är tillräckligt detaljerat för att få in ett bra 

anbud och när det lagts ner tid och pengar i onödan på ett kontrakt som blir långt och upprepande, 

och därav eventuellt inte kommer att läsas. 

 

Enligt samtliga intervjupersoner lider byggprocessen av tidsbrist. Detta kan bidra till att 

entreprenören inte har möjlighet att lägga ner tid för att tidigt ta fram tydliga handlingar. Om det 

läggs mer tid i anbudsfasen borde detta kunna leda till att processen och slutprodukten blir bättre, 

med avseende på tid och ekonomi. De tydliga handlingarna borde leda till färre missförstånd vilket 

leder till färre iterativa processer där tid och pengar i onödan spenderas.  

 

Att vara tydlig som entreprenör vid utformandet av anbudsinfordran, kan tänkas leda till att 

underentreprenören ger ett bättre pris. Om underentreprenören känner sig säker på vad som ska 

utföras och vad som entreprenören förväntar sig av underentreprenören kan det bli enklare för 

denne att sänka sina riskmarginaler. Det borde också leda till färre ÄTA-arbeten vilket, för 

entreprenören, ger en tydligare indikator gällande slutpris.  

 

5.1.2. Förfrågningsunderlag 

I teoridelen framförs det genom Ruparathna & Hewage (2015) att valet av upphandlingsstrategi 

kommer påverka ett projekts utfall. Då omfattningen är oklar kan detta tänkas leda till att fel strategi 

väljs, vilket kan innebära stora problem i andra delar av projektet.  

 

Vid utformningen av förfrågningsunderlag använder entreprenören branschstandarder så som 

AMA, AB04 och ABT06 som hjälpmedel, detta är vanligt och styrks även i teorin av Nordstrand 

(2008) som också belyser vikten av att projektanpassa förfrågningsunderlagen. Enligt flera av 

inköparna finns en uppfattning att långa kontrakt kan medföra att personer inte orkar läsa 

förfrågningsunderlag och kontrakt, eller att dessa bara skummas igenom. När underlagen är långa 

kan de kännas otydliga och irrelevanta vilket styrks av Laryea (2011). Detta kan tänkas leda till 

felaktiga ÄTA-arbeten som, om inköpare inte är uppmärksamma, kan godkännas och därigenom 

påverka projektets ekonomi negativt. Laryea (2011) påstår att tydliga förfrågningsunderlag bidrar 

till att underentreprenören kan lämna ett säkrare anbud då de inte behöver ta lika mycket höjd för 

oväntade risker. Detta styrks i intervjuerna med underentreprenörerna. Genom ett tydligt 

förfrågningsunderlag kan ett anbud med högre kvalitet uppnås. För att uppnå en tydlighet nämner 

flertalet av inköparna och produktionsledarna också betydelsen av att ta hjälp av 

produktionsledarna i upphandlingsprocessen. Att göra förfrågnings-och kontraktsunderlagen 

tydligare kan innefatta flera olika faktorer, ett sätt kan vara att ge konkreta exempel. Speciellt viktigt 
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är tydligheten gällande ersättning. Vid ett incitamentavtal kan det vara aktuellt att använda ett 

exempel för att på så vis konkret påvisa hur den ekonomiska fördelningen kommer att ske.  

 

Som nämnts tidigare kan mer tid att ta fram ordentliga handlingar till förfrågningsunderlaget leda 

till bättre upphandlingar, dock kan det i vissa fall vara svårt att veta hur produkten ska se ut och 

det är då viktigt att vara flexibel. I dessa fall är ett alternativ att upphandla en underentreprenör 

tidigt och utveckla produkten tillsammans, detta var fallet med snickerientreprenaden på 

Pyramidenprojektet. När produkten är framtagen tillsammans med underentreprenören kan 

konkurrensutsättning ske med ett detaljerat förfrågningsunderlag. I detta fall är det dock viktigt att 

vara tydlig mot underentreprenören att produkten, efter framtagande, kommer att 

konkurrensutsättas, samtidigt är det viktigt att vid kontraktsskrivning vara tydlig med att specificera 

att entreprenören äger rättigheterna till det som tas fram. 

 

5.1.3. Anbudsutvärdering 

Både entreprenör och underentreprenör hävdar att priset är den viktigaste faktorn i en 

anbudsutvärdering, något som styrks av Kammarkollegiet (2010). Dock hävdar flertalet av 

inköparna att inköpsprocesser är stressiga. Om det inte finns tid att utvärdera anbuden ordentligt 

är det svårt att veta vad som är det bästa priset. I de fall entreprenören erhåller ett totalpris utan 

tydligare specifikationer kan det vara svårt att avgöra om lägsta pris är synonymt med bästa pris. 

Kammarkollegiet (2010) påstår att i de fall då det lägsta priset inte väljs, väljs istället det ekonomiskt 

mest fördelaktiga. Inköparna nämner att detta kan vara fallet då produktionsledare ibland önskar 

en speciell underentreprenör för att, enligt dem, få smidigare processer och på så sätt erhålla ett 

ekonomiskt fördelaktig pris.  

 

Det är viktigt att rannsaka de underentreprenörer förfrågan skickats till. Det är vanligt att inom den 

privata sektorn jobba med samma underentreprenörer från projekt till projekt, något som samtliga 

inköpare bekräftar. Hartman & Caerteling (2010) påstår att entreprenör har för vana att välja en 

känd underentreprenör oavsett tidigare erfarenhet, det kan då vara svårt att veta om priset som 

erhålls från underentreprenören är marknadsmässigt. Ett förslag kan i detta fall vara att inför varje 

upphandling byta ut en underentreprenör, oavsett tidigare erfarenheter. Om entreprenören i regel 

frågar fem underentreprenörer kan det vara aktuellt att byta ut en av de kända aktörerna inför varje 

upphandling och på så vis få kontakt med andra underentreprenörer och därigenom få in andra 

pris-och kvalitetsbilder.  

 

Även i fallet med anbudsutvärdering påpekar underentreprenörerna vikten av tydlighet från 

entreprenören. Om entreprenören har ett bra FU, där vad som prioriteras framgår, kan 

underentreprenören lämna ett bättre anbud vilket kan göra det enklare för inköparen att utvärdera. 

Den längre processen med att ta fram ett ordentligt FU skulle då kunna förkorta 

anbudsutvärderingen och samtidigt bidra till ett säkrare pris. Vad som prioriteras i anbud anses 

dock, från både underentreprenör och inköpare, vara bristfälligt. Enligt inköparna kan otydliga 

förfrågningsunderlag leda till att priserna som kommer in skiljer sig mycket. Om ett av priserna är 

avsevärt lägre än det andra kan det vara bra att utvärdera om denna underentreprenör fått med sig 

hela omfattningen. Om priserna däremot i varje fall skiljer sig mycket så kan det vara ett tecken på 

att handlingarna är otydliga och det kan då vara värt att göra om upphandlingen, och på så sätt 

undvika kostsamma och tidskrävande misstag i produktionsskedet. Spridda priser kan bero på 

rådande marknad. Svenska underentreprenörer har mycket jobb och kan ta i när de lämnar anbud, 

medan utländska underentreprenörer vill ta sig in på marknaden och offererar därför låga priser i 



30 
 

ett försök att etablera en kontakt och relation. Om priserna är spridda är det därför viktigt att 

fundera på varför det kan tänkas vara så och rannsaka vilka underentreprenörer som förfrågan 

skickats till.  

 

5.1.4. Tidsaspekt 

Enligt inköparna är det viktigt att följa inköpstidsplanen. Det är därför viktigt att i denna ha 

utrymme för förseningar. Den högkonjunktur som vi i dag befinner oss i bidrar till ett högt tryck 

på såväl underentreprenörer som leverantörer av material. Detta högtryck leder till att 

underentreprenörer inte är lika tillgängliga och att de måste få jobb i ett tidigt stadie så att de kan 

genomföra alla sina inköp. Om underentreprenörerna inte handlas upp i tid kan detta leda till att 

andra underentreprenörer blir försenade på grund av att produktionen inte kan starta.   

 

Det är viktigt att inte låta de stora inköpen drabba de mindre. I de fall där inköp blir försenade är 

det viktigt att försöka jobba med andra inköp parallellt. Om inköp inte görs parallellt finns risk att 

hela projektet till slut blir försenat. Om entreprenören istället jobbar parallellt med inköp kan det 

leda till att viss tid kan jobbas in och effekterna inte blir lika stora.  I de fall inköp förhastas kan det 

få många negativa effekter av t.ex. ekonomisk karaktär. Förhastade processer kan innebära att 

entreprenören får ta en underentreprenör utan att en ordentlig utvärdering har gjorts men det kan 

också tänkas påverka negativt genom att delar av entreprenadens omfattning kan gå förlorade. De 

inköp som förskjuts i inledningen av ett projekt måste köpas i panik i senare stadier vilket kommer 

vara dyrt. Pressade tider kan enligt inköparna leda till att överlämningen till produktion sker för 

sent, vilket kan leda till stress och missinformation. I värsta fall kan tidspressen tänkas leda till att 

produktionstidplanen förskjuts, tid är pengar och det kan också ha effekter på efterföljande 

underentreprenörer. Bristen på tid gör också att överlämningarna mellan inköpare och 

produktionsledare inte fungerar som det är tänkt, vilket kan leda till att produktionsledaren får 

problem att styra entreprenaden gällande vad den omfattar.  

 

I de fall när en underentreprenör måste upphandlas på kort tid, eller ingen tid alls, och kanske 

rentav påbörjar sitt arbete innan ett kontrakt är underskrivet leder detta till att till att 

underentreprenören sitter i en guldsits. Underentreprenören kan i dessa fall nästan fritt ställa krav. 

5.2. Entreprenadform 
I enlighet med vad som framförs i teorin av Révai (2012) är valet av entreprenadform beroende av 

ett projekts förutsättningar och kompentensen som finns i projektet. I empirin framkommer att 

det är extra viktigt att ha kompetent och erfaren projekteringspersonal i en totalentreprenad och 

att det är av stor vikt att ha kompententa och erfarna produktionsledare i en utförandeentreprenad. 

Således bör stort fokus i ett projekt vara att hitta lämplig personal i ett projekt utifrån 

entreprenadform, eller tvärtom, att välja en lämplig entreprenadform utifrån kompetensen och 

erfarenheten som personalen i projektet innehar inom det specifika området. I de fall då 

entreprenadformen är satt är det lämpligt att utforma detaljnivån på handlingarna så de passar den 

valda entreprenadformen. Att bestämma lämplig detaljnivå kan vara svårt. Det viktiga är att 

detaljnivån inte blir halvdan. I en utförandeentreprenad kan det vara bra om detaljnivån är hög 

medan i en totalentreprenad så kan det vara bra om den är låg och mer otydlig. I en totalentreprenad 

kan det vara bra med ett visst mått av diffushet från entreprenören. En risk för entreprenören om 

underlaget är för tydligt är att underentreprenören direkt stämplar om ett underlag till 

bygghandling, utan att ha bidragit med egen input på möjliga lösningar.  
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Ett problem som kan tänkas uppstå vid en totalentreprenad är att det finns en möjlighet att tappa 

kontroll över slutprodukten genom att utformandet överlåts till en annan part d.v.s. 

underentreprenören. För att undvika detta kan entreprenören i vissa fall önska en speciell produkt 

och göra tillägget att denna kan bytas ut mot en motsvarande. Dock är ’’motsvarande’’ ett relativt 

begrepp som kan tolkas olika och kan enligt entreprenören i slutändan resultera i en kvalitetsmässigt 

sämre produkt. Enligt empirin så undviks detta oftast på grund av att underentreprenörens 

handlingar granskas av entreprenören vid projekteringsmöten och kontrolleras innan det stämplas 

till bygghandling. På grund av tidsbrist, som nämns återkommande i empirin, kan det dock finnas 

risk för att denna kontroll inte blir tillräckligt utförlig för att undvika att tolkning är olika mellan 

entreprenör och underentreprenör, gällande vad motsvarande innebär.   

5.3. Ersättningsform 
Valet av ersättningsform grundar sig till stor del i risk, något som stöds av både intervjuade inköpare 

och Eriksson & Hane (2014). Fast pris är, enligt intervjupersonerna, den mest använda 

ersättningsformen, detta stöds också i teorin av Eriksson & Hane (2014). Både inköpare och 

underentreprenörer framhäver att fast pris känns tryggt och att det är enkelt då samtliga parter 

förstår sig på det. Det kan dock diskuteras om entreprenören kan vara säker på slutpriset. Bröchner 

& Kadefors (2010) påpekar att; för att veta vad projektet kommer kosta, och där med att kunna 

känna sig trygg som beställare, krävs ett felfritt förfrågningsunderlag, vilket nästintill är omöjligt att 

uppnå. Enligt intervjupersonerna grundar sig ofta valet av fastpris i en rädsla att känna sig lurad. 

Löpande räkning anges som ett alternativ i de projekt där huvudentreprenör och underentreprenör 

samarbetar, vilket styrks av Corts (2012).  

 

Bröchner & Kadefors (2010) påstår att fast pris är bäst vid entreprenader med liten osäkerhet. 

Dock väljer de intervjuade inköparna gärna ett fast pris i motsatt fall, då projektet genomsyras av 

osäkerhet. Bröchner & Kadefors (2010) förklarar detta genom att löpande räkning inte ger 

underentreprenören incitament att hålla kostnaderna nere. Det ’’fasta priset’’ känns då tryggt, det 

kan dock tänkas finnas stor risk att omfattningen ändras i projekt med hög osäkerhet, i dessa fall 

kan samma pris inte längre gälla och projektet kan i stor utsträckning bli präglat av ÄTA-arbeten. 

I de fallen projekt får mycket ÄTA-arbeten leder ett fast pris till att dels grundpriset måste betalas 

och utöver detta även alla förändringar, i dessa fall kan löpande räkning vara att föredra.  

 

Enligt Nordstrand (2008) och Eriksson & Hane (2014) bidrar löpande räkning till att projekt snabbt 

kan starta ute på plats. Inköparna tar ständigt upp pressade tidsscheman och att handlingar i dessa 

fall kan vara bristfälliga. Med detta som bakgrund kan löpande räkning vara ett bra val i dessa fall. 

Liman (2007) och Eriksson & Hane (2014) nämner att löpande räkning bidrar till att 

underentreprenören i regel kan vara mer flexibel, eftersom de får betalt för allt som utförs oavsett 

om något ändras. Detta styrks också i intervjuerna med underentreprenörerna som hävdar att de 

är enklare för dem att hoppa från en plats till en annan då de jobbar löpande.  

 

Incitamentavtal, vilket enligt Bröchner et. al. (2015) kan ses som en blandning av fast pris och 

löpande räkning användes inte i något av de studerade projekten, det nämndes dock av inköpare 

att det kan vara svårt att i dessa fall att få underentreprenören att förstå upplägget. En av 

nackdelarna med löpande räkning, vilket nämnts tidigare av Lind & Eriksson (2015), är att 

underentreprenören inte har några incitament till att bli klara i tid, å andra sidan vid fastpris måste 

förfrågningsunderlag vara helt klara och tydliga, annars finns det risk för kostnadsöverskridanden. 

Detta kan påvisa att det i vissa fall finns behov av att blanda ersättningsformerna på något sätt. 
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Båda underentreprenörerna vi intervjuade nämnde en sådan typ av blandning då entreprenören 

kan köpa material på fast pris för att sedan köpa produktionen på löpande, eller vice versa. Vissa 

av inköparna nämnde också denna typ av lösning, dock var detta hårt kritiserad av en av inköparna. 

Nackdelen med detta kan vara att det finns en möjlighet att sänka priserna på varor och hämta hem 

denna peng genom att ta mer tid på projektet.  

5.4. Samverkansform 
Från empirin kan slutsatsen dras att många har svårt att förklara vad begreppet partnering innebär. 

Flera inköpare har aldrig hört talas om partnering. Andra är bekanta med begreppet och nämner 

att det handlar framförallt om att bygga relationer och att skapa tillit, vilket är i linje med vad 

Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA Sverige (2006) anser fokus ska ligga på. Å andra sidan 

kopplar två intervjuade inköpare partnering till en specifik ersättningsform, vilket styrks av 

Eriksson & Hane (2014) i deras åsikt om att partnering är en heltäckande upphandlingsstrategi som 

är samverkansinriktad och lämpar sig bättre med vissa ersättnings-, upphandlings-och 

entreprenadformer. Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA Sverige (2006) har istället åsikten att 

samverkansformen helt ska var fristående från andra upphandlingsdelar. Av detta kan slutsatsen 

dras att partnering fortfarande är ett begrepp som är otydligt för vissa och tolkningen om vad det 

faktiskt innebär i praktiken skiljer sig från person till person. 

  

Något som framkommer i empirin är att även om intervjupersonerna inser varför partnering kan 

vara bra, till exempel för att minska konflikter och misstro mellan parter, och vad resultatet av 

partnering skulle kunna bli, till exempel effektivare kommunikation och kostnadsbesparingar, så 

nämns inga aktiviteter eller verktyg för att i praktiken åstadkomma detta. I teoridelen tas flera 

aktiviteter och verktyg upp som enligt Eriksson & Hane (2014) och Eriksson & Kadefors (2014) 

förknippas med partnering, dessa återfinns dock ej i empirin då intervjupersonerna ej förknippar 

partnering med dessa faktorer. Det skulle kunna vara så som Eriksson & Hane (2014) påpekar, att 

partnering ibland kan ses som en etikett som sätts på ett projekt, utan att alla verktyg och aktiviteter 

används som de borde, eller i alla fall föreslås. Det skulle i så fall finnas risk för att partnering som 

samverkansform inte når sin fulla potential och inte ger de positiva ekonomiska och tidsmässiga 

resultat som är bakomliggande syftet.    

 

Enligt empirin vinner branschen på partnering då det ökar förståelsen mellan parter och kan minska 

konflikter och tvister i ett kontrakt. Om det finns en större tillit och förståelse mellan parterna 

skulle detta kunna leda till att parterna inte detaljredovisar lika mycket och inte tar med onödiga 

och generella delar i kontrakten, vars enda syfte är att vara helt säker på att kontraktet är juridiskt 

säkerhetsställt. Detta skulle kunna leda till kortare och mer lättlästa kontrakt. Enligt empirin händer 

det att personer på produktionsnivå inte alltid är helt pålästa på kontrakten, kanske på grund av att 

de är långa och jobbiga att läsa. Om personer involverande i produktionen, både entreprenör och 

underentreprenör, är bättre insatta i kontrakten skulle det kunna leda till att onödiga konflikter inte 

uppstår och att tid således sparas in. Det skulle också kunna leda till att produktionsledare inte 

accepterar felaktiga ÄTA-arbeten. Detta skulle i så fall kunna spara pengar för entreprenören och 

minska osäkerheten i slutkostnader. 

 

Strategisk partnering innebär att jobba med samma aktörer under flera projekt. Åsikterna om det 

är möjligt att applicera partnering ner på nivå mellan entreprenör och underentreprenör går dock, 

enligt empirin, isär. Dock framkommer det att det är positivt att entreprenör och underentreprenör 

återkommande jobbar tillsammans. De som jobbar med samma aktör ser att det finns 
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utvecklingsmöjligheter i att ytterligare förstärka samarbeten. Att kunna jobba vidare på en redan 

etablerad kommunikation där aktörerna direkt förstår varandra och hur de arbetar skulle kunna 

bidra till effektivare produktion genom förenklad projektstyrning och minskad tidsåtgång på grund 

av att misstag och missförstånd minskar. Ett förbättrat samarbete skulle även kunna leda till att 

misstro mellan parterna minskar. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att riskpålägg minskas och 

att det således blir billigare för entreprenören. Enligt empirin kan dock entreprenören vara redo att 

betala ett högre pris om de sedan tidigare projekt varit nöjda med samarbetet. Underentreprenörens 

vinning i detta är att relationen bidrar till att jobb säkras för framtiden. 

 

Det finns dock risker med återkommande samarbeten. Det skulle kunna skapa en bekvämlighet, 

bland både inköpare och underentreprenörer. Inköparen skulle kunna bli lat och inte öppna dörren 

för nya underentreprenörer och således kan konkurrensen bli sämre, vilket i sin tur kan påverka 

kvalitet och slutpris. Underentreprenören skulle kunna bli bekväm på så sätt att den är säker på att 

alltid bli vald och efterhand börjar smyghöja sina priser. I detta fall är tilliten borta och den stora 

poängen med återkommande samarbete parter emellan har försvunnit. 

  



34 
 

6. Slutsats 
I Följande kapitel sammanställs det som framförts i tidigare kapitel och de inledande 
frågeställningarna besvaras. Kapitlet avslutas med förslag på framtida studier.  

6.1. Forskningsbidrag 
Studien bidrar till en ökad förståelse för relationen mellan entreprenör och underentreprenör vid 

ett upphandlingsarbete. Denna relation är relativt outforskad men är en vital grund för ett 

byggprojekts framgång. 

6.2. Insikter 
Tillvägagångssättet vid upphandling av underentreprenörer ser i stort sett lika ut oberoende av 

entreprenadtyp och komplexitet. Stort fokus läggs på underentreprenörens anbudspris. De faktorer 

som ständigt återkommer som problem, oavsett ämne, är tidsbrist, tydlighet samt att dåliga 

handlingar försvårar upphandlingsarbetet. Tidsbristen leder till att prioriteringar måste göras och 

att det i vissa fall görs val som inte hade gjorts om mer betänketid funnits.  

6.3. Hur upplever entreprenörer och underentreprenörer att 

upphandlingsarbetet fungerar idag? 
Upphandlingsarbetet fungerar enligt både entreprenören och underentreprenörerna bra. Arbetet 

är av standardiserad karaktär och ser liknande ut i hela branschen där AMA, AB och ABT o.s.v. 

används som styrmedel. Att entreprenören jobbar liknande med upphandlingsarbetet underlättar 

för underentreprenören, då det blir det enklare för dem att jobba med olika entreprenörer.  

 

Det sker stora förändringar i byggbranschen, där nya tekniker presenteras och allt högre krav ställs 

från både beställare och myndigheter. Vissa av de nya teknikerna och tankesätten kan komma att 

påverka samt förbättra framtida upphandlingsarbete. Det skrivs vetenskapliga artiklar och 

rapporter om partnerings potentiellt positiva effekter på upphandling och hur det kan komma att 

hjälpa upphandlingsarbetet, dock används inte detta mot UE i någon stor utsträckning idag. I de 

fall partnering nämns av intervjupersonerna gäller det istället i regel mellan byggherre och 

huvudentreprenör. Att utforma upphandlingar tillsammans med BIM kan tänkas ge tydligare 

handlingar genom att mängdningsprogram kan ge mer exakta mängder gällande vad entreprenaden 

omfattar. Modellen kan också tänkas underlätta förståelse då entreprenören enkelt kan visualisera 

en 3D-modell för underentreprenören som de sedan kan diskutera runt. Att använda BIM kan 

också tänkas minimera risken för brister i handlingar, vilket flertalet aktörer påpekar är en faktor 

som ofta försvårar upphandlingsarbetet. Med detta i åtanke kan det tänkas finnas utrymme för 

förbättringar. 

6.4. Vilka kritiska moment finns när entreprenör upphandlar  

underentreprenör, och hur kan dessa angripas?  
Tidsbrist och rädsla för att bli lurad av motparten är något som personer inom branschen ofta tar 

upp som problem. Ett sätt att förbättra kommunikationen mellan parterna och således öka tilliten 

och effektiviteten, är strategisk partnering. Att olika parter återkommande samarbetar är något som 

sker idag. Detta samarbete, mellan entreprenör och underentreprenör, skulle dock kunna utvecklas 

genom att fastställa gemensamma aktiviteter och verktyg bland parterna i projekten. Att bestämma 

hur risker ska hanteras, hur konflikter ska lösas samt hur förbättring och uppföljning av relation 

och samarbete ska ske under och efter utfört arbete kan vara exempel på ett mer utvecklat 
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samarbete. Ett återkommande samarbete skulle möjligtvis även kunna underlätta implementering 

av samma IT-system, så som BIM-program, vilket skulle kunna ge bättre underlag för 

upphandlingsarbetet.  

 

Att skriva in specifik personal i kontrakt, till exempel en ledande montör, kan vara en lösning på 

ineffektiv kommunikation mellan entreprenör och underentreprenör. Detta på grund av att bra 

tidigare samarbeten ofta är baserat på specifika personer snarare än på specifika företag. Har 

personer jobbat med varandra tidigare så kan en utvecklad kommunikation påbörjas direkt i start 

av ett projekt och tid sparas på att missförstånd och misstag undviks. Det kan dock vara svårt för 

underentreprenören att garantera specifika personer p.g.a. dessa kan sluta, bli sjukskrivna eller gå 

på föräldraledighet. 

 

På grund av rådande kommunikationsbrister, angående kontraktsinnehåll, mellan 

underentreprenörens anbudsansvarige och produktionsansvarige skulle eventuellt 

huvudentreprenören gynnas om den ställde högre krav angående detta. Huvudentreprenören skulle 

kunna ställa krav på att underentreprenörens produktionsansvarige ska närvara vid viktiga 

kontraktsgenomgångar. 

 

Ett av de kritiska momenten vid val av upphandlingsstrategi är valet gällande ersättningsform. Vid 

fast pris finns det risk att entreprenören betalar för mycket och vid löpande räkning har inte 

underentreprenören några incitament för att bli klara i tid. Ett sätt att tackla detta problem kan 

tänkas vara att blanda ersättningsformer, d.v.s. att göra en del av upphandlingen på fast pris och en 

annan på löpande räkning. Antingen kan produktionen handlas upp på fastpris för att sedan 

tillämpa ett löpande pris på materialet eller så kan produktionen handlas upp löpande, vilket bidrar 

till högre grad av flexibilitet, och materialet handlas fast.  

 

Tydlighet i anbudsfasen skulle kunna förbättras. Att bistå med lämplig detaljnivå på projekteringen, 

beroende på entreprenadform, skulle göra det lättare för underentreprenören att utforma ett anbud. 

Det skulle även kunna bidra till att entreprenören lättare kan jämföra olika anbud då anbuden 

innefattar mer liknande omfattning och kvalitet. Att entreprenören tydligare beskriver i 

förfrågningsunderlaget vad som prioriteras i anbudsutvärderingen skulle förenkla för 

underentreprenören. Underentreprenören vet i så fall tidigt vad som ska fokuseras på och behöver 

inte gissa vad som är viktigt för specifik entreprenad. 

6.5. Vad påverkar beslut gällande upphandlingsstrategi vid val av 

underentreprenör?  
Tradition påverkar till stor utsträckning val av upphandlingsstrategi. Vad entreprenör och 

underentreprenörer är vana att jobba med, alltså typ av entreprenadform samt ersättningsform, 

samt med vem entreprenören är van att jobba med är faktorer av stor betydelse. Val av 

entreprenadform varierar beroende på typ av projekt där totalentreprenad i regel väljs på stora 

entreprenader, t.ex. installationsarbeten, där entreprenören i vissa fall inte har tillräcklig kunskap. 

Val av ersättningsform är mer ensidig där fast pris väljs i stor omfattning oavsett entreprenad, detta 

p.g.a. en rad olika faktorer bl.a. att det känns tryggt.  

 

I ett byggprojekt är flera aktörer med olika bakgrund inblandade. Detta kan tänkas bidra till att nya 

tekniker och idéer inte testas i samma utsträckning p.g.a. eventuell förvirring parterna emellan. Att 

vi har en högkonjunktur kan tänkas leda till att val av upphandlingsstrategi inte behöver anpassas 
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lika mycket, eftersom projekten i regel ändå går plus. Vid en lågkonjunktur kan det tänkas att 

entreprenören måste hitta var de kan tjäna pengar och på så sätt blir valet av upphandlingsstrategi 

viktigare.  

6.6. Hållbarhet 
Denna studie bidrar till en förståelse för upphandlingsarbetet av underentreprenörer, vilket kan 

leda till en mer hållbar framtid. Att få ett bättre upphandlingsarbete med mindre tidspress där 

aktörerna litar på varandra i större utsträckning kan tänkas leda till en socialt bättre miljö på 

arbetsplatsen. Bättre utformade upphandlingar leder också till effektivare processer där 

materialhantering kan effektiviseras. Detta leder till att materialspill i större utsträckning minimeras, 

vilket är bra för entreprenören ur ett ekonomiskt perspektiv men även leder till ett mindre 

ekologiskt fotavtryck på samhället överlag. 

6.7. Förslag på fortsatta studier 
Då vår studie är av kvalitativ karaktär vore det intressant att komplettera denna med en studie av 

kvantitativ karaktär. Genom att jämföra en sådan studie med vår skulle eventuellt ett generellt 

tillämpbart resultat kunna erhållas.  

 

Då vår studie är relativt bred skulle fortsatta studier kunna kolla på en av faktorerna gällande 

upphandling av underentreprenörer, alltså djupdyka samt lokalisera och ge förslag på förbättringar 

gällande endast en faktor t.ex. ersättningsform, entreprenadform eller anbudsinfordran.  

 

Det förekommer allt mer utländska aktörer på den svenska marknaden, vilket påverkar 

upphandlingsarbetet. Utländska underentreprenörer är inte bekanta med svenska standarder vilket 

kan påverka upphandlingsprocesser och eventuellt ge upphov till tvister parterna emellan. Det vore 

därför intressant att titta närmare på hur dessa aktörer påverkar upphandlingsarbetet.   
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8. Bilagor 

8.1. Frågor till Upphandlare  
Personspecifika: 

Namn: 

Titel: 

Utbildning: 

Yrkesbakgrund: 

Roll på företaget: 

Vilken erfarenhet har du av upphandlingsarbete (Utbildning/yrkeserfarenhet): 

 

Allmänna: 

 Hur ser en välfungerande/optimal upphandling ut för dig? 

 Varför? 

 Hur? 

 Fungerar upphandlingsarbetet bra i dagsläget? 

 OM JA: Vad är bra? 

 OM NEJ: Vad är dåligt? Vad kan bli bättre? 

 Anser du att kontrakt idag generellt sett är för allmänna eller snarare för detaljerade? (Kan 

man enkelt se i kontraktet hur problem ska lösas och av vem för specifik UE) 

 Vilka problem uppstår vanligen vid upphandling av UE 

 

Förfrågningsunderlag: 

 Hur många personer jobbar vanligen aktivt med att utforma en upphandling? 

 Är det tillräckligt enligt dig? 

 Hur är din uppfattning gällande underentreprenörens koll på vad som omfattas i 

förfrågningsunderlaget? 

 Kan mängdkontrakt med specificerade á-priser och enhetstider hjälpa till att underlätta 

styrningen av projekt under genomförandetiden m.a.p. tid och ekonomi? (Vid ÄTOR kan 

dessa faktorer i kontraktet hjälpa till att se hur tid och ekonomi förändras) 

 

Kommunikation/kunskapsåterföring/Överlämning: 

 Jobbar ni med kunskapsåterföring internt vid upphandling? 

 Efter avslutat projekt. Sker det någon gemensam utvärdering av upphandling och specifikt 

kontrakt mellan beställare och UE? (Vad gick bra? Vad kan bli bättre? Främja framtida 

relationer) 

 Hur fungerar kommunikationen internt mellan upphandlare och arbetsledning gällande 

omfattning och vad som ska ingå i kontrakten? (Diskuterar upphandlare och arbetsledare 

om vad som ska ingå i kontraktet?) 

 

Samverkan: 

 Vad innebär partnering för dig? 

 Jobbar ni med partnering med era underentreprenörer? 

 OM JA: På vilket sätt  
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 OM NEJ: Varför inte? 

 Jobbar ni ofta med samma underentreprenörer? 

 Vad kan vara fördelarna med detta? 

 Vad kan vara nackdelarna? 

 

Anbudsinfordran: 

 Hur många underentreprenörer skickade ni ut en förfrågan till i projektet? 

 varför valdes dessa? 

 I anbudsutvärdering, vilken faktor spelar mest in vid val av entreprenör? 

 I regel, hur långt innan byggstart (för respektive underentreprenör) ska en 

underentreprenör vara upphandlad.  

 

Ekonomi/Ersättningsform 

 Hur tänker ni gällande val av ersättningsform vid upphandling av UE?  

 

Entreprenadform: 

 Hur tänker ni gällande val av entreprenadform vid upphandling av UE? 

 

Avslutande frågor: 

 Skulle du finna en fråga vara intressant att ställa annan aktör i projektet? 

 Skulle du vilja tillägga något/har vi missat fråga något av tyngd? 
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8.2. Frågor till Underentreprenör 
Personspecifika: 
Namn: 
Titel: 
Utbildning: 
Yrkesbakgrund: 
Roll på företaget: 
Vilken erfarenhet har du av upphandlingsarbete (Utbildning/yrkeserfarenhet): 
 
Allmänna frågor 

 Hur ser en välfungerande/optimal upphandling ut för dig? 

 Fungerar upphandlingsarbetet bra i dagsläget? 

 OM JA: Vad är bra? 

 OM NEJ: Vad är dåligt? Vad kan bli bättre? 

 Anser du att kontrakt idag generellt sett är för allmänna eller snarare för detaljerade? 

 Beskriv specifikt hur det gick till när nu blev upphandlade till just detta projekt 

 Vad anser ni att beställaren prioriterar i anbudet? 

 I regel, hur långt innan byggstart blir ni upphandlade? 

 Hur långt innan byggstart blev ni upphandlade i detta projekt?  
 
Förfrågningsunderlag 

 Hur många personer jobbade aktivt med att utforma detta anbud? 

 Var det tillräckligt enligt dig? 

 Känner du/ni att upphandlaren är insatt i er profession och förfrågningsunderlaget var 
kopplat till er specifika arbetsuppgift.  

 Vad bör beställaren tänka på när hen upprättar förfrågningsunderlaget? 

 Hur var förfrågningsunderlaget (handlingar mm) i projektet? 

 Vad var bra? 

 Vad var dåligt? 

 Hur ställer ni er till användandet av mängdkontrakt med specificerade á-priser och 
enhetstider? 

 
Kommunikation/kunskapsåterföring/Överlämning 

 Hur introduceras ni till projektet? (Startmöte e.t.c.) 

 Brukar ni komma med synpunkter och förslag till beställaren m.a.p. förfrågningsunderlag och 
kontrakt? (Förbättringar, missar o.s.v.) 

 OM JA: vad brukar vara bristfälligt? 

 OM NEJ: Varför inte? 
 
Samverkan 

 Vad innebär partnering för dig? 

 Brukar ni jobba med partnering mot beställaren? 

 OM JA: Vad bidrar det till 

 OM NEJ: vad skulle kunna bli bättre med hjälp av det? 

 Har ni jobbat med partnering i detta projekt? 

 OM JA: På vilket sätt  

 OM NEJ: Varför inte? 

 Jobbar ni ofta med samma beställare? 

 Vad kan vara fördelarna med detta? 

 Vad kan vara nackdelarna? 
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Anbudsinfordran 

 Hur lång tid fick ni till att svara på förfrågan? 

 Kändes det tillräckligt? 

 Hur påverkar tidsaspekten er förmåga ett leverera ett bra anbud? 

 Deltog du i anbudsskedet? 

 OM JA: Vad hade du för arbetsuppgifter? 

 OM NEJ: Hur introduceras du till projektet?  

 Va detta tillräckligt för att förstå omfattningen av vad som skulle utföras?  
 
Ekonomi/Ersättningsform 

 Vilken ersättningsform var det I projektet? 

 Vilken ersättningsform jobbar ni helst med 

 Varför? 

 Hur är relationen till beställaren beroende på fast- eller löpande pris? 

 Hur mycket ÄTA-Arbeten tillkom i projektet? 

 Varför? 
 
Entreprenadform 

 Vilken entreprenadform var det I projektet? 

 Vilken entreprenadform jobbar ni helst med? 

 Varför 

 Hur vanligt är det att ni kommer med råd under projekteringen? 

 Tas dessa råd i beaktande? 

 Gav ni råd i detta projekt? 

 OM JA: Hur mottogs dessa? 

 OM NEJ: Varför inte? 
 
Avslutande frågor 

 Skulle du finna en fråga vara intressant att ställa annan aktör i projektet? 

 Skulle du vilja tillägga något/har vi missat fråga något av tyngd? 
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8.3. Frågor till Produktionsledare  
Personspecifika: 
Namn: 
Titel: 
Utbildning: 
Yrkesbakgrund: 
Roll på företaget: 
Vilken erfarenhet har du av upphandlingsarbete (Utbildning/yrkeserfarenhet): 
 
Allmänna frågor 

 Hur ser en välfungerande/optimal upphandling ut för dig? 

 Fungerar upphandlingsarbetet bra i dagsläget? 

 OM JA: Vad är bra? 

 OM NEJ: Vad är dåligt? Vad kan bli bättre? 

 Anser du att kontrakt idag generellt sett är för allmänna eller snarare för detaljerade? (Kan 
man enkelt se i kontraktet hur problem ska lösas och av vem för specifik UE) 

 Vilka problem uppstår vid upphandling av UE? 
 
Förfrågningsunderlag 

 Var underentreprenören fullt insatt i alla delar av kontraktet?  

 OM NEJ: Vad tror du är anledningen? 

 OM JA: Vår uppfattning generellt sett är att entreprenören inte alltid har det, vad är 
din generella uppfattning om detta?  

 Varför tror du att entreprenören i fråga hade bra koll? 

 Vad bör inköparen tänka på när hen upprättar förfrågningsunderlaget? 

 Är kontrakt utformade så att man kan anpassa tidplan och ekonomi efter oförutsedda 
förändringar? (T.ex. vid ÄTA-arbeten, kan man se på kontraktet och förstå hur tid och 
ekonomi påverkas) 

 Har du några idéer på hur man kan underlätta denna typ av styrning mha 
kontrakten? 

 Kan mängdkontrakt med specificerade á-priser och enhetstider hjälpa till att underlätta 
styrningen av projekt under genomförande tiden map tid och ekonomi? 

 
Kommunikation/kunskapsåterföring/Överlämning 

 Känner du att du har koll på hur kontraktet är utformat och vad det innefattar (Vet du när du 
kan ta en strid gällande en faktura) 

 Hur skedde överlämnandet från inköpare till arbetsledning? 

 Var detta tillräckligt? 

 Vad diskuterades? 

 Vad hade kunnat bli bättre? 

 Har ni planerat att göra någon uppföljning av projektet? Kommer det ske en gemensam 
utvärdering av upphandlingen och specifikt kontrakt mellan beställare och UE? (Vad gick bra? 
Vad kan bli bättre? Främja framtida relationer) 

 
Samverkan 

 Vad innebär partnering för dig? 

 Anser du att ni jobbat med partnering (samverkan) under denna upphandling 

 OM JA: På vilket sätt  
 Bidrog detta till ett bättre resultat 

 OM NEJ: Varför inte? 
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 Hade partnering (samverkan) kunnat bidra till positiva resultat? 

 Jobbar ni ofta med samma underentreprenörer? 

 Vad kan vara fördelarna med detta? 

 Vad kan vara nackdelarna? 
 
Ekonomi/Ersättningsform 

 Hur tänker ni gällande val av ersättningsform vid upphandling av UE? 

 Hur är relationen till entreprenören beroende på fast- eller löpande pris? 

 Vad var det för ersättningsform i projektet? 

 Varför valdes denna? 

 Hur mycket ÄTA-Arbeten tillkom i projektet? 

 Varför? 
 
Entreprenadform 

 Hur tänker ni gällande val av entreprenadform vid upphandling av UE? 

 Vad var det för entreprenadform i projektet? 

 Fungerade det bra? 

 Vilket föredrar du: att jobba med en AB eller ABT? 

 Varför? 
 
Avslutande frågor 

 Skulle du finna en fråga vara intressant att ställa annan aktör i projektet? 

 Skulle du vilja tillägga något/har vi missat fråga något av tyngd? 
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