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Abstract 

Blockchain technology with its distributed ledgers attracts massive attention today and creates 

interest in many different industries. One of the most promising areas for implementation of 

blockchain technology is its use to create fully automated and decentralized contract solutions, 

so-called smart contracts. The blockchain technology is also expected to develop the concept 

of BIM by facilitating the creation of a common model. The problem addressed in this study is 

the limited amount of research carried out in the blockchain field and the potential use of smart 

contracts in procurement of services in the construction industry.  

The construction industry differs from many other industries as it is project-based with 

changing circumstances and conditions. The study shows that the construction industry is an 

industry focused on discussions and disputes, the majority of which are linked to payments and 

contractual interpretations. Two of the key concepts of the study are therefore moral hazard and 

opportunistic behavior. Opportunistic behavior can affect norms, the willingness for 

cooperation and the degree to which parties trust each other. Designing contracts to reduce the 

risk of moral hazard and opportunistic behavior is therefore an important aspect. The study has 

chosen to study both relationships that are hierarchical to nature but also peer-to-peer.  

The purpose of the study has been to conceptually reflect on percived opportunities and 

challenges with blockchains in the construction industry regarding two identified applications, 

smart contracts and BIM. To investigate this, a qualitative interview study has been conducted.  

The study points to the need for a more standardized building process that is subject to a certain 

degree of repetition to achieve successful use of a blockchain network and smart contracts. The 

study also shows that there is a positive attitude from the respondents regarding a possible 

development for several of the potential applications of blockchain technology. Blockchain 

technology and smart contracts have the potential to improve the reliability and credibility of 

logbooks, self-checks and work performed within a building project. Furthermore, the study 

highlights the importance of long-term relationships and confidence in reducing opportunistic 

behavior. Based on previous research and empirical analysis, the study contributes to an 

increased understanding of which levels in the construction industry smart contracts may be 

applicable. The study shows that smart contracts are not perceived suitable for complex 

contracts where the work to be performed can be changed many times during the contract 

period. The study, on the other hand, indicates that blockchain development with BIM is not 

demanded at the present time.  
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Finally, the study points out that blockchain technology is perceived to have the potential to 

make the building process more transparent and open with reduced power conditions at the 

same time as it gets less centralized which opens up the need for research in that direction.  
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Sammanfattning 

Blockkedjetekniken med sina distribuerade liggare lockar idag massiv uppmärksamhet och 

skapar intresse inom många olika branscher. Ett av de mest lovande områdena för 

implementering av blockkedjetekniken är dess användning för att skapa helt automatiserade 

och decentraliserade kontraktslösningar, så kallade smarta kontrakt. Blockkedjetekniken spås 

även kunna utveckla begreppet BIM genom att underlätta skapandet av en gemensam modell. 

Problemet som adresseras i denna studie är den begränsade mängd forskning som har utförts 

gällande blockkedjor och smarta kontrakts potentiella användning vid upphandling av tjänster 

i byggbranschen.  

Byggbranschen skiljer sig från många andra branscher då den är projektbaserad med 

föränderliga förhållanden och förutsättningar. Studien visar på att byggbranschen är en bransch 

kantad av diskussioner och tvister, vars majoritet är kopplad till betalningar och 

kontraktstolkningar. Två för studien centrala begrepp är därmed moral hazard och 

opportunistiskt beteende. Opportunistiskt beteende kan påverka normer, viljan till samarbete 

och i hur hög grad parter litar på varandra. Att utforma kontrakt så att risken för moral hazard 

och opportunistiskt beteende minskar är därmed en viktig aspekt. Studien har valt att studera 

både relationer som är hierarkiska till naturen men också peer-to-peer.  

Syftet med studien har varit att konceptuellt reflektera över uppfattade nya möjligheter och 

utmaningar som finns med blockkedjor i byggbranschen gällande två identifierade 

användningsområden, smarta kontrakt och BIM. För att undersöka detta har en kvalitativ 

intervjustudie genomförts. 

Studien pekar på att det krävs en mer standardiserad byggnadsprocess som omfattas av en viss 

grad av upprepning för att få en lyckad använding av ett blockkedje-nätverk och smarta 

kontrakt. Studien visar också på att det finns en positiv grundinställning från respondenternas 

sida kring en möjlig utveckling för flera av blockkedjeteknikens potentiella applikationer. 

Blockkedjetekniken och smarta kontrakt har potentialen att förbättra tillförlitligheten och 

trovärdigheten hos loggböcker, egenkontroller och utförda arbeten inom ett byggnadsprojekt. 

Vidare belyser studien vikten av långsiktiga relationer och tillit för att minska opportunistiskt 

beetende. Baserat på tidigare forskning, empiri och analys bidrar studien till en ökad förståelse 

kring vilka nivåer inom byggbranschen smarta kontrakt kan vara applicerbara. Studien förevisar 

att smarta kontrakt inte uppfattas lämpa sig för komplicerade kontrakt där arbetet som ska 

utföras kan ändras många gånger under kontraktsperioden. Studien indikerar däremot att 

blockkedje utvecklingen med BIM inte efterfrågas i dagsläget.  
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Slutligen pekar studien på att blockkedjetekniken uppfattas ha potential att göra byggprocessen 

mer transparent och öppen med minskade maktförhållanden samt mindre centraliserade vilket 

öppnar upp behov av forskning i den riktningen. 
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Terminologi 

AMA AMA är ett referensverk som används vid 

upprättande av beskrivningar och utförande 

av byggnadsarbeten. Förkortningen står för 

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

(Svensk Byggtjänst, 2018).  

Avsyn Underentreprenören är efter slutavsyningen 

fri från ansvar för synliga skador som 

uppkommit efter slutavsyningen, om 

underentreprenören gör sannolikt att skadan 

inte beror på denne själv. (Hagberg, 2016) 

Byggprocessen 

 

Från projektering till eftermarknad och 

förvaltning. 

Blockchain (Blockkedja) En blockkedja är en distribuerad databas, där 

varje nod automatiskt verifierar ändringar 

och tillägg som görs på någon av de andra 

noderna. (Iansiti & Lakhani, 2017)  

Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är ett uttryck för 

ekonomiska modeller för affärsmöjligheter 

där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle 

eller en organisation används snarare än 

linjära processer som hittills har varit 

dominerande. (Saberi, et al., 2018) 

Egenkontroller Med egenkontroll menas i allmänhet 

dokumenterad kontroll av uppdragsresultaten 

gjord av utföraren själv, utan externt 

deltagande (Severinson, 2014). 

Information and Communication 

Technology (ICT) 

Avser teknik som ger tillgång till information 

via tele- och datakommunikation. (Fulford & 

Standing, 2014) 

Internet of Things (IoT) 

 

Begrepp inom informationsteknik som avser 

alla enheter som via inbyggda sensorer eller 

datorer är uppkopplade mot Internet. (Saberi, 

et al., 2018). 

Smart Oracles Smart Oracels, i samband med blockchain 

och smarta kontrakt, är en agent som hittar 

och verifierar verkliga händelser och lämnar 

denna information till blockkedjan som sedan 

kan användas av de smarta kontrakten. 

(Cuccuru, 2017). 

Klassisk spelteori Klassisk spelteori syftar till att beskriva 

fördelaktiga beteenden i samspelet mellan 

olika parter. (Eriksson & Lind, 2016) 
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Kryptografisk hashfunktion 

 

Kryptografiska hashfunktioner används för 

att göra om data från klartext till en kod för 

att garantera att information förblir 

oförändrad. (Dinh, et al., 2017)   

Lean principles Har sitt ursprung i Toyota 

utvecklingsstrategi. Syftet med Lean 

production är att identifiera och eliminera alla 

faktorer i en produktionsprocess som inte 

skapar värde för slutkunden. (Jørgensen & 

Emmitt, 2009)  

Mining (Utvinning) 

 

Den process där matematiska beräkningar, 

hashfunktioner, löses för att bekräfta och 

godkänna de transaktioner som görs i 

blockedjan. (Lemieux, 2016) 

Moral hazard 
 

Moral hazard, eller den mindre vanligare 

svenska termen moralisk risk, är ett uttryck 

inom nationalekonomisk teori. Termen 

används om situationer då endera parten i ett 

ingånget avtal ändrar sitt beteende efter att 

kontraktet signerats, så att de sannolikheter 

som tillskrivits endera partens sätt att agera 

inte längre gäller. (Eriksson & Lind, 2016)  

Peer-to-peer nätverk  
 

Ett datornätverk av sammankopplade noder. 

Inga noder har några speciella privilegier 

gentemot de övriga, utan alla noder i 

nätverket agerar på samma nivå. (Iansiti & 

Lakhani, 2017) 

ÄTA-arbeten ÄTA är en förkortning av en speciell typ av 

arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns 

förtecknade vid projektstarten. 

Förkortningen star för ändringsarbete, 

tilläggsarbete som står i omedelbart samband 

med kontraktsarbetena och som inte är av 

väsentligt annan natur än dessa, samt 

Avgående arbete. 
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1 Introduktion 

1 Introduktion 

I introduktionen beskrivs bakgrund, vetenskaplig relevans och syftet med arbetet. 

Problemformulering och tillhörande frågeställningar klargörs. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar följt av disposition för att tydliggöra upplägget av arbetet.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Rigby et al., (2012) är byggbranschen komplex där varje projekt använder en unik 

uppsättning omständigheter som innefattar plats, intressenter, kontrakt, marknad, sektor, 

materialleverantör, designers, tidslinje, budget, omfattning och syfte. Varje intressent för med 

sig individuell uppsättning prioriteringar, sakkunskaper och risktoleranser för projekt (Rigby, 

et al., 2012). Vidare har många inom branschen har länge erkänt behovet av att leverera projekt 

mer effektivt för att förbättra övergripande prestanda och därigenom förbättra branschens rykte 

(Rigby, et al., 2012). 

Utvecklingen inom informationsdelning över Internet har inneburit möjligheter för 

kommunikation och samarbete företag emellan (Kache & Seuring, 2017). Liu och Chua (2016) 

betonar det faktum att organisationer inom byggbranschen måste nyttja digitaliseringens 

möjligheter för att effektivt kunna hantera och samla information. Ett digitalt 

informationsutbyte mellan aktörer i försörjningskedjan borde enligt Liu och Chua (2016) 

generera en reducering av ineffektiva arbetsuppgifter, fel och onödiga kostnader. Enligt 

Bharadwaj et al., (2013) kan en ökad digitalisering möjliggöra integrerade nätverk som kan 

reducerade transaktions- och personalkostnader. 

Fulford och Standing (2014) samt Rigby et al., (2012) bedömer att det finns ett antal ineffektiva 

metoder och stor potential för produktivitetsförbättringar i byggbranschen. Enligt Fulford och 

Standing (2014) bör en större tonvikt läggas på användningen av lämpligt mjukvarusystem samt 

standardisering av kontrakt och samarbete. Relationer med projektleverantörer eller 

underleverantörer som kännetecknas av informell kommunikation med avsaknad av formell 

praxis är troligtvis problematiskt för företagen (Fulford & Standing, 2014).  

Nuvarande praxis i byggnadsprocessen för hur information tas emot och delas orsakar duplex, 

förvirring, brist på information och tidsfördröjning enligt Liu och Chua (2016). Med ett 

standardiserat IT-system skulle produktivitetsförbättringar kunna uppnås genom förbättrad 

kommunikation och integration med leverantörens system, vilket skulle innebära förbättrade 

kostnadsbedömningar enligt Liu och Chua (2016). Detta skulle reducera fel, samt kostnad- och 

tidsöverskridande i projekt. En ytterligare fördel skulle vara kunskapsökningen inom 

leverantörsbasen som kan tas med till framtida projekt (Fulford & Standing, 2014). Ett 

standardiserat IT-system kan stärka relationer mellan leverantörer och underleverantörer och 

öka känslan av skyldighet och ansvar vilket bidrar till ökad kvalité (Fulford & Standing, 2014).  

1.1.1 Blockkedjor 

Det tjugoförsta århundradet har tillhandahållit många innovativa teknologier som har haft en 

betydande inverkan på den nya datorstyrda ekonomin (Savelyev, 2017). En av dessa är 
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2 Introduktion 

blockkedjor. Intresset för just blockkedjetekniken har ökat drastiskt de senaste åren och många 

har hört påståendet att blockkedjetekniken kommer att revolutionera många yrken samt 

omdefiniera företag och ekonomier (Iansiti & Lakhani, 2017). Blockkedjetekniken ligger i sin 

linda och dess potential inom olika branscher går ännu inte att fullt ut förutse (White, 2017). 

Idag lockar blockkedjetekniken med sina distribuerade liggare massiv uppmärksamhet och 

skapar intresse inom många olika branscher, även om den finansiella industrin emellertid ses 

som den primära användaren av blockkedjetekniken (Nofer, et al., 2017; Huckle, et al., 2016).  

Blockkedjetekniken erbjuder möjligheten av en värld där kontrakt är inbäddade i digital kod 

och lagras i en transparent och delad databas där de skyddas från radering, manipulering och 

revision (Iansiti & Lakhani, 2017). I denna värld skulle varje överenskommelse, process och 

uppgift ha ett digitalt register samt en individuell signatur som kan identifieras, valideras, lagras 

och delas. Enligt (Savelyev, 2017) är ett av de mest lovande områdena för implementering av 

blockkedjetekniken dess användning för att skapa helt automatiserade och decentraliserade 

kontraktslösningar, kontrakt som utförs utan mänsklig inblandning. Sådana avtal inom IT-

miljön kallas ofta smarta kontrakt (Mason, 2017). Smarta kontrakt kan enligt Mason (2017) 

hjälpa till vid utbytet av pengar, aktier eller någon annan typ av egendom på ett öppet, 

konfliktfritt sätt utan behovet av mellanhänder. Kontrakten består av program som följer 

scriptet ”om detta händer, så utfaller följande”. Om blockkedjan har bidragit med ett distribuerat 

tillförlitligt lagringsutrymme, kan smarta kontrakt bidra med distribuerade tillitslösa avtal. 

Cuccuru (2017) hävdar även att blockkedjetekniken kan tillåta individer och organisationer att 

offentligt bevisa ägande av immateriella rättigheter, vilket eliminerar osäkerhet om ägare. 

Iansiti och Lakhani (2017) menar på att utvecklingen av blockkedjor och smarta kontrakt går 

hand i hand med en ökad digitaliseringsgrad. 

1.1.2 Building Information Modelling 

Ett svar på projekts ökade komplexitet inom byggbranschen är spridningen av Building 

Information Modelling (BIM) (Bryde, et al., 2013). Den nuvarande BIM-utvecklingen har 

förändrat byggbranschen och inneburit ökad projektkontroll samtidigt som dess utveckling 

fortgår (Bryde, et al., 2013). Enligt Wong, et al., (2014) kan blockkedjetekniken vara ett verktyg 

för att ytterligare utveckla BIM så att alla parter kan arbeta tillsammans på en gemensam modell 

för att skapa ett ökat samarbete. Det kan leda till högre nivåer av samarbete och tillhandahålla 

en effektiv realtidskommunikationsplattform för projektteammedlemmar (Wong, et al., 2014).  

För närvarande är forskningen kring blockkedjetekniken och dess applikation för att lösa 

verkliga affärsproblem fortfarande i de tidiga stadierna (Iansiti & Lakhani, 2017). Det finns 

litteratur om blockkedjans potential att omvandla det digitala landskapet (Guo & Liang, 2016; 

Huckle, et al., 2016; Kinnaird & Geipel, 2017). Samtidigt som det finns ett tydligt gap i 

litteraturen gällande hur blockkedjetekniken skulle kunna implementeras i byggbranschen.  

1.2 Problembeskrivning 

Problemet som adresseras i denna studie är att det inte existerar nog mycket tidigare forskning 

och begränsad mängd litteratur gällande blockkedjans tillämpning samt smarta kontrakts 
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potentiella användning i byggindustrin. Mason (2017), Turk och Klinc (2017), Belle, (2017) 

och Wang, et al., (2017) beskriver hur denna teknik kan vara användbar inom byggbranschen. 

Turk och Klinc (2017) hävdar att blockkedjor kan vara ett användbart verktyg för att hantera 

och registrera ändringar av BIM-modellen under en byggnads hela livscykel genom att använda 

smarta kontrakt för att förhandla redigeringsbehörigheter och lagra ett oföränderligt offentligt 

register av alla modifikationer av modellen. Mason (2017) undersöker primärt hur smarta 

kontrakt kan förverkliga nästa generations BIM.  

Wang, et al. (2017) beskriver ett scenario där en leverantör kan få en automatiserad utbetalning 

via smarta kontrakt vid uppnådd milstolpe, till exempel en färdigställd våning i ett 

flerfamiljshus. Wang, et al. (2017) fokus är en digitaliserad och effektiviserad process men 

diskuterar inte hur valideringen eller mätningen av en sådan process skulle gå till. Enligt 

Savelyev (2017) innehåller smarta kontrakt värde och detta värde låses endast upp om vissa 

fördefinierade villkor är uppfyllda. 

Det finns även ett tydligt gap i forskning om hur information som inhämtas till smarta kontrakt 

är beroende av mänsklig bedömning samt dess potentiella implementeringsområden vid 

upphandling av tjänster. Turk och Klinc (2017) styrker detta då de anser att det behövs mer 

forskning om smarta kontrakt i byggbranschen.  

Vidare finns det mycket forskning om begreppen opportunism och moralisk risk, eller den 

vanligare engelska termen moral hazard, och dess påverkan på kontraktsutfoming i 

byggbranschen (Eriksson & Westerberg, 2011; Eriksson & Lind, 2016). Däremot saknas 

forskning om hur dessa begrepp kan komma att påverka smarta kontrakt och dess tillämpning, 

där mänskliga interaktioner kan minska till följd av det automatiserade och standardiserade 

förfarandet.  

1.3 Syfte 

Då blockkedjetekniken och dess användningsområden är ett relativt nytt fenomen, och inte vitt 

spritt inom byggbranschen, är syftet och målet att konceptuellt reflektera över nya möjligheter 

och utmaningar som antas finns med blockkedjor i byggbranschen gällande de två identifierade 

användningsområdena smarta kontrakt och BIM. Följaktligen syftar denna studie till att bidra 

med kunskap som kan medverka till att fylla kunskapsluckan gällande blockkedjans 

användning i den svenska byggbranschen.  

Ett av studiens delmål är att undersöka om avtal gällande tjänster i byggsektorn kan brytas ned 

i ett antal parametrar och om det kan effektivisera projektkontrollen och därmed generera nytta 

för inblandade parter i projektet, rörande ekonomiska, tidsmässiga och sociala aspekter.  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktörer inom byggbranschen ser på 

blockkedjans potential inom byggbranschen  

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har utformats för att uppfylla syftet och nå målet samt skapa en 

förståelse för ett aktuellt ämne genom att studera responenterna syn på blockkedjor och smarta 
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kontrakts potential i byggbranschen. Detta samtidigt som aktuellt ämne studeras utifrån ett 

akademiskt perspektiv. 

Problemformuleringen består utav en huvudfråga följt av två delfrågor och är enligt följande: 

 Hur beskrivs potentialen hos blockkedjetekniken av aktörer i byggbranschen? 

o Hur uppfattas smarta kontrakts potential vid upphandling av tjänster i 

byggprocessen?  

o Hur uppfattas blockkedjeteknikens möjliga bidrag till utvecklingen av BIM? 

1.5 Metod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts. Syftet med en kvalitativ 

forskningsansats är att få en bättre förståelse av fenomenet som undersöks utifrån 

studiedeltagares synvinkel (Slevitch, 2011). I denna studie har kvalitativ empiri från en 

intervjustudie använts för att tolka respondenternas uppfattning. Kvalitativ empiri är produkten 

av en process för tolkning, den består av detaljerade beskrivningar av människors tankar och 

åsikter, samt händelser och situationer (Denscombe, 2010). 

1.6 Avgränsningar 

Blockkedjeteknik kan studeras utifrån många synvinklar och ett flertal hamnar utanför studiens 

syfte. Större delen av de programmeringstekniska aspekterna som rör blockkedjeteknik 

utelämnas då de inte är av relevans för att kunna svara på vald forskningsfråga. Studien kommer 

inte heller beröra olika valutors förenlighet med smarta kontrakt.  

De valda fokusområdena smarta kontrakt och BIM är avgränsade till att endast beröras utifrån 

perspektivet tjänster. Dessa inbegriper alla tjänster inom byggprocessen, såsom konsulter, 

underleverantörer och logistiktjänster. Då denna studie är konceptuell har ingen fördjupning på 

olika tjänster gjorts.  

Examensarbetet har framförallt skrivits i samarbete med en stor byggentreprenör i Sverige 

vilket har medfört att 13 utav 16 respondenter är från samma företag, vilket ger en viss empirisk 

avgränsning inom byggsektorn. Undersökningen är begränsad till att beröra den svenska 

marknaden men har delvis ett internationellt perspektiv som nämns kortfattat i empirin och 

analysen.  

Studien är därtill avgränsad till ett tidsspann på 20 veckor och kommer inte omfatta 

implementering av resultatet. 

1.7 Disposition 

Dispositionen för detta examensarbete följer ett logiskt flöde grundat på de akademiska krav 

som ställs på ett examensarbete. Arbetet är uppdelat i 7 huvudsakliga delar, se Figur 1. 
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Figur 1. Examensarbetets disposition 
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2 Teori 

Följande avsnitt kommer beskriva relevant teori som berör detta arbete. I detta kapitel 

presenteras en litteraturstudie inom ämnesområdena kontraktsteori, blockkedjor, building 

information modelling (BIM) samt smarta kontrakt. Kapitlet har till avsikt att ge läsaren en 

teoretisk grund till examensarbetets frågeställningar och en inblick och förståelse var gapen i 

litteraturen finns. Teorin har primärt inhämtats genom en litteraturstudie från vetenskapliga 

artiklar. 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Kontraktsteori 

En av de funktioner ett kontrakt har, och som ofta lyfts fram i litteratur, är att skydda parters 

investeringar (Schepker, et al., 2014; Eriksson & Lind, 2016). Ett sätt att skydda investeringar 

är att använda detaljerade kontrakt (Schepker, Oh, Martynov, & Poppo, 2014). Användning av 

ett detaljerat kontrakt med tilldelning av kontrollrättigheter samt tilldelning av 

uppsägningsbestämmelser till olika parter ger ett bra skydd för samtliga parter inblandade 

(Cuccuru, 2017). Kontrakt samordnar även relationer genom att tilldela roller och 

ansvarsområden, tillhandahålla övervakning av processer, projektplaner och milstolpar samt 

utse projektledare (Mayer & Argyres, 2004). Enligt (Schepker, Oh, Martynov, & Poppo, 2014) 

kan kontrakt ange beredskapsplaner eller alternativa utbetalningar med olika framtida tillstånd 

som kan påverka relationen. Sammantaget kan kontrakt förbättra prestanda för komplexa 

interorganisatoriska relationer (Schepker, Oh, Martynov, & Poppo, 2014; Eriksson & Lind, 

Strategies for reducing moral hazard in construction procurement, 2016).  

Ett annat sätt att skydda investeringar är genom att använda egenkontroller (Severinson, 2014). 

Att utföra en egenkontroll, en ”självvalidering” av uppdragsresultatet, är ett krav enligt plan- 

och bygglagen och krävs i varje entreprenad som följer branschbestämmelserna AB 04 och 

ABT 06 (Severinson, 2014). Enligt Severinson (2014) är egenkontroller viktiga för att 

kontrollera utfört arbete, om arbetet och dess resultat inte dokumenteras, skapas inte något 

mervärde. Varken kontrollen eller resultatet av egenkontrollen kan då användas i efterhand. 

Dokumentation är därför av avgörande betydelse för att uppfylla krav på kvalitet och god 

ekonomi i ett byggprojekt, både för beställaren och för den egna verksamhetens ledning 

(Severinson, 2014). 

2.1.1.1 Transaktionskostnadsekonomi och relationskontrakt 

Enligt Eriksson och Lind (2016) är litteraturen om relationen mellan olika organisationer 

huvudsakligen baserad på antingen transaktionskostnadsekonomi (Williamson, 1979) eller 

relationskontrakt (Macneil, 1978; Uzzi, 1997). Klassisk transaktionsekonomi står nära den 

ekonomiska teorin då beslutsfattaren ses som en individ som fattar rationella beslut och beter 

sig opportunistiskt då det gynnar det egna intresset (Eriksson & Lind, 2016).  

Relationskontraktsteorin lägger stor vikt vid människors beteende med betoning på att de flesta 

människor ingår i mer omfattande nätverk (Nooteboom, 1996). Detta kan göra att bredare 
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hänsyn tas och att risken för opportunistiskt beteende är mindre (Eriksson & Lind, 2016). Att 

lita på andra inom ett nätverk och att agera utifrån en reciprocitetsprincip - "om du inte lurar 

mig så lurar inte jag dig" - är då en vanlig situation. Att alltid anta att personer agerar "som om" 

de var egoistiska nyttomaximerare blir då inte rationellt (Eriksson & Lind, 2016). 

Relationskontraktsteorin belyser vikten av relationella normer baserade på förtroende och 

ömsesidighet, vilket kan avskräcka transaktionsparterna från att uppträda opportunistiskt 

(Roberts, et al., 2003; Jelodar, et al., 2016).  

2.1.1.2 Opportunism och moral hazard 

Just opportunism och begreppet moral hazard har fått mycket intresse i den ekonomiska 

kontraktslitteraturen (Luo, 2002; Lado, et al., 2008; Schepker, et al., 2014; Eriksson & Lind, 

2016). Opportunistiskt beteende kan i sin tur påverka normer, viljan till samarbete och i hur hög 

grad en part litar på andra parter - vilket i sin tur påverkar kvaliteten på den färdiga produkten 

(Eriksson & Westerberg, 2011). Att utforma upphandlingar så risken för ”Moral hazard” och 

opportunistiskt beteende minskar är därmed en viktig aspekt vid en diskussion om hur 

upphandlingsstrategier ska utformas och implementeras (Eriksson & Lind, 2016). Moral hazard 

definieras vanligen som opportunistiskt beteende efter att ett kontrakt ingåtts. En aktör agerar 

utifrån ett egenintresse och bryter mot kontraktet – eller åtminstone andemeningen i kontraktet 

- om de ser vinning i resultatet (Williamson, 1979). Bakom detta ligger parternas intressen som 

åtminstone delvis står i konflikt med varandra och svårigheten att veta exakt vad den andre 

parten gjort och om denne verkligen brutit mot kontraktet eller inte (Eriksson & Lind, 2016).  

Enligt Eriksson och Lind (2016) är ett typiskt resultat av opportunistiskt beteende en minskning 

i ”effektivitet” ur en nationalekonomisk synvinkel. Det då vinsten för den som beter sig 

opportunistiskt är mindre än förlusten för den andre parten. Alternativet är att parterna kommer 

överens om att ändra kontraktet då det finns en vinst att dela på (Eriksson & Lind, 2016). 

Begreppet har sitt ursprung i försäkringsbranschen där Moral hazard var ett problem knutet till 

att den som tog en försäkring därefter kunde ta ökade risker eller bete sig bedrägligt (Smith & 

Stutzer, 1995). En intressant fråga är därför hur en försäkring, och kontrollsystemet knutet till 

försäkringen, kan utformas för att minska riskerna för Moral hazard (Hölmstrom, 1979; 

Schepker, et al., 2014; Eriksson & Lind, 2016; Jelodar, et al., 2016). 

Moral hazard är typiskt sett knutet till en Principal-agent relation där Principalen (t.ex. en 

beställare av ett byggprojekt) vill att en Agent (t.ex. en byggentreprenör) ska utföra ett uppdrag 

med en viss kvalitet. Om agenten inte levererar enligt överenskommelse och inom de ramar 

som är rimligt att förvänta sig uppkommer ett Moral hazard problem (Eriksson & Lind, 2016). 

Det bör emellertid understrykas att Moral hazard också kan gå i den andra riktningen (Chen, et 

al., 2018). Principalen kan också agera opportunistiskt och t.ex. inte betala som överenskommet 

med en ogrundad hänvisning till påstådda fel (Hawkins, et al., 2013). I de flesta relationer finns 

därför det som kallas ”Double moral hazard”, dvs. att både Principalen och Agenten kan bete 

sig opportunistiskt och att båda parter därmed måste se till att kontraktet och relationen utformas 

så att dessa risker minskar (Gürtler & Kräkel, 2007).  

I litteraturen finns en rad exempel på olika typer av Moral hazard mellan organisationer, de 

delas ofta in i "aktiva" och "passiva" (Schepker, et al., 2014; Eriksson & Lind, 2016). Bland de 
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aktiva nämns tjuveri, bedrägeri, kontraktsbrott och förfalskningar av olika slag. Passiv moral 

hazard föreligger då de anställda inte arbetar enligt kraven, dröjer med betalning av fakturor, 

inte levererar information enligt tidsplanen eller inte alls (Hawkins, et al., 2013).  

Enligt (Jelodar, et al., 2016) kan långsiktiga relationer skapa vinster för båda parter och en 

funktion som kan avhålla en aktör från att bete sig opportunistiskt är just rädslan för att gå miste 

om framtida affärer. Skuggan från framtiden skapar incitament för en aktör att idag göra det 

som uppdragsgivaren eller ledningen önskar (Rokkan, et al., 2003). Ett av de centrala resultaten 

inom klassisk spelteori är just att det är lättare att skapa incitament för "samarbete" om det är 

två parter som båda räknar med att kunna vinna på ett långsiktigt samarbete (Schepker, et al., 

2014; Chen, et al., 2018). Ett annat sätt att uttrycka detta är att riskerna med att bete sig 

opportunistiskt ökar om den andra parten kan hota med att bryta samarbetet (Eriksson & Lind, 

2016).  

2.1.1.3 Kontrakt i byggbranschen 

I byggbranschen är denna klassiska strategi för hantering av opportunism inte så spridd som i 

andra branscher, detta på grund av brist på långsiktiga kontrakt (Eriksson & Lind, 2016). 

Eftersom relationer inom byggbranschen huvudsakligen är karakteriserade av kortsiktiga 

fördelar i enskilda projekt kan parter endast försöka leverera utifrån det befintliga kontraktet 

(Turk & Klinc, 2017). Om aktörerna uppfattar att chansen till samarbete igen är hög kan det 

opportunistiska beteendet minska (Eriksson, 2007). Ett sätt att formalisera och göra den 

upprepade spelmekanismen mer trovärdig är att inkludera uttryckliga alternativ i kontraktet, det 

vill säga ett alternativ att entreprenören eller leverantören också kommer att få ett framtida 

kontrakt (eller ett längre kontrakt) om kunden är nöjd med resultatet (Schepker, et al., 2014). 

Teoretiskt finns det dock inte motivation att samarbeta i sista omgången av spelet, det vill säga 

under det sista projektet i en serie projekt. I den sista omgången av spelet förekommer ingen 

avskräckning av det opportunistiska beteendet (Eriksson, 2015).  

Det finns dock ett antal begränsningar i möjligheten att använda “framtidens skugga”. Ett 

scenario är att beställaren inte är i behov av dessa typer av tjänster i framtiden (Eriksson & 

Lind, 2016). Ytterligare är det viktigt att beställaren på ett trovärdigt sätt kan signalera till 

leverantören (eller den anställde) att hen kommer ta hänsyn till erfarenheterna idag vid framtida 

beslut (Eriksson & Lind, 2016).  

Enligt (Eriksson & Lind, 2016) påverkar kontraktsdesignen möjligheterna för leverantören att 

uppträda opportunistiskt, beroende på hur detaljerat kontraktet och produktspecifikationerna är. 

Forskning om fullständighet i kontrakt förutsätter detaljerade kontrakt som anger alla möjliga 

händelser. De minskar följaktligen behovet av subjektiva bedömningar och därmed 

möjligheterna för leverantören att agera opportunistiskt (Hart, 1995). I komplexa transaktioner 

blir det emellertid svårare och dyrare att skriva detaljerade kontrakt som omfattar alla möjliga 

scenarier (Hart, 1995). Därför kan detaljerade kontrakt vara svåra att utveckla och genomdriva 

i byggprojekt (Eriksson & Lind, 2016).  

Ett traditionellt verktyg för att minska risken för Moral hazard är ökad övervakningsintensitet 

(Jelodar, et al., 2016; Chen, et al., 2018). Övervakning av en agents beteende ökar möjligheten 

att upptäcka opportunistiskt beteende och matcha belöningar och sanktioner i enlighet med detta 
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(Chen, et al., 2018). Övervakning kan ta många former, en representant för klienten (eller 

arbetsgivaren) kan besöka arbetsplatsen utan föregående information och kontrollera hur 

sakerna utförs (Eriksson & Lind, 2016). Enligt Lind och Nyström (2011) kan arbetet 

dokumenteras, till exempel genom fotografier och filmer, då det med dagens teknik är möjligt 

att kontinuerligt övervaka byggarbetsplatser med kameror. Enligt Eriksson och Lind, (2016) 

behöver övervakning inte bara handla om att "titta", det kan också vara att utföra olika test 

under byggnadsperioden och under en garantiperiod för att se till att olika kvalitetsmål har 

uppfyllts.  

Däremot menar Bradach och Eccles (1989) att ett för starkt fokus på kontrakt kan tolkas som 

ett tecken på misstro och därmed minska graden av tillit mellan berörda parter. Detta kan leda 

till en negativ spiral där detaljerade kontrakt leder till minskad förtroende och ökad 

opportunism, vilket i sin tur ökar behovet av ytterligare tvång och ännu mer detaljerade och 

juridiskt bindande avtal (Ghoshal & Moran, 1996). Från den positiva sidan av detta perspektiv 

kommer ökat förtroende att avskräcka opportunismen och därigenom minska behovet av 

detaljerade kontrakt (Das & Teng, 1998) och övervakning (Parkhe, 1993). Ett antal studier har 

också visat att förtroende och relationella normer kan komplettera kontrakt i komplexa 

upphandlingar (Schepker et al., 2014).  

2.1.2 Blockkedjor 

Ursprunget till blockkedjetekniken är oskiljaktigt kopplad till kryptokvalutan Bitcoin, där 

blockkedjor utgör kärnan i den tekniska infrastrukturen (Savelyev, 2017). I slutet av 2008 

uttryckte Satoshi Nakamoto (förmodligen ett pseudonym) behovet av ett elektroniskt 

betalningssystem baserat på kryptografiskt bevis istället för förtroende, vilket möjliggör för två 

villiga parter att handla direkt med varandra utan behovet av en betrodd tredje part (Cuccuru, 

2017). Exempel på betrodda tredje parter är banker, myndigheter eller andra typer av institut 

som utgör ett mellanled i transaktionskedjan, avsedda att garantera äktheten av en transaktion 

eller ett avta (Iansiti & Lakhani, 2017). Vidare menar Cuccuru (2017) och Nofer et al., (2017) 

att blockkedjetekniken gör det möjligt att uppnå väldigt hög tillit vid transaktioner eller avtal 

med avsaknad av en betrodd tredje part. Parter kan därmed registrera och verifiera 

transaktioner, dokument, vilket kan skapa kostnadseffektivitet och en högre grad av transparens 

än hos de tillgängliga teknikerna idag (Cuccuru, 2017).  

Potentialen i denna teknik går alltså bortom underlättandet av decentraliserad elektronisk 

betalning (Lemieux, 2016; Nofer, et al., 2017; Iansiti & Lakhani, 2017; White, 2017). Carlozo 

(2017) uttrycker blockkedjor som den digitala globala liggaren som inte bara registrerar 

kryptovaluta transaktioner, utan även tillhandahåller plats för lagring av dokument av olika slag, 

publikt eller privat. Ett sätt att beskriva blockkedjor är som en del av isberget under Bitcoin 

(Carlozo, 2017). Carlozo (2017) beskriver blockkedjor enligt följande: 

"Blockchain is a digital ledger of economic transactions that is fully public, 

continually updated by countless users, and considered by many impossible 

to corrupt" –  (Carlozo, 2017, p. 29) 
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Blockkedjetekniken bygger på en distribuerad transaktionsdatabas där olika datorer – kallat 

noder – samverkar som ett system för att lagra sekvenser av fragment krypterade som enskilda 

enheter eller block och sedan sammanbundna (Lemieux, 2016). Blockkedjor är en form av 

oföränderlig decentraliserad digital liggare bestående av "block" av information (White, 2017). 

Varje "block" innehåller ett kronologiskt register över de transaktioner som inträffat inom 

nätverket samt en lista över de smarta kontrakt som utförts, dessa är - beroende på systemet - i 

olika grad motståndskraftigt mot skadligt beteende (White, 2017). För att uppnå en hög grad av 

säkerhet bygger blockkedjor på kryptografiska hashfunktioner, likt de digitala filernas 

fingeravtryck, som skapas av digitala filer. Dessa filer kan genom blockkedjetekniken ges en 

unik kod skapad av en kryptografisk hashfunktion (Iansiti & Lakhani, 2017). Varje block 

identifieras av kryptografiska hash för dess innehåll och kopplas till föregående blocks identitet 

(Dinh, et al., 2017) 

Enligt White (2017) är en viktig aspekt av blockkedjor att ingen enskild person eller enhet 

kontrollerar respektive block, vilket därmed teoretiskt eliminerar möjligheten att förfalska 

blockkedjan eller felaktigt lägga till block. Denna möjlighet har inspirerat förutsägelser om hur 

blockkedjor kan användas för att revolutionera affärs- och sociala system som tidigare förlitat 

sig på förtroende (White, 2017). Blockkedjetekniken erbjuder möjligheten av en värld där hela 

datahistoriken med alla dess ändringar samt metadata är inbäddade i digital kod och lagras i en 

transparent och delad databas där de skyddas från radering, manipulering och revision (Iansiti 

& Lakhani, 2017). Dessa funktioner motsvarar karaktären av en byggnadsprocess som äger rum 

i ett samarbetsnätverk (peer-to-peer) mellan företag och privatpersoner (Turk & Klinc, 2017).  

2.1.2.1 Typer av blockkedjor 

Till skillnad från den traditionella liggaren, ursprungligen en bok, senare en fil lagrad på ett 

enda system, är blockkedjor designade till att vara decentraliserad och distribuerad över ett stort 

närverk av datorer (White, 2017). Denna decentralisering av information reducerar risken för 

dataintrång vilket i sin tur skapar trovärdighet i data (Cuccuru, 2017). Innan ny information, ett 

block, kan bli adderat till kedjan krävs en form av validering (Lemieux, 2016). Algoritmen 

Proof-of-Work (PoW) bygger på att ett kryptografiskt pussel först måste lösas. Därefter skapas 

blocket, samma konsensus algoritm som Bitcoin är baserad på (Lemieux, 2016). Noden som 

löser pusslet delar lösningen till alla andra noder i nätverket, nätverket verifierar då detta proof-

of-work och om korrekt, kommer blocket bli adderat till kedjan i en kronologisk kontinuerlig 

kedja (Nofer, et al., 2017). Nackdelen med Proof-of-Work enligt Lemieux (2016) och Swan 

(2015) är det faktum att PoW använder en enorm mängd datorkraft i och med sin mining 

mekanisk, vilket i sig minskar incitamenten för användning. Detta system är även till en viss 

grad sårbart för attacker, då en potentiell angripare endast behöver 51 % av mining resurserna 

för att styra nätverket (Crosby, et al., 2016). 
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Figur 2. Exempel på Blockkedjenätverk 

Med blockkedjor finns möjligheten att interagera med data i realtid (White, 2017). Eftersom 

blockkedjetekniken är en typ av teknologi och inte ett enda nätverk, kan teknologin bli 

implementerad på många olika sätt (Crosby, et al., 2016). Vissa blockkedjor kan vara helt 

publika, andra kan vara stängda för en utvald grupp av auktoriserade användare såsom inom ett 

företag, en grupp av banker eller statliga myndigheter (Swan, 2015). Sålunda finns det även 

möjlighet att skapa hybrida blockkedjor där de med privat åtkomst har tillgång till all data 

medan de publika endast kan se utvalda delar och vice versa (Iansiti & Lakhani, 2017). De med 

privat åtkomst har möjlighet att addera ny data samtidigt som de publika har tillåtelse att se all 

data (Lemieux, 2016).  

En form av algoritm för privata nätverk är Proof-of-Authority (PoA), där transaktionerna är 

byggda på en konsensusmekanisk och identiteten är avgörande för verifiering (Dinh et al., 

2017). I PoA baserade nätverk valideras transaktioner och block av godkända konton, eftersom 

verifieringen, gjord av den högsta instansen, endast beror på identitet finns inget behov av 

mining (Dinh, et al., 2017). Processen är automatiserad och kräver inte att de med godkända 

konton övervakar sina datorer kontinuerligt. I ett PoA nätverk knyts användares rykte till en 

identitet vilket skapar incitament att behålla ett gott rykte och därigenom upprätthålla 

transaktionsprocessen (Dinh et al., 2017). Detta anses vara mer robust än proof-of-stake (PoS) 

som inte tar hänsyn till de olika parternas totala innehav, vilket innebär att deras incitament kan 

vara obalanserade (Swan, 2015). I ett PoS nätverk väljs den deltagare med högst insats till att 

ha makt att validera, förutsatt att den högsta instansen har incitament till att säkerhetsställa att 

en transaktionsprocess fortgår (Swan, 2015). I ett privat nätverk är fördelen enligt Dinh et al., 

(2017) att finansiella institutioner och stora företag kan utbyta tillgångar utan en tredje part och 
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samtidigt ha dessa transaktioner gjorda inom några sekunder. Parterna kan också övervaka 

privata peer-to-peer nätverk i realtid om behov finns.  

2.1.2.2 Blockkedjor och en delad ekonomi 

Huckle et al., (2016) hävdar att blockkedjetekniken kan gynna tillämpningar av en delad 

ekonomi för att utnyttja tillgängliga resurser. Följande anser Saberi et al., (2018): Miljarder av 

smarta enheter i "Internet of Things" kan kopplas till Blockkedje-plattformar och därmed samla 

in legitim information om produkter och processer som sedan säkras i blockkedjor. Aktörerna 

i försörjningskedjan kan få tillgång till betrodd information om produkter och processer. Detta 

innebär att blockkedjor radikalt kan omvandla den byggda miljön till det bättre genom att bli 

plattformen som gör att Internet of Things (IoT) kan bli verklighet, vilket banar vägen för en 

cirkulär ekonomi (Saberi, et al., 2018).  

När begreppet cirkulär ekonomi tar fart, blir intelligenta tillgångar i stigande grad ryggraden 

för hållbara ekosystem (Saberi et al., 2017). Saberi et al., (2017) anser att i en ständigt 

föränderlig nätverksmiljö som består av många tillgångar måste ägandet vara dynamiskt och 

anpassningsbart för att maximera vinsterna. För att skapa värde i den cirkulära ekonomin krävs 

friktionslösa betalningar där försörjningskedjorna är transparenta. Saberi et al., (2018) menar 

på att blockkedje-baserade mekanismer effektivt kan möta detta behov genom att möjliggöra 

överföring av ägande direkt mellan parter som deltar i den cirkulära ekonomin samtidigt som 

förtroende, effektivitet och automatisering införs i värdeutbytesavtal. Ett motstycke till detta är 

de facto att blockkedjor är energikrävande och konsumerar otroliga mängder energi på grund 

av mining-nätverket (Swan, 2017; Lemieux, 2016).  

2.1.2.3 Blockkedjors potentiella begränsningar 

White (2017) betonar det faktum att blockkedje-rörelsen fortfarande är i ett tidigt 

utvecklingsstadium, det finns många olika potentiella begränsningar. Följande menar Lemieux 

(2016) att stängda (eller privata) blockkedjor kan vara snabba och rimligt säkra men saknar 

fördelarna med ett öppet deltagande. Deras centrala myndighet kan vara benägen att 

manipulera, vilket minskar säkerheten hos systemet. Iansiti och Lakhani (2017) understryker 

det faktum att blockkedjetekniken har signifikanta barriärer. Där säkerhetshinder, tekniska 

begränsningar, tillväxt, hållbarhet och miljöpåverkan alla är begränsande eller förebyggande 

faktorer (Iansiti & Lakhani, 2017).  

Den vetenskapliga blockkedje-litteraturen litteraturen domineras av konceptanalyser med 

beräkningsfokus medan utövarlitteraturen växlar mellan rapporter om problem i samband med 

aktuella applikationer och "kristallkula" förutsägelser (White, 2017). Till sist trycker Swan 

(2017) på det faktum att vi inte vill "ekonomisera" allting, vi vill inte minska de kvalitativa 

aspekterna av livet till uteslutande ekonomiska situationer. Den bredare konceptualisering av 

ekonomin som framkallas av blockkedjetekniken inbjuder dock till ett nytt beaktande av 

begreppen överföring, utbyte och bekräftelse som är djupt kvalitativ och kan bestå, trots att 

blockkedje-aktiverande funktioner inte blir (och borde inte bli) allestädes närvarande (Swan, 

2017).  
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Trots många lovord inom litteraturen (Iansiti & Lakhani, 2017; White, 2017; Savelyev, 2017; 

Cuccuru, 2017; Nofer et al., 2017) refererar Swan (2017) till det gap som existerar mellan de 

som har tillgång till viss teknik och de som inte har tillgång. En nivå av den digitala klyftan 

utöver åtkomst är kunskap och utbildning. Swan (2017) menar på att det finns bristande 

kunskap inom digitalisering samt viss tveksamhet till att vilja lära sig respektive viljan att 

investera i nya tekniker.  

Idag lockar blockkedjetekniken med sina distribuerade liggare massiv uppmärksamhet och 

utlöser flera projekt inom olika branscher. Den finansiella industrin ses emellertid som den 

primära användaren av blockkedje-konceptet (Huckle, et al., 2016; Nofer, et al., 2017). Enligt 

Guo och Liang, 2016) (2016) kan blockkedjor i grunden omvandla befintliga 

verksamhetsmodeller inom ekonomi. Enligt Nofer et al. (2017) har ökningen av 

blockkedjetekniken de senaste åren också understött andra koncept som har föreslagits i 

litteraturen. Blockkedjor har bland annat möjligheten att förverkliga begreppet smarta kontrakt 

(Nofer et al., 2017) samt vidareutveckla användningen av Building information modelling 

(BIM) (Mason, 2017). Blockkedjor betraktas alltmer som en lösning på journalföringsproblem 

där det finns ett behov av en tillförlitlig offentlig liggare, landregister, civilregistrering och 

andra typer av offentliga registreringssystem, särskilt i kombination med smarta kontrakt som 

automatiserar reglerna i samband med vissa typer av kontraktstransaktioner, till exempel inköp 

(Lemieux, 2016).  

2.1.3 Building Information Modelling 

Building information modelling (BIM) som verktyg  möjliggör ökad integration och samarbete 

mellan projektgruppsmedlemmar (Mason, 2017). BIM kan enligt Bryde, et al., (2013) vara det 

viktigaste tillvägagångssättet att anta för att säkerställa en integration från 

dokumentdelningspraxis till att dela information på objekt- eller elementnivå.  

BIM tar de traditionella pappersbaserade verktygen för byggprojekt, sätter dem på en virtuell 

miljö och möjliggör en ökad effektivitetsnivå, kommunikation och samarbete som överstiger 

traditionella byggprocesser (Bryde, et al., 2013). BIM har ett potentiellt användande i alla 

stadier av ett projekts livscykel (Bryde, et al., 2013). BIM kan verka som en katalysator för 

projektledare för att omforma sina processer för att bättre integrera de olika intressenterna. 

Denna omformning kan länkas till tillämpningen av Lean principer i form av kostnadseffektiva 

och värdeskapande aktiviteter genom samarbete och kompetensdelning (Bryde et al., 2012, Liu 

& Chua, 2016). Liu och Chua (2016) visar på att en digitalisering av försörjningskedjan kan 

innebära att intressenter har möjlighet att ta del av beslut och statusuppdateringar i realtid.  

(Ghaffarianhoseini, et al., 2017) menar på att en av de viktigaste utmaningarna i BIM-

progressionen är den immateriella äganderätten och cybersäkerheten. Informationsdelning gör 

projektdata tillgänglig för projektmedlemmar vilket gör cybersäkerhet till en oro på grund av 

risken att obehörig åtkomst och upphovsrättsintrång sker online. Wong et al., (2014) trycker 

också på det ökade behovet av säkra operativsystem och fildelningsplattformar för att stödja 

konsolidering och arkivering av data. En ytterligare utmaning är utvecklingen av omfattande 

och tydligt återanvändande av BIM-modeller, antingen av projektmedlemmar för andra 

ändamål eller av utomstående. Det integrerade koncept som BIM innebär kan medföra en diffus 



 

15 
 

15 Teori 

ansvarsfördelning mellan olika projektgruppsmedlemmar (Ghaffarianhoseini, et al., 2017). 

Detta leder till önskan om att upprätthålla ett visst mänskligt engagemang i processen. Building 

information modelling och andra liknande utvecklingar innebär en viss störning men ger 

samtidigt olika yrken möjligheten att utveckla nya roller (Mason, 2017).  

Ghaffarianhoseini et al. (2017) och Wong et al., (2014) pekar på att även rättsliga svårigheter 

existerar. Problem med äganderätt av data och design eller licensieringsproblematik är sannolik 

då information tillhandahålls av externa källor. Dessutom komplicerar gemensamt författarskap 

av olika BIM-utvecklare ansvarsfördelningen för eventuella fel som görs under projektets 

livscykel. Noggrannheten i data bakom BIM-modellen medför stor risk och ansvaret för denna 

noggrannhet måste stödjas av någon form av ansvarsfriskrivning samt begränsade garantier från 

konstruktörerna (Ghaffarianhoseini et al., 2017; Wong et al., 2014).  

Ghaffarianhoseini et al. (2017) ser behovet i skapandet av en ny kontraktsform för att undvika 

dispyter gällande ansvar, gränser och skyldigheter. Detta för att täcka alla parter som är direkt 

involverade eller andra parter som kan påverkas av BIM-arbetsmetoden. Ett alternativ enligt 

Ghaffarianhoseini et al. (2017) är BIM-protokoll som täcker juridiska frågor där tillägg kan 

kopplas till huvudkontraktet för att göra det lämpligt för BIM. Blockkedjetekniken kan enligt 

Mason (2017) ses som en möjlig utveckling av BIM:s arbetssätt gällande den tredje 

dimensionen, där den tredje dimensionen representerar en gemensam projektmodell.  

2.1.4 Smarta kontrakt  

I mitten av 90-talet introducerade Nick Szabo (Szabo, 1997) begreppet smarta kontrakt 

(Savelyev, 2017). Nick Szabo är en av pionjärerna i analysen av automatiserade avtal. Han 

menar att ett smart kontrakt består av en datoriserad transaktionsalgoritm som utför 

kontraktsvillkoren (Giancaspro, 2017). I och med blockkedjetekniken blir smarta kontrakt allt 

mer populära då de lättare kan utnyttjas jämfört med den teknik som fanns tillgänglig vid 

tidpunkten för dess uppfinning för 20 år sedan (Iansiti & Lakhani, 2017). Smarta kontrakt kan 

ses som ett digitalt program utan mellanhand, där villkoren genomförs automatiskt när 

förutbestämda villkor är uppfyllda (Nofer, et al., 2017). Saberi et al., (2018) menar på att smarta 

kontrakt kan automatisera många typer av uppgifter som traditionellt utförs av människor, 

vilket kan minska tid, kostnad och risker som är förknippade med dessa. Iansiti och Lakhani 

(2017) menar på att smarta kontrakt kan vara den mest transformativa blockkedje-applikationen 

för tillfället. Ett smart kontrakt kan till exempel skicka en betalning till en leverantör så snart 

en leverans är utförd. Ett företag kan signalera via en blockkedja att en vara har mottagits - eller 

så kan produkten ha en GPS-funktionalitet, som automatiskt loggar platsuppdateringar som i 

sin tur utlöser en betalning (Iansiti & Lakhani, 2017). 

Enligt Cuccuru (2017) kan ägarskap och egenskaper hos tillgångar eller data digitaliseras och 

representeras som datakod. Immateriella tillgångar, rättigheter, personuppgifter, certifikat, 

licenser, testamenten, affärsbalanser: Alla uppgifter kan inkluderas, lagras och säkras i en 

blockkedja (Cuccuru, 2017). Även relationerna som involverar dessa tillgångar kan vara 

programmerade och deras utförande kan verkställas över en blockkedjas noder utan 

mellanhänder (Cuccuru, 2017). Detta utförande benämns i allmänhet som smarta kontrakt 

(Giancaspro, 2017). Smarta kontrakt utvecklas, testas och implementeras alltmer i en mängd 
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olika branscher världen över (Giancaspro, 2017). Entusiasmen för tekniken är föga 

överraskande eftersom smarta kontrakt enligt (Giancaspro, 2017; Cuccuru, 2017; Savelyev, 

2017; Raskin, 2017; Iansiti & Lakhani, 2017) ger löften om mer effektiva och kostnadseffektiva 

transaktioner som tar bort det stora beroende av traditionella mellanhänder som banker och 

kreditföretag. 

Enligt den enklaste definitionen är ett smart kontrakt ett avtal vars utförande är automatiserat 

(Savelyev, 2017; Raskin, 2017; Mason, 2017). Denna definition kan knappast identifiera 

skillnaden av smarta kontrakt från några redan kända kontraktsstrukturer som genomför 

automatiserade handlingar, såsom exempelvis läskautomater. Cuccuru (2017) pekar på att 

Smarta kontrakt i grunden fungerar som oberoende agenter som kontrollerar vissa digitala 

tillgångar och hanterar dem på instruktionen av programmeraren. När de lanserats i blockkedjan 

följer de sina regler tills de fastställda målen uppnåtts. Savelyev (2017) betonar därför 

blockkedjetekniken som en av kärnfunktionerna i smarta kontrakt 

Giancaspro (2017) och Raskin (2017) bidrar till den begränsade mängd litteratur som diskuterar 

begreppet smarta kontrakt genom att överväga de juridiska problem som kan uppstå genom 

användningen. En annan författare som belyser de juridiska aspekterna av smarta kontrakt är 

(Cuccuru, 2017), som menar att verkställigheten i traditionella kontrakt är säkrade genom 

juridiskt bindande villkor. Om parterna är redo att bära de rättsliga följderna av ett beteende 

som innebär att kontraktsvillkoren inte uppfylls, eller finner sätt att skydda sig mot de juridiska 

konsekvenserna, kan de välja att göra vad de vill (Cuccuru, 2017). Säkerheten för den andra 

kontraktsparten består då i att kontraktets juridiska villkor ger en säkerhet i slutändan, ibland 

via domstol eller skiljemän (Cuccuru, 2017).  Därför menar Cuccuru (2017) att trots namnet är 

smarta kontrakt idag inte juridiskt bindande kontrakt utan snarare ett medel för automatisk 

genomförande av digitalt bearbetbara avtal, ”om a så b”.  

2.1.4.1 Smarta kontrakts begränsningar 

Enligt Cuccuru (2017) kan blockkedjans design i sin rent decentraliserade form äventyra 

allmänhetens och en tredjeparts skydd i kontrakt. Om smarta kontrakt fortfarande är ett kontrakt 

i den mening som följer av avtalsrätten är en av de mest kontroversiella frågorna i dagsläget i 

samband med smarta kontrakt (Giancaspro, 2017). I motsatts från Cuccuru (2017) anser 

Savelyev (2017) att smarta kontrakt kan betraktas som ett juridiskt bindande avtal. Savelyev 

(2017) motiverar det med att även om utförandet av ett smart kontrakt är automatiserat, kräver 

ett sådant kontrakt fortfarande båda parternas vilja. Sådan vilja manifesteras i det ögonblick då 

en person bestämmer sig för att ingå ett avtal med de villkor som anges i förväg eller, när en 

digital agent ingår ett avtal åt personen i fråga (Savelyev, 2017). Enligt Raskin (2017) är det 

dock viktigt att komma ihåg att kontrakt oftast upprätthålls av avtalets parter. Detta beror enligt 

Raskin (2017) på att de flesta kontrakt inte upphör i brott och tvister, utan snarare i framgång 

och slutförande, ett modernt industrisamhälle skulle inte vara möjligt om detta inte var fallet. 

Enligt (Mason, 2017; Cuccuru, 2017; Mason, 2017; Raskin, 2017) möter smarta kontrakt 

framtiden med ytterligare frågetecken, jämte de juridiska, dessa härrör främst från både den 

digitala miljömässiga striktheten och den decentraliserade arkitekturen. Cuccuru (2017) menar 

att om kodningsspråket å ena sidan undviker semantiska osäkerheter begränsar det å andra sidan 
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individer vid utformning av kontrakt. Parter är ibland villiga att tillhandahålla avtalsvillkor med 

en viss grad av flexibilitet och vaghet (Eriksson & Lind, 2016). Det kan till exempelvis vara 

fallet med ofullständiga kontrakt (Scott & Triantis, 2005) eller relationella kontrakt (Macneil, 

2000). Enligt Cuccur (2017) är därför avtal, där en part kräver eller föredrar en viss flexibilitet, 

naturligt uteslutna från en värld där smarta kontrakt kan verka. Det skulle till exempelvis vara 

svårt att koda referenser till allmänna standarder eller allmänna klausuler (Cuccuru, 2017) 

såsom ”fackmannamässigt utfört arbete”. 

Enligt (Cuccuru, 2017) försvårar även smarta kontrakt förståbarhet, så som alla 

datorinstruktioner innebär smarta kontrakt ett radikalt skifte från naturligt språk till kod, dvs. 

från propositioner som är begripliga för de flesta människor till ett maskinförståeligt språk. 

Smarta Oracles primära uppgift att tillhandahålla dessa villkor till det smarta kontraktet på ett 

säkert och betrott sätt (Cuccuru, 2017). Mason (2017) betonar det faktum att det är mer 

komplicerat att skapa en algoritm för force majeure och andra instanser där ärenden refereras 

till omdömet av attesteraren. 
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2.2 Teoretiskt ramverk 

Som beskrivit ovan är litteraturen om relationen mellan olika organisationer huvudsakligen 

baserat på antingen transaktionskostnadsekonomi (Williamson, 1979) eller relationskontrakt 

(Macneil, 1978; Uzzi, 1997). Flera forskare argumenterar däremot för en mer komplex syn på 

mänsklig natur, baserad på båda perspektiven som visar på vikten av både opportunism och 

relationella aspekter (Lado, et al., 2008; Schepker, et al., 2014; Eriksson & Lind, 2016). 

Eriksson och Lind (2016) sammanfogar transaktionskostnadsekonomi och relationskontrakt 

perspektiven för att konceptuellt reflektera hur styrningsmekanismer kan utformas för att 

motverka opportunistiska beteenden både i transaktions- och relationella utbyten. Denna 

sammanfogning ligger som grund i denna studie. 

Transaktionskostnadsekonomi ses i den här studien utifrån Rahman och Kumaraswamys (2002) 

perspektiv. Rahman och Kumaraswamys (2002) synsätt grundar sig i att alla kostnader för att 

utarbeta, förhandla och genomföra ett avtal ska vara inkluderade, men även kostnaderna för 

styrning och bindning för att säkra åtaganden. Blockkedjetekniken med sina applikationer ses 

därmed som ett möjligt verktyg för att reducera dessa transaktionskostnader. Gällande 

relationskontrakt är Jelodar et al., (2016) perspektiv använt, Jelodar et al., (2016) menar att 

relationer inte är målet, utan är ett medel för att uppnå strategiska mål. Också Eriksson et al., 

(2009) ser relationer på ett liknade sätt, där relationer ses som en kompetens eller väsentlig 

tillgång som krävs för att hantera projekt för att ge bättre möjligheter till framtida affärer. 

Utifrån dessa perspektiv ses inte kombinationen av perspektiven som ett problem, istället ses 

kombinationen som ett sätt förstå en komplex värld. 

Denna studie kommer vidare att undersöka hur aktörer i byggbranschen ser på 

blockkedjeteknikens potential. Detta utifrån smarta kontrakts möjliga reducering av 

transaktionskostnader och hur dessa smarta kontrakt kan påverka styrningsmekanismer som 

motverkar opportunistiska beteenden både i transaktions- och relationella utbyten. Blockkedjor 

ses alltså i den här studien som en informationsteknik och tekniken som kan förverkliga smarta 

kontrakt samt bidra till utvecklingen av BIM. Blockkedjetekniken berörs utifrån Proof-of-

Authority (PoA) principen då litteraturen tyder på att detta nätverk är mest applicerbart inom 

företag och organisationer och således inom byggbranschen (Dinh, et al., 2017). Iansiti och 

Lakhani (2017) beskriver fem grundläggande principer för blockkedjetekniken. För denna 

studie är dessa fem principer centrala och kommer ligga till grund för analysen. Dessa beskrivs 

i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Principer för blockkedjetekniken 

Distribuerad databas Varje aktör i blockkedjan har tillgång till hela databasen 

och dess fullständiga historia. Ingen enskild part 

kontrollerar uppgifterna eller informationen. Varje part 

kan direkt verifiera sina transaktionspartners register utan 

behovet av en tredje part.  

Peer-to-peer överföring Kommunikationen sker direkt mellan Peers och inte via 

en central nod. Varje nod lagrar och vidarebefordrar 

information till alla andra noder.   
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Irreversibilitet av register  När en transaktion har skett och registrerats i databasen 

kan inte posterna ändras, då de är kronologiskt kopplade 

till varje transaktionspost. 

Beräkningslogik Liggarens digitala natur innebär att 

blockkedjetransaktioner kan kopplas till beräkningslogik 

och i huvudsak programmering. 

Transparens och pseudonymitet Varje transaktion och dess tillhörande värde är synliga 

för alla som har tillgång till systemet. Varje nod eller 

användare har en unik digital kod för identifikation och 

kan därmed välja att vara anonym eller ge bevis för sin 

identitet.  

Smarta kontrakt ses i studien som en typ av digital automation, som utgår från Iansiti och 

Lakhanis (2017) fjärde princip ”beräkningslogik”, som följer ordningen "om x, då y", som 

beskrivits av (Cuccuru, 2017). Vidare kommer Savelyevs (2017) syn på smarta kontrakt att 

användas, där smarta kontrakt behandlas som ett juridiskt bindande avtal. Detta då verifieringen 

av en digital blockkedjebaserad tillgång från en person till en annan ses som ett typiskt föremål 

för ett smart kontrakt och kan kvalificeras som en "rättslig effekt" (Savelyev, 2017). För det 

andra menar Savelyev (2017) att även om utförandet av ett smart kontrakt är automatiserat, 

kräver ett sådant kontrakt fortfarande närvaron av parternas vilja för att bli effektivt. I kontrast 

till klassiska kontrakt, där förtroende sätts i personligheten hos den andra parten i kontraktet, 

sätts ett sådant förtroende till datorns algoritm som står bakom avtalet ("trustless trust") i smarta 

kontrakt (Savelyev, 2017). 

I denna studie används Mason (2017) syn på BIM, där BIM betraktas som ett 

informationsverktyg som möjliggör mer integration och samarbete mellan projektgruppens 

medlemmar. Enligt Mason (2017) kan blockkedjetekniken ses som en möjlig utveckling av 

tredje dimensions BIM arbetssättet och vidare. Tredje dimensionen står för en gemensam 

projektmodell (Mason, 2017). 
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens genomförande, samt valda arbetssätt för studiens 

forskningssyfte, forskningsansats, forskningsstrategi, datainsamling och analys. Det följs av en 

redogörelse för vilka kvalitetshöjande åtgärder som antagits till följd av valda metoder. Dessa 

beskrivs med avseende på reliabilitet och validitet. 

3.1 Studiens process 

Studien kan översiktligt delas in i fyra olika faser; planering, fältarbete, analys, diskussion och 

slutsats. Studien inleddes med planeringsfasen då syfte, mål, val av metod och tidsplan 

formulerades, detta för att avgränsa studien och skapa en gedigen och genomtänkt 

arbetsprocess. Därefter följde en intensiv selektiv litteraturgenomgång. Yin (2013) beskriver en 

selektiv litteraturgenomgång som en process som görs efter att studiens ämne preliminärt har 

bestämts. Vidare menar (Yin, 2013) att:  

”Den selektiva genomgången inriktas på studier som verkar täcka samma 

område och kan hjälpa dig att mer nyansera gränsa din studie och finna en 

nisch för den. “- (Yin, 2013, s. 68). 

Under denna första fas genomfördes även tre stycken pilotintervjuer som hade som syfte att 

identifiera lämpligheten av valt område. Därefter påbörjades fasen fältarbete, Yin (2013) 

definierar fältarbetet som vilken slags datainsamling som helst, i denna studie insamlades 

empiri från intervjuer. Huvuddelen av intervjuerna skedde under en treveckors period och efter 

denna intervjuserie kompletterades empirin med enstaka intervjuer med nya respondenter för 

att lyfta underskattade perspektiv. Dessa utvalda respondenter bidrog med nya infallsvinklar 

och åsikter. Efter huvudserien av intervjuer började analysfasen där den dittills sammanställda 

empirin analyserades. Avslutande formulerades studiens diskussion och slutsats. I Figur 3 

nedan beskrivs de olika momenten i arbetsgången och dess iterativa karaktär från det att 

problemet och syftet formulerades tills att de formulerade frågeställningarna var besvarade och 

studiens mål uppfyllt. 
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Figur 3. Illustration över studiens upplägg och faser 

Studien kan klassificeras som en explorativ studie, (Robson, 2002) anser att en explorativ studie 

är särskilt användbar för att söka nya insikter, ställa frågor och utvärdera fenomen ur en annan 

synvinkel. Fördelen med en explorativ studie är dess flexibilitet och förmåga att förändras i takt 

med att nya insikter tillkommer (Saunders et al., 2009). I Tabell 2 nedan sammanfattas studiens 

metoder inom respektive område och därefter följer en mer ingående beskrivning av rapportens 

metod vad gäller forskningsansats, datainsamlings- och analysmetod. 

Tabell 2. Metodöversikt 

Metodområde Valda metoder 

Forskningssyfte Explorativ 

Studie ansats Abduktiv 

Studie strategi Intervjustudie 

Datainsamling Kvalitativ 

3.2 Studiens ansats och strategi 

För att uppfylla studiens mål valdes en abduktiv ansats då studien utfördes med det 

övergripande syftet att utreda människors uppfattning om blockkedjans potential i 

byggprocessen. Enligt Dudovskiy (2018) kan abduktion ses som en kombination av de klassiska 

vetenskapliga metoderna, deduktion, som utifrån en referensram formulerar hypoteser som 

testas mot verkligheten via observationer, samt induktion, som istället bygger observationer där 

slutsatser dras från dessa observationer (Bryman & Bell, 2015). Abduktion bygger på att teorier 

tas med i resonemanget och sedan blandas med observationer. 

Vidare menar Yin (2013) att det induktiva tillvägagångsättet tenderar att låta data leda till 

begrepp, medan det deduktiva tillvägagångsättet tenderar att låta begreppen leda till 

avgränsningen av de relevanta data som behöver insamlas. Abduktiva resonemang, som ett 

tredje alternativ, övervinner dessa svagheter genom att anta ett pragmatiskt perspektiv 

(Dudovskiy, 2018). Som ett resultat av detta kommer resultaten från både empirin och den 

tidigare litteraturen att påverka studien. Vidare menar Dubois och Gadde (2002) att den 
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abduktiva ansatsen lämpar sig för praktiska utrednings- och forskningsarbeten då syftet med 

studien är att upptäcka nya saker, såsom andra variabler och andra relationer. 

En tydlig strategi för studiens genomförande är väsentlig för att uppnå studiens mål. Eftersom 

denna studie innefattar en empirisk undersökning om hur människor upplever blockkedjans 

potential, i en specifik bransch, med tyngdpunkt hos ett utvalt företag i ett reellt sammanhang 

valdes en intervjustudiestrategi. Valet att använda företaget berodde delvis på att det är ett stort 

och välkänt företag inom byggsektorn, som har många medarbetare som är verksamma inom 

många olika organisatoriska roller. Även det faktum att företaget var lättillgängligt, då 

kontaktperson redan fanns, påverkade valet att företag. Intervjustudier är enligt Ahrne och 

Svensson, (2015) intresserade av att beskriva, förklara och tolka fenomen. Kvalitet kommer av 

det latinska "qualitas" som betyder beskaffenhet, egenskap, sort – det handlar alltså om 

deskriptiva eller beskrivande aspekter (Larsson, 2005). 

I studien är processer och förhållanden inom sociala sammanhang en central aspekt, 

Denscombe (2010) menar att förhållanden och processer inom sociala inställningar tenderar att 

vara sammankopplade och inbördes relaterade. För att förstå ett fenomen är det nödvändigt att 

förstå många andra och väsentligt, hur de olika delarna är sammankopplade (Saunders, et al., 

2009). Denscombe (2010) menar att när en forskare tar det strategiska beslutet att ägna all sin 

ansträngning åt att undersöka en enda eller ett fåtal fenomen, finns det uppenbarligen mycket 

större möjlighet att studera saker i mer detalj och upptäcka saker som kanske inte har blivit 

uppenbara genom en mer ytlig forskning. Utsikterna med en kvalitativ forskning är att få en 

värdefull och unik inblick som enligt Denscombe (2010) är beroende av att kunna undersöka 

saker på en sätt som inte är möjligt med andra metoder.  

Eftersom studien omfattar många olika organisatoriska roller med företrädare från flera 

organisationer kan en multipel och djupgående intervjustudiestrategi motiveras. Yin (2013) 

menar att när en studie innehåller mer än ett enda fall behövs en multipel fallstudie. Den 

djupgående aspekten motiveras av att flera olika rollers perspektiv undersöks (Saunders, et al., 

2009).  

3.3 Metoder för insamling av empiriska data 

Vi har i denna studie, som tidigare nämnts, skapat kvalitativ empiri genom intervjuer, då vi 

anser att denna insamlingsmetod ger mest relevant information för att kunna besvara vår 

frågeställning. Yin (2013), beskriver att intervjuer kan göras i många former, där de två 

ytterligheterna är: strukturerade och kvalitativa intervjuer. Termen kvalitativ intervju ansågs 

vara att föredra framför alternativ som ostrukturerad intervju eller intensiv intervju eller 

djupintervju av det skälet att kvalitativa intervjuer har blivit så diversifierade att det under olika 

omständigheter kan vara vilken kombination som helst av dessa varianter (Yin, 2013). 

Kvalitativa intervjuer skiljer sig från strukturerade intervjuer genom att de inte följer ett strikt 

manus, vilket leder till att frågor kommer variera beroende på intervjuns kontext (Saunders, et 

al., 2009). I kvalitativa intervjuer försöker inte heller forskaren att anamma ett enhetligt 

beteende i alla intervjuer, utan det sker ett samtal mellan forskare och respondent (Yin, 2013). 
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Vi har i denna studie använt oss av kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer, då dessa syftar 

till att framförallt förstå respondenternas bild av verkligheten, vilket också överensstämmer 

med det grundläggande målet med kvalitativ forskning; att avbilda en komplex, social värld ur 

respondenternas perspektiv (Yin, 2013). Detta har gett oss kontroll över intervjun, men det har 

samtidigt funnits möjlighet till flexibilitet, då ett manus inte har behövt följas. Det är också en 

typ av intervju som passar för ovana intervjuare, eftersom det finns möjlighet att gå tillbaka till 

frågeformuläret för stöd samtidigt som det finns en viss grad av guidning, som en ostrukturerad 

intervju innebär (Denscombe, 2010). För att kunna få ut mer av intervjuerna, har inte en 

strukturerad intervju använts, då den inte ger möjlighet till att anpassa sig efter respondenten 

och falla ur frågeformuläret för sidospår. Anledningen till att intervju har valts över enkät är på 

grund av möjligheten till öppna svar, snarare än förutbestämda som en enkät innebär. Eftersom 

studien utgår från respondenternas verklighet som kan uppfattas på många olika sätt finns det 

följaktligen inte en absolut och objektiv sanning. Vi kan därför inte själva formulera relevanta 

enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. 

En kvalitativ metod används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg 

om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009). 

3.4 Metodtillämpning  

Det första steget som togs var att hålla tre pilotintervjuer. Den första, som var med två personer 

med stor erfarenhet inom blockkedjetekniken, hölls för att förstå blockkedjor och dess möjliga 

användning inom byggprocessen. Dessa två personer valdes ut efter ett blockkedje-seminarium 

på KTH då vi ansåg att deras kunskap från näringslivet kunde vara värdefull för oss. 

Pilotintervjun var upplagd som ett samtal, med fokus på blockkedjor och hur tekniken kan 

fungera i projektbaserade branscher. De andra två pilotintervjuerna var upplagda på liknande 

sätt men med personer med lång erfarenhet från byggbranschen, varav en arbetar som 

projektchef och en som tidigare chef för internrevision för ett stort byggbolag. Där diskuterades 

utmaningar och möjligheter gällande smarta kontrakt i byggbranschen, detta för att avgränsa 

ämnet ytterligare. Dessa två prersoner valdes på grund av deras långa erfarenhet från 

byggbranschen och då det fanns tidigare kontakt vilket gjorde att pilotintervjun gick snabbt att 

ordna. Mycket information om högt och lågt kring beröringspunkter erhölls och bidrog med 

underlag för vad som skulle kunna ingå i ett ungefärligt manus vid efterföljande intervjuer. 

För att kunna ge svar på frågeställningen intervjuades ett brett urval av respondenter, totalt 16 

stycken, för tydligare överblick av respondenter, se Tabell 3. En icke-slumpmässig urvalsmetod 

valdes inför empiriinhämtningen, vilket lämpar sig vid en kvalitativ studie (Saunders et al., 

2009). Syftet var att erhålla empiri från intressenter med olika synvinklar och därmed få en 

nyanserad uppfattning. Även den så kallade snöbollsmetoden har applicerats för att samla data 

ifrån individer med en nära och aktuell koppling till studiens ämnesområde och syfte. Enligt 

Saunders et al. (2009) kan snöbollsmetoden utnyttjas vid svårigheter att identifiera lämpliga 

respondenter inom studerad kultur. Metoden bygger på att rådfråga en första respondent för att 

komma i kontakt med nya, relevanta intressenter.  

Snöbollsmetoden är en urvalsmetod som genom sitt sätt att fungera skapar ett icke 

representativt urval (Salganik & Heckathorn, 2004). En snedvridning i urvalet beror på att de 
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personerna med många vänner mer sannolikt hamnar i urvalet än de med få vänner eller få 

sociala kontakter (Salganik & Heckathorn, 2004). Dessutom kan en del individer på grund av 

sådana karakteristika drag som popularitet ha en större chans att snöbollas fram än andra 

(Faugier & Sargeant, 1997). Därför har denna studie övervägt alla personer som snöbollats fram 

noga och försökt se till att respondenter med många olika roller tas med. 

Vi har intervjuat personer som arbetar inom byggbranschen, med olika roller, såsom 

representanter från näringslivet, regionchefer, distriktschefer, projektchefer, beställare, jurister 

och personer med expertkunskaper inom vissa specifika områden såsom digitala verktyg och 

ekonomi. Detta för att få en bred bild av hur situationen ser ut idag, vilka problem som finns 

och vilka möjligheter de ser med blockkedjor. För att få en bred uppfattning har vi valt 

respondenter med olika bakgrund, olika lång erfarenhet och med olika kön. Vi har aktivt arbetat 

med att försöka få en så stor bredd som möjligt för att det ska spegla branschen.  

Genomförandet av intervjuerna beskrivs mer ingående nedan. Innan intervjuerna fick 

respondenterna tillgång till en film som gav en introduktion till blockkedjor och smarta kontrakt 

för att ge dem en ökad förståelse för dessa begrepp. Denna film var hämtad och ihopklippt från 

YouTube av oss, se Bilaga C. Filmen ger endast en övergripande introduktion och underlättade 

för oss vid uppstarten för intervju då vi inte behövde börja med att berätta vad blockkedjor och 

smarta kontrakt är. Uppskattningsvis sågs filmen utav 10 av 16 respondenter innan intervjun 

inleddes, de som inte hade sett filmen i förväg fick en snabb återberättelse vid intervjuns start.   

När intervjuerna var genomförda, som alla spelades in via en mobiltelefon, laddades 

intervjuerna upp i en gemensam mapp på Google Drive. Intervjuerna delades mellan oss 

författare och dessa transkriberades med hjälp av programmet InqScribe. 

Tabell 3. Beskrivning av respondenter 

Titel Roll i projekt Antal år i 

byggbranschen 

Datum 

Branschföreträdare A Näringspolitisk chef Mer än 30 år 2018-02-28 

Beställare A Projektutvecklare bostäder Mindre än 10 år 2018-03-01 

Projektlogistiker A Projektlogistiker Mindre än 10 år 2018-03-06 

Regionchef A Regionchef Hus Mer än 25 år 2018-03-07 

Beställare B Projektutvecklare bostäder Mindre än 5 år 2018-03-08 

Region controller A Region controller Mer än 10 år 2018-03-08 

Projektchef A Projektchef Hus Mindre än 15 år 2018-03-09 

Operativ chef A Operativ chef Hus Mer än 15 år 2018-03-09 

Projektchef B Projektchef Hus Mer än 30 år 2018-03-12 

Chefsjurist A Chefsjurist Mer än 10 år 2018-03-16 

Distriktschef A Distriktschef Mer än 20 år 2018-03-19 

Funktionschef A Funktionschef  Mer än 30 år 2018-03-20 

IT-expert A Beställare och designer av 

inköpsprogram 

Mer än 30 år 2018-03-20 

Bolagsjurist A  Bolagsjurist Mer än 15 år 2018-03-27 

Digital coach A Digital coach Mer än 10 år 2018-04-03 

Affärsområdeschef A Affärsområdeschef Mer än 15 år 2018-04-03 
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3.5 Analysmetod 

Resultaten av den empiriska insamlingen har analyserats genom användning av en tematisk 

kvalitativ analys. Denna metod innefattar analys och urskiljande av teman och mönster i 

datainsamlingen (Saunders, et al., 2009). En fördel med denna metod enligt Saunders, et al,. 

(2009) är att den tillhandahåller en organiserad och detaljerad uppbyggnad, som underlättar 

utformandet av resultat- och analysavsnittet. Denna analysmetod passar denna studie, där 

empiriska data erhålls genom intervjuer, vilket har resulterat i en stor mängd data. Tematisk 

kvalitativ analys kan underlätta när data måste brytas ner i teman och koder, som sedan ska 

analyseras för att kunna besvara studiens frågeställning. Denna analysmetod beskrivs som bred 

i sin utsträckning och därför riskeras inte analysen att begränsas (Braun & Clarke, 2006). 

Braun och Clarke (2006) anser att en tematisk kvalitativ analys underlättar för resultat- och 

analysavsnittet då den är mycket anpassningsbar och flexibel. Metoden ger en övergripande 

bild för hur all data samlats in och hjälper forskaren att identifiera central och signifikant 

information som kan stödja forskningsfrågan. Genomförande av analysmetod beskrivs mer 

ingående nedan. 

3.5.1 Metodtillämpning 

Det började med att alla intervjuer lästes igenom av oss författare, återkommande begrepp och 

tankar togs upp och skrevs ner under möjliga koder. När 50 koder utifrån empirin hittats började 

teman formas utifrån dessa. I nedan presenterade Figur 4 beskrivs hur koderna kopplas till de 

teman som beskrivs i nedanstående stycke. 
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Figur 4. Beskrivning av teman och koder 

Ett exempel på hur koderna har tagits fram, som representeras av de olikfärgade ovalerna, är 

koden ”forum”. Denna kod hittades då vi såg att många av respondenterna hänvisade till ett 

behov av att dokumentera och spara ändringar på ett effektivt och lätt åtkomligt sätt. 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

3.6.1 Tillförlitlighet 

Det är svårt att säkerhetsställa reliabilitet helt och hållet när det kommer till användningen av 

en kvalitativ ansats (Noble & Smith, 2015). Därför har vi försökt vara tydliga med vad som 

studerats och dess bakgrund samt även hur studien har genomförts och gett tydliga motiveringar 

för specifika val. Då reliabilitet är ett begrepp framförallt kopplat till kvantitativa studier (Noble 

& Smith, 2015), kommer istället studiens tillförlitlighet att beskrivas.  

Eftersom vald insamlingsmetod i denna studie innefattar intervjuer, blir det svårt att hävda 

fullständig tillförlitlighet, då intervjuer kommer att spegla personliga uppfattningar och åsikter 

samt att val av respondent påverkar. Det som kan göras för att öka tillförlitligheten är att 

dokumentera studiens genomförande så detaljerat som möjligt, för att motverka eventuella 

oklarheter vid upprepande av studien (Denscombe, 2010). Att denna studie skulle kunna 

upprepas och erhålla samma resultat kan dock ses som omöjligt, på grund av den ständiga 
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förändringen i den sociala kontext studien utförs i. För att öka tillförlitligheten i denna studie 

kommer också teknisk utrustning av bra kvalitet att användas, för att säkerhetsställa att 

exempelvis inspelade intervjuer kan återspelas med god kvalitet, så att ingenting missas. 

Tillförlitligheten i en intervju kan även höjas genom att använda sig av intervjuer med relativt 

hög struktureringsgrad, vilket betyder att alla respondenter svarar på samma frågor i samma 

ordningsföljd (Davidson & Patel, 2003). Därför skapades intervjumallen på förhand och följdes 

med små variationer vid samtliga tillfällen. Intervjumallen är även bifogad för att läsaren skall 

kunna ta ställning till både intervjun och analysen av den. Ledande frågor har medvetet 

undvikits, för att inte styra respondenterna till vissa svar. 

3.6.2 Trovärdighet 

Genom att återge hur data insamlats och bearbetats på ett tydligt sätt, uppnås validitet i en 

kvalitativ studie (Denscombe, 2010). Då begreppet validitet traditionellt har använts mera inom 

den kvantitativa forskningen kommer begreppet trovärdighet att användas (Ely, 1991). För att 

öka trovärdigheten av resultatet är förloppet som sker under studiens gång noggrant beskrivet, 

tillsammans med motiveringar för urvalet av respondenter, val av metod och vilken tidigare 

forskning som arbetet grundas på. Även tillämpningen av analysmetoden kommer att beskrivas 

noga, för att läsaren ska få en förståelse för vilka koder som hittats samt hur dessa kopplats med 

de teman som valts för resultatavsnittet. 

3.7 Källkritik  

För att kunna göra en rättvis bedömning av valda vetenskapliga artiklar har valda referenser på 

ett kritiskt sätt utvärderats för att uppfylla en källkritisk trovärdighet. Teoridelen baseras på 

både nationella och internationella artiklar, medan empirin är baserad på nationella källor. 

Urvalet av akademiska artiklar har begränsats till graden av relevans, dvs. stämmer artikeln 

överens med frågeställningen. Därefter har en utvärdering av aktualitet gjorts, en gränsdragning 

på cirka 3 år har i största mån följts, med undantag för mer grundläggande artiklar. 

Även bedömning gällande artiklars antal citeringar har gjorts. Vidare undersöktes även om 

artikeln var central inom ämnesområdet. Förekommer artikeln som referens inom flera andra 

artiklar så har den värderats som tillförlitlig. Utöver detta har även en värdering lagts i vilken 

tidskrift artikeln har publicerats i. Det som har bedömts är huruvida artikelns har publicerats i 

en välrenommerad tidskrift inom området och vem som ger ut tidskriften. Där har en 

bedömning av tidskriftens impaktfaktor gjorts, dvs. hur ofta artiklar i en viss tidskrift i 

genomsnitt citeras. 
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3.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver det grundläggande individskyddskravet på forskning, genom 

att lista fyra huvudkrav. Dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan beskrivs hur dessa krav har uppfyllts i denna 

studie. 

3.8.1 Informationskravet 

Respondenten blev vid första mötet samt innan intervjuns start informerad om studien, motivet 

bakom samt vad hen förhoppningsvis kommer att bidra med. Vi informerade respondenten vid 

första mötet att medverkandet var frivilligt samt att alla personuppgifter och liknande kommer 

att hållas konfidentiella. 

3.8.2 Samtyckeskravet 

Vid start av intervjun tillfrågades respondent om samtycke till att bli inspelad. Respondenterna 

gavs också möjlighet att kontrollera genomförd datainsamling, genom att vi erbjöd att skicka 

de transkriberade intervjuerna eller ljudfilen till dem. 

3.8.3 Konfidentialitetskravet 

Respondenter som medverkar i studien är inte nämnda vid namn i denna uppsats, utan är istället 

tilldelade en titel. Även transkriberade intervjuer och personuppgifter har varit förvarade på ett 

säkert sätt, i en privat Google Drive-mapp som bara delas av oss. Studien har inte heller begärt 

tillgång till känslig information, exempelvis dokument, som inte får visas för obehöriga.  

3.8.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter och det material som samlas in under studiens gång har enbart använts i 

forskningsändamål och har således inte spridits vidare. Respondenten blev också informerad 

om nyttjandet av material som tillhandahålls, vid intervjutillfället. 
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4 Empiri 

Detta kapitel redogör för resultatet utifrån studiens empiri inhämtning som har skett via 

intervjuer med respondenter på olika positioner och inom olika företag. Resultatet presenteras 

med koppling till studiens forskningsfrågor och är därmed indelad i tre huvudområden, 

kontrakts- och avtalshantering idag, problem med dagens process och slutligen blockkedjor 

och smarta kontrakts effekter på byggprocessen. Dessa är studerade utifrån ett brett perspektiv 

där olika aktörers syn speglas. 

4.1 Kontrakts- och avtalshantering idag 

Samtliga respondenter beskriver enhetligt ett kontrakt som något som ligger till grund för 

affärer och utgör stommen i ett samarbete. Regionchef A och Bolagsjurist A anser båda att 

kontrakt sätter spelreglerna då saker och ting i byggbranschen har en förmåga att ändra sig 

utefter ett projekts gång då det ofta dyker upp nya förutsättningar, "Det är en dynamisk process" 

- Bolagsjurist A. Det bästa kontraktet enligt Projektchef A är "När båda parter känner att 

kontraktet inte behövs, där man är så överens om affären så att man inte behöver förklara och 

förtydliga.". Enligt Distriktschef A bör ett kontrakt inte heller ta så mycket avsteg från 

branschbestämmelser, då ska det finnas en bra orsak. Beställare A menar att kontrakt kan göras 

antingen hur komplexa eller hur lätta som helst. Hen menar att ett dåligt kontrakt utmärks av 

oklarheter, vilket i sin tur ger utrymme för tolkningar där de flesta också tolkar till sin fördel. 

Detta styrks av Beställare B som säger att "Det finns alltid incitament att tolka kontraktet till 

sin fördel om det är otydligt", det kan leda till långdragna diskussioner som i slutändan oftast 

löses genom rimlighetsprincipen. Projektchef A menar på att det är väldigt sällan det fysiska 

kontraktet i sig är helt solitt utan det hänvisar till saker och ting och då kan det bli väldigt 

spretigt.  

Vidare antyder Regionchef A, Funktionschef A och IT-expert A att många överenskommelser 

är muntliga inom byggbranschen. Funktionschef A säger att de idag har ett system för avrop 

men att många ändå väljer att använda telefonen. Detta intygas av Region controller A som 

säger att kontraktet snarare fungerar som en bas och att en stor del sedan blir en 

överenskommelse utanför kontraktet.  

Beställare A förespråkar fyrkantiga avtal med tydliga ramar medan Region controller A anser 

att andemeningen i kontrakt är särskilt viktig i Sverige. Beställare A menar istället på att 

otydligheter i kontrakt resulterar i att det läggs ned mycket tid på att reda ut det egentliga syftet 

med avtalet. Chef för operativ effektivitet och Projektchef A trycker också på att andemeningen 

i kontrakt är viktig. Organisationen som skriver kontraktet är inte beständig vilket skapar en 

svårighet vid senare eventuell tolkning av kontraktet. Därav betonar Operativ chef A vikten av 

personliga relationer som väldigt avgörande. Även Beställare B säger att andemeningen i 

kontrakt är något många utgår ifrån för enkelhetens skull och att det fungerar 9 av 10 gånger, 

den 10:e gången hade det behövts reglerats tydligare. Vidare tycker Distriktschef A att det är 

viktigt att ha alla spelregler fastställda just på grund av den rörliga och skiftande organisationen.  
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Operativ chef A menar på att tvister uppkommer då någon av parterna har brustit och det är då 

en konflikt uppstår. Det är omständigheterna som gör att ett samarbete inte lyckas fult ut enligt 

densamme. Vid sådana tillfällen berättar hen att det krävs att kontraktet lusläses i ett större 

perspektiv för att kunna mötas i en överenskommelse.  

Ett problem som berörs under intervjuserien är maktbalansen mellan beställare och leverantör. 

Regionchef A beskriver att det förekommer att beställare håller inne på betalningar, "Ofta blir 

det ett problem och sedan ett problem till och då faller man tillbaka och blir mer stagnant" – 

Regionchef A. Detta stärks av Region controller A, Beställare A, Affärsområdeschef A och 

Projektchef A som menar att det ofta sker att pengar används som ett påtryckningsmedel vid 

konflikter eller för att få vissa arbeten gjorda. Affärsområdeschef A säger att samarbeten oftast 

rullar på bra men att om de av någon anledning blir missnöjda vill de kunna dra i 

kassaflödesbromsen. Enligt Branschföreträdare A är det här inte ett uttalat problem. Som 

branschföreträdare har de inte uppfattat att de mindre och medelstora företagen upplever det 

som ett stort problem. Projektchef A betonar dock att det krävs rättvisa mot entreprenören men 

att som totalentreprenör går det att ha mindre tolerans gentemot leverantör än vice versa. Hen 

tror vidare att smarta kontrakt kan bidra till att minska denna maktbalans.  

4.1.1 Flexibilitet i kontrakt 

"Grundtanken, om man följer det Svenska systemet med standardavtal som vi 

har idag, ger användarna utrymme för ganska stora förändringar. Man säger 

det här är ditt ansvar som entreprenör, det här är ditt ansvar som beställare, 

sker det något som avviker från det vi ursprungligen kom överens om, då har 

du rätt att få mer pengar eller tid. […] Förutsatt att du har följt de 

formaliareglerna som finns i avtalet, allt handlar om att kommunicera." - 

Bolagsjurist A 

Gällande kontrakts flexibilitet anser Beställare A att kontrakt "går att göra hur flexibla som 

man vill mer eller mindre, det som är inte är tvingat enligt lag kan jag förhandla om" – 

Beställare A. Alla affärer ska vara en ömsesidig överenskommelse. Beställare A trycker på att 

som beställare vill de inte ha en leverantör som har skrivit på ett avtal som de inte känner sig 

nöjda med och redan från dag ett vet att de aldrig kommer kunna göra affär på. Hen anser att 

alla parter i ett avtal ska vara lagom nöjda med affären. Framtagandet av kontraktet ska vara en 

levande handling och uppdateras löpande utifrån förändringar som sker i avtalet. Regionchef A 

trycker på att konsensus i kontrakten är viktig och att båda parter är nöjda, "att driva saker för 

långt gagnar ingen till slut" - Regionchef A. Projektchef B hävdar att det sällan sker ändringar 

i kontrakten utan de utgår alltid från företagets standardavtal. Det som ändras är specifikationen 

för specifika produkter i fall då vissa krav måste klarläggas utifrån standardmodellen.  

Vid upphandling idag ingår ett möte där specifikationen gås igenom. Trots detta blir det relativt 

ofta missbedömningar om omfattning och krav som uppdagas först vid ett senare tillfälle enligt 

Projektchef B. Projektchef A belyser att det absolut går att påverka kontrakten men att det då 

krävs ett gediget arbete för att det ska bli så bra som möjligt.  
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"Det är många som uttrycker att man ska skriva vattentäta kontrakt, men då 

förutsätter man ju att man ska bli lurad. Jag är alltid på ytterskalan, man ska 

vilja ha samarbetsavtal och man ska prata öppet med entreprenören och 

känna ett förtroende." - Projektchef A 

Det finns också en skillnad mellan länder enligt respondenterna Region controller A och 

Distriktschef A. Båda intygar att samarbete mellan parter och en förståelse är av stor vikt i 

Sverige kontra Storbritannien och USA. I UK och USA är kontrakten mycket mer detaljerade 

och generellt mer rigorösa, det är endast det som är skrivet som tolkas. I Sverige finns det i 

stället en tradition av att mötas i mitten samtidigt som olika parterna arbetar närmre varandra 

enligt Region controller A och Distriktschef A. Region controller A anser också att den Svenska 

modellen innebär mindre risk. Distriktchef A menar på att det är viktigt att inte vara rädd för 

att ifrågasätta ifall ett kontrakt är tydligt nog. Frågor som ska ställas är: Är det tydligt för nästa 

generation? Är det tydligt för någon som tar över om det skulle hända någonting? Bolagsjurist 

A anser däremot att så inte nödvändigtvis är fallet, hen upplever inte att de svenska kontrakten 

är mindre tydliga, men betonar samtidigt att byggbranschen i Sverige kantas av mycket 

branschöverenskommelser. Dessa överenskommelser ska gälla för många aktörer vilket kan 

bidra till att "svart är kanske inte alltid svart, det kanske är grått ibland." enligt Bolagsjurist A. 

Beställare A tror på mer ”fyrkantiga ABT”, speciellt när det kommer till det strikt juridiska i ett 

avtal, då är gränsdragningar något som respektive part sedan kan luta sig tillbaka på vid 

eventuella stridigheter. Hen menar på att samarbetsavtal saknar dessa gränsdragningar och 

därmed ger utrymme för en viss grad av tolkning. I ett samarbetsavtal är det istället av vikt att 

det sker en förhandling och ett utbyte vilket Operativ chef A förespråkar. Hen menar på att 

dessa ger en ökad transparens och uppriktighet. Beställare B anser att det krävs tydlighet och 

incitament i kontrakten och menar att en luddig term som "samarbete" inte definieras tydligt 

nog vilket inte skapar en tydlig ram att spela utifrån.  

Projektchef A säger vid en diskussion om samarbetsavtal att "om man har två parter och ett 

stelt kontrakt och bara tittat styvt mot kontraktet, så kanske det inte är den bästa utväxlingen 

för båda parter". Hen menar att i samarbetsavtal ska det skapas en hävarm för båda parter och 

att samarbetsavtal är det bästa förhållningssättet då det skapas en kultur som främjar samarbete. 

Det är svårare att peka finger och skylla på den andre parten om det finns en gemensam kultur 

och synsätt. Enligt Branschföreträdare A finns det en del företag som arbetar med den här typen 

av avtal, och är väldigt nöjda med det, men att det inte har spridit sig helt över branschen. Det 

är i dagsläget endast vissa företag och projekt som arbetar med det.  

4.1.2 Vikten av ett skriftligt avtal 

"Förr i tiden gällde handslag. Vi blir fler och fler människor på jorden, allt 

går snabbare och snabbare. I och med att människor byts ut på sina positioner 

allt oftare kommer det att krävas att det finns någonting att luta sig emot." - 

Projektchef A.  
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Den mänskliga interaktionen vid upphandlingar har idag en stor roll enligt Projektchef A som 

belyser behovet av skriftliga avtal. Vid frågan gällande hur avtal och kontrakt utvärderas idag 

anser Beställare A att avtalsförhållanden utvärderas väldigt lite och belyser behovet av ett bra 

forum för detta. Enligt Bolagsjurist A:s kännedom görs ingen form av utvärdering utifrån en 

standardprocess men hen berättar vidare att juristerna själva gör en viss utvärdering om de är 

aktiva i processen även innan anbud. Beställare A menar på att det krävs en bättre 

erfarenhetsåterföring då resten av organisationen inte vet vad som händer i respektive affär och 

entreprenad. Enda gången de går tillbaka och ser på vad det de facto står i avtalet och vad syftet 

var är när relationen kärvar eller då de springer på patrull enligt både Beställare A och Operativ 

chef A.  

“Om två parter har nått en överenskommelse, en part försvinner och det är 

en bristande dokumentation, då kan det vara svårt att bevisa för en ny part att 

de två tidigare parterna faktiskt hade nått en överenskommelse." - 

Distriktschef A. 

Beställare A belyser ett behov av en digital lösning för att lagra information som idag tas upp 

på byggmöten, allt bör vara samlat på en och samma plats. Detta forum skulle kunna fungera 

för all ekonomi och avtalsfrågor.  

Regionchef A åskådliggör, utifrån ett konsultperspektiv, ett problem med att många 

överenskommelser idag görs muntligt utan ordentlig dokumentation. Ett exempel som tas upp 

är då konsulter får i uppdrag att ytterligare projektera en våning på ett hus, något som frångår 

ursprungsomfattningen. Detta kan skapa problem vid ett senare tillfälle om beställare ändrar sig 

gällande omfattning, trots att det extra arbetet redan är gjort, det kan då bli en konflikt om 

ersättning inte är ordentligt avtalat. "Vi måste vara tydliga genom att få ned ändrings- och 

tilläggsarbeten på papper" - Regionchef A. Detta problem belyses även av Bolagsjurist A som 

menar på att det ofta brister vid hanteringen av ändringar eller tillägg, mycket görs muntligt för 

enkelhetens skull vilket vid ett senare tillfälle kan vara svårt att bevisa. Det krävs en tydlig och 

lättåtkomlig dokumentation för att undvika tvister gällande saker som har ändrats under 

projektets gång, t.ex. i ursprungskontraktet kan det stå att väggen ska vara vit, men en 

modernare färg har valts vid ett senare tillfälle genom en muntlig överenskommelse. Vid en 

tvist är det endast kontraktet som synas enligt Bolagsjurist A vilket innebär att det är svårt att 

bevisa icke dokumenterade ändringar.  

Beställare A betonar även det faktum att det inte går att förutse allt i ett projekt, det går inte att 

sätta en post eller kostnad på allt. Hen menar vidare att det inte handlar om att minska antalet 

ÄTA-arbeten, det handlar om att ha ett väl genomarbetat avtal som kan hantera och reglera 

förändringar på ett tydligt sätt. Operativ chef A intygar detta och menar på att det är viktigt att 

agera proaktivt då det är svårt att teckna ner och förutse alla möjliga aspekter som kan uppstå. 

Operativ chef A säger dock att max 10-20% av kontrakt utgörs av ÄTA-arbeten, och att dessa 

också är nödvändiga då mycket är svårt att förutse i en entreprenad.  
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Vid frågan om tid- och kostnadsöverskridanden beror på bristande överenskommelse i 

förhandlingarna svarar Beställare B att det finns en slapphänthet som uppkommer på grund av 

att avsteg från kontrakt tillåts initialt, vilket i sin tur gör det lättare nästa gång. "Jag tror att 

branschen behöver lite hårdare nypor med det här" – Beställare B. 

4.1.3 Relationer och dess betydelse 

"Jag tror att den stora massan och avtalsparter, innan man skriver avtal, är 

väldigt optimistiska och vill inte riktigt se de kommande riskerna och 

problemen" - Projektchef A. 

Projektchef A och Distriktschef A menar båda att det därför är svårt att reglera framtida 

konflikter, spelplanen kan förändras. Den mänskliga interaktionen ute på byggarbetsplatsen 

mellan individer är extremt viktig enligt Affärsområdeschef A då det även bidrar till en ökad 

säkerhet och skapar incitament till att ”göra sitt bästa”.  

Även Bolagsjurist A anser att den mänskliga interaktionen är viktig eftersom det skrivna ordet 

i ett kontrakt är en tolkning av vad parterna har uttryckt och önskat i förhandlingen. Hen ser 

vidare att juristens roll i en värld av smarta kontrakt fortfarande skulle innebära mycket tolkning 

av kontrakt då hen ser en svårighet i att en maskin skulle klara det. Hen tror att smarta kontrakt 

kan fungera så länge ingen part opponerar sig mot kontraktet, resultatet är alltså rätt så länge 

ingen säger "vänta nu, det där var inte min andemening" – Bolagsjurist A. Om tvister 

uppkommer gäller samma förfarande som vid klassiska kontrakt, om problemet inte kan lösas 

genom diskussion tas det till högre instanser, t.ex. domstol enligt Bolagsjurist A. Hen menar 

vidare att ett smart kontrakt också kan överklagas och göras ogiltigt. Syftet med ett kontrakt 

kan enligt Bolagsjurist A vara svårt att tydliggöra så pass att det är programmerbart, det blir lätt 

på individnivå. Hen menar dock att detta dilemma även sker idag, alla inblandade parter kan ha 

skrivit på kontraktet men sedan uppstår ett skarpt läge, då är det ändå bara det skrivna i 

kontraktet som gäller. 

Beställare A och IT-expert A anser att den mänskliga interaktionen är bra för de långsiktiga 

relationerna, men tror inte att relationen skulle försvagas i och med digitaliserade lösningar då 

"man träffas ändå, det är många andra beslut som måste tas utöver ekonomiska" – Beställare 

B. Även Branschföreträdare A menar att de personliga mötena inte ska underskattas, men att 

det inte heller alltid finns ett behov av direkt kontakt.  

Beställare B identifierar ett behov av att kunna logga och spara uppgifter om personer i stället 

för företag. Enligt Regionchef A tenderar vi att handla och köpa av personer som vi gillar och 

känner ett förtroende för, men att det inte är lika viktigt när det kommer till material som för 

tjänster. Projektchef A håller med om detta och säger "Jag vill jättegärna hålla fast och jobba 

med långsiktiga relationer, det skapar en trygghet för mig.". Projektchef B samt Projektchef A 

trycker på det faktum att människor känner mer ansvar mot den andre parten om de träffas öga 

mot öga i stället för att enbart ha en relation digitalt.  
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Region controller A betonar vikten av kontinuerliga möten för att behålla en samsyn genom 

processen och säger att det annars kan leda till att "man trodde att man pratade samma språk 

men sen blir slutresultatet inte kanske samma ändå, man behöver tillfällen att stämma av" - 

Region controller A. Överlag anser Projektchef B att vid bygge av flera etapper i ett 

bostadsområde går det att locka med framtida arbeten för att öka incitamentet hos under 

leverantörer att utföra ett "bra" arbete. Ytterligare anser Bolagsjurist A att det är fördelaktigt 

med någon form av arbetsrotation då de gärna inte ser allt för återkommande 

arbetskonstellationer, både utifrån en etisk risk men även kvalité. Hen berättar att de i stora 

projekt ser att det, både på gott och ont, dyker upp återkommande leverantörer vilket kan 

innebära risker då det finns en tendens att välja kompisar i stället för de bäst lämpade.  

Enligt en Operativ chef finns även en skillnad i män och kvinnors inflytande, hen uttrycker att 

kvinnor nästan måste kunna mer ibland för att få samma påverkan. Hen säger att byggbranschen 

är konservativ och relativt manhaftig som kantas av en viss mentalitet. Hen ser dock att det sker 

en pågående förflyttning mot en mer öppen och lyhört klimat vilket främjar mångfald och 

inkludering.  

Beställare B och Projektchef A tycker att i den mänskliga relationen ligger en förståelse och 

därmed tolkning som kan hjälpa eller stjälpa. Beställare B beskriver ett scenario där det finns 

besvärliga vinterförhållanden som kräver en förståelse som dagens teknik inte har. Men hen ser 

även fördelar med automatiserade kontrakt och beskriver ett scenario för bygglovsförfaranden 

där den subjektiva bedömningen kan utgöra ett hinder.  

"Vi ska lämna in utlåtanden för tillgänglighet och brand, som i sin tur ska 

verifieras av byggnadsinspektörer och liknande. Där borde det gå att verifiera 

med blockchain och inte ha en person som godkänner. Det borde räcka med 

att ta 10 personer som är sakkunniga i det här för att sen få det certifierat och 

klart". - Beställare B. 

4.2 Problem med dagens process 

4.2.1 Fakturahantering 

Under ett intervjutillfälle med Beställare A identifierades en tydlig flaskhals gällande 

tidsaspekten när det kommer till attestering av fakturor, hen ansåg att det fanns stora 

förbättringsmöjligheter, framförallt gällande de många led en faktura måste gå innan 

godkännande. "Det är helt vansinnigt, om man teoretiskt sett skulle kunna automatisera denna 

process skulle det finnas tjänstemannatid att tjäna" - Beställare A. Detta stärks av Distriktschef 

A och Affärsområdeschef A som säger att det är otroligt många led innan affärsstöd och 

ekonomi får grönt ljus och kan betala ut fakturan.  

Regionchef A ser vidare ett potentiellt användningsområde av smarta kontrakt i 

konsultbranschen vid upphandling av timbaserade tjänster, dvs. vid upphandling av en resurs 

snarare än ett projekt. Detta då hen menar att det väldigt sällan blir diskussioner om 

omfattningen av timmar, det borde därmed finnas många led att kapa i administrationen. Enligt 
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Affärsområdeschef A är det ungefär samma antal timmar för konsulter i deras olika projekt. 

Det ger dem möjligheten att kontrollera rimligheten i fakturerade timmar då det är en så pass 

standardiserad produkt. Om de upphandlar en ny arkitekt som fakturerar tjugo timmar för något 

som brukar kräva åtta timmar, då blir det intressant att ifrågasätta enligt Affärsområdeschef A. 

Trots detta blir det sällan en diskussion om just fakturerade timmar då det är svårt att kontrollera 

men de har då möjligheten som beställare att ifrågasätta om de vill handla av just den 

leverantören igen.    

Även Projektchef B diskuterar denna möjlighet och menar att mognadsgraden hos leverantörer 

är en viktig parameter när det gäller självfakturering. Beställare B säger att det är svårt för dem 

att sitta och bedöma fakturor trots att de alltid begär in dagboksanteckningar, hen beskriver det 

som ett trögt system som kräver mycket tid för granskning. En lösning som enligt Region 

controller A kan minska antalet led är kontinuerliga möten med leverantör innan de skickar 

fakturan, på så sätt blir fakturan mer en form av formalitet, den kan attesteras och utanordnas 

direkt. Här är milstolpar ett viktigt verktyg för att bestämma framdriften på viktiga punkter och 

ett bra styrverktyg för att få leverantörer att leverera i tid. Vid frågan om det ofta uppkommer 

tvister kring betalningar svarar hen att det ibland händer att båda parter inte har samma 

uppfattning om t.ex. framdriften och att den mänskliga subjektiva bedömningen då har en 

inverkan.  

Att förskjuta ansvaret för fakturautskick till t.ex. en arbetsledare eller chaufför ser 

Affärsområdeschef A inga problem med, svårigheten är i stället kontrollmekanismen. Det är 

viktigare vem som godkänner att pengarna går iväg. ”Jag som beställare får direkt ont i magen 

och känner att här kommer någon att utnyttja situationen.” – Affärsområdeschef A.  

”Öppnar vi ett system där man själv kan säga att nu har jag utfört arbetet, nu 

vill jag ha betalt. Då tappar man ju den här terrorbalansen som man är ute 

efter i själva systemet. Man behöver en motpart som också säger okej.” – 

Affärsområdeschef A.   

Anledningen till misstro är inte för att de som beställare inte litar på sina leverantörer idag, utan 

enligt Affärsområdeschef A är det på grund av att om det finns möjlighet till fusk, då finns det 

alltid folk som kommer att fuska. Trots det anser Affärsområdeschef A att stora vinster kan 

göras även om inte allt ansvar lämnas över till leverantören.  

”Även om det bara är en arbetsledare eller produktionschef från oss som är 

ute och checkar av, ”jag har tagit emot tio belysningsstolpar”, så har man 

vunnit otroligt mycket i jämförelse med att det ska skickas fakturor, det ska 

attesteras och godkännas i två led.” – Affärsområdeschef A 

Distriktschef A säger att faktureringshanteringen är något de ständigt arbetar med, det är inte 

hållbart att godkänna en faktura i godan tro. Det gäller enligt hen att ha koll på sin leverantör, 

hur många procent av arbetet har utförts, hur många procent av totalkostnad har de fakturerat 

samt ha koll på kontraktet mellan underentreprenör och entreprenör. Gällande problematiken 
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med faktiskt utfört arbete och fakturerat arbete menar Distriktschef A att de två ofta inte skiljer 

sig men att vissa entreprenörer är svåra att bedöma. Vissa entreprenörer har en väldigt framtung 

faktureringsgrad, de behöver kanske köpa in mycket material i förväg. Distriktschef A och 

Affärsområdeschef A berättar också att det händer att de måste jaga in leverantörer för att de 

ska fakturera enligt betalningsplanen, vilket också skapar en trög process. Som motpol anser 

Funktionschef A att: 

 "I projekten idag så vill man ha så otrolig koll, man vill styra alla fakturor 

till en fakturamottagare så att de får koll på fakturan bara för att hantera 

kontering mot varandra, innan motsvarande attestering och utbetalning sker". 

– Funktionschef A. 

Funktionschef A menar på att det är traditionens makt. Vid en fråga kring en möjlig tillämpning 

av smarta kontrakt och hur faktureringsprocessen då skulle se ut svarar Bolagsjurist A att det 

inte borde vara några problem med automatiska utbetalningar. Men hen menar att ett sådant 

system behöver beakta dagens metod. Systemet idag bygger på att du som beställare inte 

behöver betala ut 100 % av fakturan, du har rätt att hålla inne med en viss procent som säkerhet 

ifall det vid ett senare tillfälle skulle uppdagas fel. Funktionschef A menar också på att det är 

en viss affärsmässighet i att vilja få betalt så tidigt som möjligt. Bolagsjurist A berättar vidare 

att fakturan idag måste bli attesterad av någon med rätt mandat, om detta istället ersattes med 

en digital process med tydliga parametrar och ett krav och motkrav skulle det kunna vara 

applicerbart. Hen säger också att eftersom kontrakten idag är uppbyggda med ett specifikt 

motkrav som innebär att om en leverantör är aktiv i två olika projekt för en och samma kund, 

ett projekt sköts dåligt och ett bra, då kan kunden ställa som krav att det dåliga arbetet i projekt 

ett först ska åtgärdas innan utbetalning i projekt två sker. Detta menar Bolagsjurist A kan 

användas som ytterligare en säkerhet i smarta kontrakt om det går att programmera in på ett 

effektivt sätt.  

4.2.2 Valideringsproblematik 

Beställare A, Digital coach A, Affärsområdeschef A, Projektchef A m.fl. identifierar problem 

gällande systemet för validering och informationsutbyte samt svårigheten med att få ut all 

information till hela organisationen. Beställare A menar på att flera system idag är relativt 

personberoende där personkemi och tolkningar har en stor påverkan. Detta intygas av 

Projektchef B som tillägger att syftet med kontrakt kan vara tydligt av författarna men kan 

komma att bli otydligt vid ett senare tillfälle av desamma eller nya aktörer.  

"Det händer mycket, folk blir föräldralediga, folk slutar, projektet köps upp 

av en annan beställare. Då måste man ha något som är väldigt klart i text så 

att man kan falla tillbaka till det. Har man inte det och det sker ett 

personalskifte så blir det otroligt jobbigt." - Distriktschef A. 
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Tolkningsdiskussioner i avtalet uppkommer i efterhand och då är det av vikt att det finns en 

tydlighet, "avtal skriver man med vänner och läser med ovänner" – Projektchef B. Om det finns 

otydligheter i avtalet finns det risk att bli beroende av överenskommelser som är muntliga eller 

praxis som har arbetats fram enligt Affärsområdeschef A. Hen berättar att en anledning till att 

det blir ett personberoende system också kan bero på att företaget bygger upp en 

kompetensbank hos leverantörer om företagets produkter och arbetssätt. Detta är enligt hen 

vanligt vid byggnation med standardiserade moduler där produktionen tjänar på 

upprepningseffekten, om det är nya individer hela tiden tappas denna effekt. 

Validering är enligt Regionchef A negativt betingat, så länge ingen klagar så har ett bra arbete 

utförts. Beställare B menar på att rimlighetsprincipen oftast används när det uppkommer fel i 

tjänster. Beställare A anser att det mått som validerar att ett bra arbete har utförts är då båda 

parter är nöjda. Vid frågan om det går att validera att ett bra jobb har utförts trots mindre 

mänsklig interaktion svarar respondent Distriktschef A att det kan bli svårt då det handlar om 

kunskap. Kunskap att kunna bedöma om arbetet har utförts på ett bra och fackmannamässigt 

sätt eller om det är ett fuskjobb, det kan bli två olika bedömningar av två olika personer. Men, 

hen ser dock en möjlighet i att leverantörer kan validera sig själva om fler stickprovskontroller 

görs. Den möjligheten ser även Affärsområdeschef A. Huvudentreprenören har det 

övergripande ansvaret och det ligger därmed i deras intresse att kontrollera och validera 

leverantörers egenkontroller och där finns det stora förbättringsmöjligheter, både från 

leverantören och huvudentreprenörens sida enligt Distriktschef A.  

En viktig aspekt av validering är samordning, för att kunna utföra ett fullgott arbete och få ett 

värde i valideringen krävs det att samtliga aktörer i byggprocessen har en samordning som inte 

försvårar för varandra enligt Projektchef B och Distriktchef A. 

En knäckfråga enligt Beställare A och Affärsområdeschef A är relationen mellan olika parter, 

om den nya blockkedjetekniken ska bygga på att olika leverantörer ska godkänna varandra i 

kronologisk ordning, krävs det att godkännandemandatet är transparent, lika för alla och att 

juridisk status har fastställts. De båda problematiserar hur olika relationer kan påverka 

godkännande delen, vad har till exempel arbetsledaren och elektrikern för relation. Det måste 

finnas något i systemet som reglerar avtalsbiten för att minska risken för jäv enligt 

Affärsområdeschef A. 

Enligt Projektchef A är också kostnader för ÄTA-arbeten på byggarbetsplatsen ibland är svåra 

att härleda. Hen beskriver tre olika utfall som ofta är grundorsaken till ÄTA-kostnader, 

"antingen har målaren själv gjort felet, antingen så är det entreprenörens platsledning som inte 

har gett rätt förutsättningar, eller tre, att underarbetet är för dåligt." – Projektchef A. 

Projektchef A belyser vidare att det krävs en ordentlig överlämning, målet är att nyproduktion 

ska bli som löpandeband-principen och att avlämnade ytor är checkade och godkända av den 

nästkommande leverantören som ska ta vid, "det är den informationen som på ett bra sätt ska 

lämnas över, checkas och accepteras" – Projektchef A.  

4.2.2.1 Egenkontroller 

Projektchef A identifierar egenkontrollers potential för att förverkliga automatisering. Många 

respondenter såsom Operativ chef A, Projektchef A, B och Distriktschef A menar samtliga att 
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egenkontroller idag inte har det värde och kvalité i stämpeln som önskas. Projektchef B säger 

att "egenkontrollerna är något som entreprenörerna generellt tar relativt lätt på". Distriktschef 

A säger dessutom att de flesta uppfattar egenkontroller som osäkra och att flera utför dem som 

efterkonstruktioner.  

Vidare menar Operativ chef A att om processen för egenkontroller blir mer kontrollerad kan 

det öka kontraktsvärdet. Hen menar att egenkontrollerna också bör ha en digital koppling till 

tids- och betalningsplan som i sin tur kan generera ett lyft, därmed kan ett faktiskt värde skapas 

till skillnad från hur egenkontrollerna hanteras idag. Ett exempel som lyfts är ett scenario där 

arbetsledarna eller leverantören kontrollerar utfört arbete utifrån vissa parametrar, ofta AMA 

eller referensramar, och att dessa valideringar sedan får ett värde då det är kopplat till lyft i 

någon betalningsplan.  

Även Projektchef B tror att egenkontroller kan få ett ökat värde och tar upp problematiken med 

att det idag inte går att lita på egenkontroller och därmed inte heller går att spåra källan till fel 

som uppkommer. Hen påpekar att det är idag en varierad mognadsgrad hos leverantörer vilket 

försvårar tilliten till kontrollerna som utförs. Hen tror att ett ökat antal stickprovskontroller kan 

bidra till en ökad mognadsgrad då problemet, enligt Projektchef B, troligtvis ligger på 

individnivå. De som utför arbetet måste känna en stolthet och ett ansvar för det arbete de utför.  

Bolagsjurist A tror att om egenkontrollerna samt kontrollen av dessa görs bättre och tidigare än 

vad som sker idag (kontrollen från beställarens sida görs kanske först vid besiktning) finns det 

en möjlighet att dra i kassaflödesbromsen för att bibehålla en viss säkerhet. Om problemet 

uppkommer lång tid efter besiktning kan det vara svårt att få tag på den leverantören, hen menar 

att det finns visst utrymme för fusk i dagens system. 

Projektchef A och B problematiserar egenkontroller ytterligare med koppling till avsyn. De 

beskriver en svårighet med att få entreprenörer ute i produktion av att begära avsyn enligt ABT 

för utfört arbete, något som försvårar ansvarsutkrävande och möjligheten att spåra källan till 

felet.  

Projektchef A upplever också att det, gällande signering och egenkontroller, är alltför mycket 

dokument som "egenkontrolleras" av leverantören men som den efterföljande leverantören, 

som faktiskt är beroende av den tidigare egenkontrollen, sedan tycker är otillräcklig. Hen säger 

att det som krävs är en vattentät process och tuffare överlämningar. Detta styrks av Distriktschef 

A som säger att problemet som uppstår är att folk förstör för varandra, en yta som är korrekt 

utförd kan senare komma att förstöras av efterföljande entreprenör vilket leder till problemet, 

vem gjorde vad? Det är enligt Distriktschef A ett återkommande problem där det finns ett behov 

av kontroll. Ett förslag som diskuteras under intervjun är möjligheten att komplettera 

egenkontrollen med ett foto som i kombination med ett smart kontrakt faktiskt har ett värde och 

kan generera ett lyft för leverantören. På så sätt kan det kontrolleras att den första leverantören 

har utfört sitt jobb korrekt. Men det är också viktigt ur en ekonomisk synvinkel då en leverantör 

vet när de kan lyfta samtidigt som kunden vet att leverantören faktiskt har utfört så mycket som 

de vill ha betalt för.  

Vidare menar Projektchef A att de utomstående egenkontrollerna från besiktningsmän ofta har 

mer slagkraft, trots att det då egentligen är för sent. Det är kedjan av framtagandet som måste 
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besiktigas på ett annat sätt än vad det görs idag. Projektchef A efterfrågar någon form av 

standardmetod, fler stickkontroller eller mer branschbestämmelser gällande hur kontrollerna 

för överlämningar sker. Ett exempel som Projektchef A lyfter fram är de omdiskuterade 

badrumsmodulerna på NKS.  

"Varför stod det i SVD att 165 badrum hade bakfall, varför blir det så? Det 

är ju prefabricerade badrum som troligtvis hade ställts ned lite snett. Det var 

nog inte bakfall i badrummen men badrummen i sig hade hamnat på en ojämn 

yta. Vem hade den egenkontrollen? Det kanske inte fanns någon, man kanske 

bara förutsatte att det var plant. Det måste man komma åt!" - Projektchef A. 

Operativ chef anser att bedömningen till viss del idag utgår från personliga åsikter men att om 

AMA används korrekt begränsas den oscillerade mänskliga faktorn. Ett sätt att begränsa den 

mänskliga faktorn är att ta in tekniska hjälpmedel som en tredje part. Beställare B beskriver att 

det idag finns flera standardiserade parametrar som de jobbar efter, då dessa uppfylls är 

resultatet bra. "En tvårumslägenhet ska vara max 55 kvadratmeter och minst 45 kvadratmeter. 

Kombinerat kök och vardagsrum samt att badrumsingången inte ska vara över klinkers i hall.", 

dessa grundkriterier kan enligt Beställare B vara parametrar som styr avtalet med en arkitekt 

och fungerar som kravspecifikation. 

Projektchef A berättar om en tuff förhandling gällande toleranser med en stomentreprenör, "De 

tyckte att de var inom toleransen, jag hade köpt även putsentreprenören på denna tolerans men 

det fanns en skillnad mellan de här två toleranserna." – Projektchef A. Projektchef A berättar 

att lasermätare användes för att fastslå kvalitén på arbetet. För att få till ett bättre samspel tror 

Projektchef A på att kontrakten bör vara speglade mot varandra för att undvika gråzoner, "vi 

handlar upp entreprenörer lite för mycket separat idag." - Projektchef A.  

Dock anser Operativ chef A att tyckandet är begränsat, det är svårt att frångå den subjektiva 

bedömningen av vissa tjänster, men att av ett levererat projekt så blir endast cirka 2 % av utfört 

arbete taget till sin yttersta spets och därmed beroende av tyckande och kan leda till konflikt. 

Summan blir ändå en hyfsat felfri produkt men med lite tyckande. Projektchef B hävdar även 

att fel kan uppkomma på grund av misstag trots tydligt ramverk. En målare kan måla fel färg 

på väggen, något som ibland inte uppmärksammas av denne, då hade ju hen målat rätt från 

början. Om inte en kontroll från beställarens sida görs är det viktigt att egenkontrollen går att 

lita på så att dessa fel kan uppdagas.  

Digital coach A ser en problematik i att incitamentet till att utföra egenkontroller skulle vara att 

leverantörerna ska kunna direktfakturera då det kan leda till att arbetsprocessen drivs på och att 

slutresultatet stressas fram vilket kan innebära lägre kvalité. Hen tror dessutom att det finns risk 

för att många leverantörer kommer att smita bara för att få in mer pengar och gå vidare till nästa 

projekt.  

Det gäller att hitta en affärsmodell som fungerar enligt Digital coach A. Hen menar att det 

fortfarande är ett gemensamt projekt, även om varje aktör i princip har ett eget projekt. Det är 

ju faktiskt så att det bara är en byggnad som ska byggas, det är den som ska bli så bra som 
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möjligt. Det är därför viktigt enligt Digital coach A att skapa andra incitament att driva 

kontrakten på än rent ekonomiska medel. 

4.3 Blockkedjor och smarta kontrakts effekter 

4.3.1 Ökad digitalisering 

Beställare A och Digital coach A tror att tidsvinsterna skulle vara fantastiskt stora med ett ökat 

digitalt informationsflöde och att om det sköts på rätt sätt så går det att ha en ögonblicksbild på 

projektet konstant. "Kopplat till BIM, skulle du snudd på kunna sitta på kontoret och kolla hur 

lång de har kommit på bygget" - Beställare A. Bolagsjurist A ser vidare att tidsvinsten som en 

ökat digitalisering kan innebära, framförallt kopplat till automatiserade kontrakt, kan resultera 

i att mer tid istället läggs på t.ex. stickprovskontroller för att kontrollera att det som fakturan 

faktiskt avser är rätt och riktigt. "Det kan läggas mer tid på att bygga det viktiga förtroendet." 

- Bolagsjurist A. En annan viktig fördel som tas upp under intervjuserien är att det går att arbeta 

mer förutsägbart, vilket gör att det går att arbeta mer operativt enligt Digital coach A.  

Även om det finns stora vinster att realisera från digitalisering gäller det att det används och 

används på rätt sätt. Projektchef A kanske uttrycker det bäst genom att säga "för mig 

personligen så är det jobbigt, för mig är det en belastning med den digitala utvecklingen även 

om jag i möten kan vara en visionär och prata om BIM och 4D och så vidare". Bolagsjurist A 

ser ytterligare utmaningar ur ett juridiskt perspektiv gällande lagring av personuppgifter och 

annan känslig data. 

"Den moderna tekniken ger oändliga möjligheter men samtidigt har vi lagar 

och regler för hur den används. Det är viktigt att ta hand om alla data på ett 

ansvarsfullt sätt." - Bolagsjurist A. 

Gällande interaktionen mellan blockkedjor och BIM ser Beställare B tidsbesparingar då det kan 

möjliggöra någon form av nollhandling. Regionchef A hävdar att det förekommer att det arbetas 

i gemensamma BIM-modeller, men upplever inte att det idag finns behörighets- och 

säkerhetsproblem med arbetsförfarandet. Hen ser vidare inga problem med äganderätten av 

BIM-modellen idag då ägandefrågan löses i kontraktet. Hen ser däremot en möjlighet att BIM-

modellen kan få ett ökat värde i affärer samt förvaltning i framtiden. Följande ser inte heller 

Digital coach A någon potential i att ha delade BIM-modeller då det skulle hämma utvecklingen 

av programvaror då konkurrensen minskar. Så länge flera programvaror används som hela tiden 

jagar varandra så sker utvecklingen dynamiskt.  

Beställare A och Regionchef A betonar vikten av att data är skyddad och anser att transparens 

alltid ska finnas gentemot och i mellan beställare och produktion, det är av ytterligare vikt vid 

offentliga upphandlingar. Vid frågan hur viktigt det är att skydda data svarar Beställare A att 

"det är ju jätteviktigt, vi ligger ju på egna ekonomier och vi måste skydda dem till hundra 

procent". Beställare B tror också att det kan finnas ett behov av att skydda data vid byggnation 

av sjukhus, kraftverk eller försvarsanläggningar men att det generellt inte finns något behov av 
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att skydda data mer än vad som görs idag. Det är endast vid byggnation av skyddsobjekt som 

det finns ett behov av skyddad data enligt Digital coach A. 

Vid frågan om det finns en rädsla bland aktörer i projekteringen över att lämna över sina data 

svarar Digital coach A att hen inte upplever det som en rädsla, snarare en nyfikenhet över hur 

det kan lösas. Ett exempel som tas upp är projekteringen av dörrar. En dörr beskrivs av många 

olika parter; arkitekter, beslagprojektörer, brandingenjörer osv. De beskriver samma 

geometriska instans i arkitektens modell, du låser informationen men kopplar det till samma 

grundprodukt enligt Digital coach A. Här finns en möjlig användning av blockkedjor enligt 

Digital coach A som säger att ägandeskapet är väldigt viktigt och att det krävs en korrekt 

överlämning där det går att låsa det som är kärninformation.  

En ytterligare önskvärd funktion enligt samtliga respondenter är att dokumentera historik och 

att möjliggöra spårbarhet i systemet. Funktonschef A tror inte att kvalitén på utfört arbete skulle 

påverkas bara för att kontrakten skulle ligga på en blockkedja som ett smart kontrakt. Vidare 

anser IT-expert A att om ett företag inom byggbranschen kan ha dessa smarta kontrakt som ett 

bakomliggande stöd, då kan mer fokus läggas på andra delar av relationen och diskussionen 

kan istället handla om kvalitéhöjande åtgärder i stället för att bara nöta kontrakt. "Det är inget 

snack om var allt är lagrat, du har tillgång till det, jag har tillgång till det, vi har alla som är 

involverade tillgång till det." - IT-expert A. Vidare påpekar Funktionschef A att den här typen 

av digitalisering kan bidra till att gå ifrån den baktunga process som finns idag gällande 

fakturering.  

Beställare A samt Operativ chef A menar att branschen generellt är trög och uttrycker att ett 

generationsskifte behövs för att förändringar och nya innovationer ska kunna ta fart. Dock säger 

Regionchef A att digitalisering egentligen är det enda som hela branschen pratar om och hen är 

helt övertygad om att det finns en positiv grundinställning till att effektivisera. En utmaning 

enligt Regionchef A är hur vi är vana att arbeta, "det måste bli en tilltro och tro på att man ska 

kunna lita på en leverantör även om man inte har träffat personen öga mot öga" – Regionchef 

A. Hen menar på att det kan ta ett tag innan vi människor känner oss trygga med att göra stora 

investeringar med personer vi aldrig har mött då det innebär ett stort ansvar.  

Slutligen anser Branschföreträdare A att det som driver fram utvecklingen är att det finns en 

affärsmöjlighet, det är först då det går att nå acceptans. Det krävs att företagen inser att de kan 

spara tid eller tjäna pengar, annars kommer det vara svårt att skapa incitament till förändring.   

4.3.2 Smarta kontrakt 

Operativ chef A ser stor nytta med automatiserade kontrakt men tror på att implementeringen 

måste börja stegvis inom en begränsad omfattning och viss skala. Hen menar på att det kan vara 

bra att ha kvar en viss del av mänsklig touch tills en ny metodik har hittats men att det därefter 

kan generera i en effektiviserad process. Detta styrks av Distriktschef A som menar på att om 

smarta kontrakt går att applicera i byggbranschen så innebär det att det inte är så mycket avsteg 

från standard kontrakten. Bolagsjurist A tror att mer rigorösa kontrakt är enklare att applicera 

vid mer standardiserade byggnationer där mycket är Prefab-system och återkommande 

leverantörer. Ju närmre vi kommer en Lean-process med mer styrning, desto enklare är olika 

scenarier att kontrollera i ett kontrakt enligt Bolagsjurist A. Hen belyser dock problematiken 
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med vem som ska ta ansvarsposten vid oförutsedda problem eller kostnader, t.ex. gips ska 

levereras, men det är köer som innebär en försening, vem tar på sig ansvaret? 

Ett möjligt problem med smarta kontrakt som belyses av flera respondenter är möjligheten till 

fusk vid validering av utfört arbete. Att få möjligheten att självfakturera kan skapa en viss 

girighet enligt Affärsområdeschef A. Trots en försiktig inställning till att lämna över ansvaret 

och då förskjuta maktbalansen berättar Affärsområdeschef A att de ofta arbetar med 

återkommande leverantörer där det finns ett inarbetat samarbete. Där finns det färre incitament 

från någon part att bryta samarbetet då de skulle förlora mer på att bryta avtalet än att fuska vid 

fakturering eller egenkontrollerna enligt Affärsområdeschef A. Vid arbete med återkommande 

leverantörer finns ett beroende och beställaren har fortfarande makten då de kan välja att avsluta 

samarbetet för kommande projekt enligt Affärsområdeschef A.  

Operativ chef A tror att smarta kontrakt och blockkedjor kan innebära mycket bättre kontroll 

och flöde genom en schematisk check och schematisk betalningsplan mot en schematisk 

tidsplan. Scenariot beskrivs av Operativ chef A som följer; 

“Det jag ser framför mig är: Man har en bostad med våningsplan och ska 

bygga väggar, sen har man ett avtal med en person som ska bygga dessa 

väggar. Så skriver man lyft ett, lyft två, och så vidare som är kopplade direkt 

till våningsplanen. Jag ser de här sambanden, det är ganska enkelt. Sen är det 

lyft ett som motsvara t.ex. enkling och är på tiotusen kronor. Sen kommer det 

en person som är ute och ronderar på plan ett. Man har bestämt vilken summa 

det ska vara på för att man ska kunna få betalt för det här första husen och 

våningen av det momentet. Då kan arbetsledaren säga att nu är enklingen för 

de skrafferade väggarna på ritningen uppsatta enligt det här avtalet, check. 

Sen kan det även vara andra parametrar som ska stämmas av, att det är fogat 

mot tak etcetera. Då blir det check där med och då kan pengarna föras över.” 

– Operativ chef A 

Detta scenario styrks också av IT-expert A som ser en möjlighet i att en arbetsledare går ut och 

checkar av utfört arbete, godkänner fakturan som sedan skickas iväg automatiskt. Hen menar 

att en ytterligare kontroll kan skapa en säkerhet. Följande menar Operativ chef A att det då är 

själva avtalet som går att checka av men att ÄTA regleringen fortfarande kommer behövas 

regleras mer manuellt. Det här flödet går enligt Operativ chef A också att koppla ihop med 

tidsplan på veckobasis. Hen berättar att de vid byggnation av bostäder har en schematisk 

tidsaxel för varje yrkesgrupp så att de löpande ska kunna växla av varandra, hen menar att dessa 

smarta kontrakt möjligtvis kan underlätta för detta kluster.  

Funktionschef A menar på att detta kan vara ett helt nytt sätt att tänka gällande 

betalningsplanen, istället för att det bara är tid som styr, månad efter månad, så är det verkligt 

utfört arbete. Gällande ett möjligt scenario där det blir skiljemeningar mellan entreprenör och 

underentreprenör om arbetet verkligen är klart och utfört enligt kraven menar Funktionschef A 

på att det ju alltid kan hända, oavsett om kontraktet är digitalt eller inte. Hen ser dock en större 

problematik hos dem som godkänner fakturorna. Funktionschef A menar på att ett system kan 

ju bara vara ett hjälpmedel, det läggs idag alldeles för mycket timmar på att kontrollera fakturor 

och det krävs en förändring för att utvecklingen ska kunna ske.  
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Ett ytterligare exempel på tillämpning av smarta kontrakt som lyftes under intervjuserien är 

möjligheten att ha en portal där leverantörer kan lägga bud på mindre projekt. Kontraktet 

specificerar alla krav som ställs, frågan läggs ut på portalen, t.ex. ”vem vill leverera 20 stycken 

brevlådor enligt följande krav […]”. Då lämnar leverantörer bud på sidan och det smarta 

kontraktets kod väljer sedan ut den affären som t.ex. är bäst affärsmässigt och kostar minst. När 

brevlådorna sedan är levererade checkar båda parter av att arbetet har utförts och betalningen 

sker. Affärsområdeschef A och branschföreträdare A tror att ett sådant system skulle fungera 

för många produkter och tjänster. ”I många leveranser så behövs ju inte några mjuka 

parametrar bedömas, det är egentligen bara pris och leveranstid.” – Affärsområdeschef A. 

Branschföreträdare A lyfter ett exempel med omfördelning av massor och ser där ett 

användningsområde för smarta kontrakt. Affärsområdeschef A anser att så länge det inte är 

några mjuka parametrar inblandade, såsom att det är viktigt att personen arbetar säkert, så är 

tilliten inte något problem. Ett förslag enligt Affärsområdeschef A kan vara att leverantören 

också betygssätts i portalen av andra kunder vilket stärker tilltron. 

IT-expert A ser vidare en ytterligare möjlighet med blockkedjetekniken och ser en potential vid 

lagring av avtalsändringar. 

 "Blockkedjor skulle kunna fungera bra med tanke på att du har ett 

grundkontrakt, sen får du stillestånd i fyra timmar som du kommer rapportera 

och kräva betalt för. Det som händer rent digitalt då i systemet är att du får 

en till avtalsrad i avtalet i inköpsordern." – IT-expert A. 

Smarta kontrakt och blockkedjor skulle då kunna vara ett verktyg för att logga detta, det blir 

svart på vitt vad överenskommelsen gäller för menar IT-expert A. Ett kontrakts innehåll ändras 

många gånger i varje entreprenad eftersom byggbranschen är kantad av otroligt mycket 

förändringar enligt IT-expert A. Hen menar vidare att blockkedjor just därför är tilltalande då 

det kan fungera som en kedja som fylls på, "allt som är sagt och gjort är reggat och alla parter 

har tillgång till det" - IT-expert A. Hen anser att så som systemet ser ut idag, med vissa saker 

på papper och vissa saker digitalt registrerade, skapar en oordning och ineffektivitet.  

Branschföreträdare A ser framförallt att ett tydligt användningsområde för dessa typer av 

transaktioner är vid överlåtelsehandlingar av fastigheter. Hen anser att det är nyttigt för 

branschen att prova nya typer av kontrakt då fördelen med digitalisering generellt ligger före 

branschen och inte bakom. Branschföreträdare A ser vidare att branschen inte har kommit så 

långt med de digitala verktygen som det borde vara möjligt. Hen ger ett exempel på att det 

borde fungera att ha någon typ av applikation som läser av t.ex. väggen med en bild eller film 

och att det därefter går att uppdatera och checka av jobbet. Det skulle enligt hen kunna bidra 

till att underbygga en kvalitetskontroll eller egenkontroll av genomfört arbete.  

4.3.3 Smarta kontrakt och industriellt byggande 

Beställare B tror att smarta kontrakt kan vara en viktig pusselbit i industriellt byggande samt 

att olika certifieringsroller skulle kunna automatiseras då mycket arbete sker efter 
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standardiserade avtal och krav. Detta styrks av Regionchef A som tror att smarta kontrakt kan 

skapa en effektivitet och bidra till en mer industrialiserad process.  

"Om smarta kontrakt skulle realiseras och upphandlingen skulle flyta 

smärtfritt, då skulle ju nästan arbetsledningen och platsledningen bara kunna 

titta ut genom fönstret och se det byggas. Men det är ju det som 

arbetsledningen och platsledningen måste korrigera, det är ju det som är 

produktion." - Projektchef A. 

Enligt Affärsområdeschef A kräver digitalisering generellt ett mer standardiserat arbetssätt 

vilket inte är en utmaning för vissa aktörer men att det är en av de stora utmaningarna i 

branschen generellt. Vidare menar Beställare B att en generell bortförklaring är att varje projekt 

är unikt, men att det oftast byggs bostäder med 4 våningar och 12 meters djup.  

Operativ chef A tror att det kan vara svårt att industrialisera byggbranschen då det finns många 

olika intressegrupper som alla vill ha sin egen touch och därmed skapa sina egna unika projekt. 

Hen menar på att det finns mycket prestige idag. 

"Det är så mycket intresseperspektiv på det hela, alla tycker olika. Det gör att 

det blir väldigt spretigt och många parametrar att trappa ned." – Operativ 

chef A. 

Detta gör det svårdefinierat vilket skapar otydlighet och ineffektivitet, vilket i sin tur gör det 

svårt att applicera standarddelar enligt Operativ chef A. Hen avslutar dock med uppmaningen 

"jag ser verkligen att byggbranschen borde industrialisera sig mycket, mycket mer. Speciellt på 

bostäder, det är ju en standardprodukt.". Även Distriktschef A trycker på att det finns en 

svårighet i att bygga "annorlunda" men att det vid bygget av bostadsrätter generellt är ganska 

standardiserat. Samtidigt trycker Projektchef A på att "den byggda miljön inte är en industri, 

det är ju väder och vind och fortfarande en väldigt utsatt miljö". 

Något som kan standardiseras mycket mer enligt Affärsområdeschef A är informationsflödet 

kring moduler i en byggnad, den stora vinsten är att ha informationsflödet internt på ett enhetligt 

sätt. Informationen följer med produkten under hela dess livscykel. Enligt Affärsområdeschef 

A är de moduler som hen använder redan tillräckligt standardiserade men det finns ett behov 

av spårbarhet. Ett exempel som lyfts är hur information till slutkunden ska förmedlas på ett bra 

och enkelt sätt, alltifrån det unika numret på varje tvättmaskin som behövs vid reparation till 

information om elleverantör. 

”För många år sen så var det ett låssystem som Uppdrag Granskning visade 

inte var bra. Då undrar man i vilka hus har vi det. Att snabbt kunna spåra det 

och kunna gå ut i de BRF och åtgärda det vore fantastiskt!” – 

Affärsområdeschef A 
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Även annat, såsom målning, går att standardisera mycket mer för att minska den personliga och 

subjektiva bedömningen enligt Affärsområdeschef A. Hen tror att det går att sätta krav och 

parametrar på det mesta med hjälp av en hel del teknik men att all bedömning inte går att sätta 

exakta krav på.  

Branschföreträdare A tror att så länge det är mycket hantverksmässigt ute på 

byggarbetsplatserna så kommer det ta längre tid att anamma en mer standardiserad lösning. Hen 

ser dock en trend i att gå mot ett mer standardiserat byggande. 

”Jag tror att det kommer och det ser vi ju redan idag. Väldigt många av våra 

företag har någon typ av industrialiserade processer eller produkter, och det 

kommer mer och mer. Det utvecklas över tid och jag är helt övertygad om att 

det kommer i takt med att kostnaderna för lönerna höjs. Personalkostnaden 

är relativt hög i Sverige, det sätter ju alltid en press på att försöka göra 

processen enklare och billigare.” – Branschföreträdare A. 

Vid frågan om detta efterfrågas av medlemsföretagen svarar Branschföreträdare A att de flesta 

företagen är ganska traditionella i sitt sätt att arbeta. Hen tror att människor utav naturen ofta är 

lite lata och bekväma och därmed gör som de kanske alltid har gjort. Branschföreträdare A 

betonar slutligen att det alltid kommer finnas någon som är beredd att gå före och blir drivande 

i frågan. Globalt sätt omsätter byggindustrin cirka 10 % av BNP i varje land enligt 

Branschföreträdare A. Det finns inte många sektorer som är större vilket skapar utrymme för 

förändring. Branschföreträdare A tror att det kan ske mycket förändring om det kommer in 

aktörer från andra branschen som välver om, då kan barriärer brytas och det går att nå nya vägar 

som är utvecklande.  

4.3.4 Potentiella hinder 

En utmaning som Beställare A belyser är att alla inte är uppkopplade samt frågan om behörighet 

och vem som äger frågan. Vidare säger Beställare A att smarta kontrakt bör implementeras i 

delar och tror att det går att göra mycket inom segmentet nyproduktion av bostadsrätter. Detta 

bekräftas av Region controller A som hävdar att standard är en nyckelfaktor och att på mer 

komplicerade och komplexa projekt krävs en annan grad av koordination och samordning, hen 

tror att det finns ett tydligare användningsområde av tekniken i mer standardiserade produkter.  

IT-expert A ser vidare även ett problem med att hålla reda på rätt version när det gäller 

digitaliserade ritningar. Hen säger att detta problem fanns ju självklart även förut men blir 

viktigare då det nu är en levande handling som behöver tas i beaktande, t.ex. när anbud ska 

lämnas eller liknande.  

Beställare B menar på att så som kontrakt är utformade idag tjänar konsulter och externa parter 

på att inte göra rätt från början, de tjänar mer på tilläggsarbeten vilket gör att de saknar 

incitament att utföra arbetet rätt på en gång. Funktionschef A menar vidare att de som arbetar 

ute i produktion ofta arbetar Ad Hoc, dvs. det som händer just nu, det är det som styr allting.  
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Distriktschef A ser att en utmaning som synliggörs med en ökad digitaliseringsgrad är att "få 

dem som jobbar på golvet att bli involverade och förstå att det inte bara är någonting som man 

har hittat på, på kontoret." - Distriktschef A. Operativ chef A belyser ett ytterligare hinder 

gällande att få ihop den yngre kapaciteten med den mer erfarna seniora gruppen, hen uttrycker 

det som "att få de här två stora grupperna att samarbeta i mycket större omfattning och lita på 

varandras kompetenser, då får vi en mycket bättre utväxt framöver". Ytterligare utmaningar 

enligt Operativ chef A är den äldre generationen som generellt inte brinner för digitalisering 

och att det därmed är den mänskliga faktorn som spelar in. Denna utmaning intygas av 

Projektchef B som menar att de personer som är duktiga på BIM oftast är unga och vana vid 

datorer men har inte samma förståelse för byggprocessen. Hen belyser även svårigheten med 

att lösa komplicerade situationer med BIM och säger "kvalitén man får ut är lite sämre för man 

tänker inte efter på samma sätt, man kan säga att man tappar kunskap i hantverket". Hen anser 

att det är bra med automatisering men att den personliga relationen inte ska underskattas.  

Branschföreträdare A tror att det största hindret för branschen är ovanan att ta sig an ny digital 

teknik. I branschen finns idag en struktur där cirka 94 % av företagen har mindre än tio anställda 

enligt Branschföreträdare A. Det är framförallt väldigt många små företag som har svårare att 

anamma dessa förändringar än de stora företagen som har en helt annan möjlighet.  

”Jag tror att tröskeln är ganska hög för att investera i ny teknik. Det är trots 

allt fortfarande så att mycket av det arbete som görs på en byggarbetsplats är 

manuellt” – Branschföreträdare A.  

Enligt Bolagsjurist A finns även ett hinder hos företagen som ska ta till sig nya innovationer 

och lösningar. Hen anser att stora byggföretag idag är för dåliga på att anamma mer enkla och 

smidiga lösningar. Hen säger att: 

”Vi är inte så mottagliga för snabba nya förändringar, vi vill alltid göra stora 

förändringar, men vi skulle nog komma framåt fortare om vi är mer positivt 

inställda till små förändringar och nya tekniker.” – Bolagsjurist A. 

4.4 Sammanfattning 

De fokusområden som utläses från empirin, gällande blockkedjor och smarta kontrakt, och som 

analysen därigenom kommer att fokusera på specificeras i Tabell 4.  

Tabell 4. Sammanfattning av empiri gällande blockkedjor och smarta kontrakt 

 Potential i 

byggbranschen 

Potentiella problem Positiva egenskaper 

BIM och 

Blockkedjetekniken 

Nej - - 
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Dokumentations 

hanteringsverktyg 

Ja - Varierande 

digitaliseringsgrad och 

skiftande möjlighet för företag 

att köpa tekniken. 

- Tidsbesparing, tydlighet och 

transparens mot gentemot hela 

organsiationen.  

- Informationsflödet redovisas 

internt på ett tydligt sätt.  

Möjligheten till 

självfakturering 

Ja - Risk att leverantör tar betalt 

för icke-utförda arbeten, 

minskade personliga relationer 

och problem med tolkning.  

- Krävs en mer standardiserad 

byggprocess.  

- Minskad kontroll från 

beställarens sida. 

- Tidsbesparing av 

tjänstemanna-timmar och en 

effektiviserad 

kontraktsprocess. 

Effektivisering av 

egenkontroller 

Ja - Risk att leverantör tar betalt 

för icke-utförda arbeten 

- Minskade personliga 

relationer och tolkningar - 

Krävs en mer standardiserad 

byggprocess. 

- Ökad tillförlitlighet och ökad 

kontroll i projekt 

- Kan underlätta vid avsyn 

- Öka kontraktsvärdet.  
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5 Analys 

I detta kapitel utvärderas presenterad empiri i relation till studiens teoretiska referensram. 

Därtill innefattar kapitlet en identifiering av likheter och olikheter mellan insamlad empiri och 

litteratur, samt en analys rörande möjliga utfall kopplat till studiens forskningsfrågor. Denna 

studie styrs av den övergripande frågan hur blockkedjeteknikens potential upplevs av 

människor inom byggbranschen.  

5.1 Blockkedjor och BIM 

Enligt Ghaffarianhoseini, et al,. (2017) är en av de största utmaningarna med användandet av 

BIM den immateriella äganderätten och cybersäkerheten av data. Empirin stödjer inte detta då 

Digital coach A och Regionchef A påpekar att den immateriella äganderätten inte är något 

problem då frågan ofta löses i kontraktet. Även Wong et al, (2014) diskuterar IT-säkerhet och 

trycker på det ökade behovet av säkra operativsystem och fildelningsplattformar för att stödja 

konsolidering och arkivering av data. Detta ses inte heller som ett problem enligt empirin då 

det överlag inte finns något behov av att skydda BIM relaterad data ytterligare än vad som görs 

idag. Ett skäl till varför litteraturen och empirin ger olika svar kan beror på att empirin är 

inhämtad i Sverige. Litteraturen däremot utgår från ett internationellt perspektiv som i detta 

avseende kanske inte är aktuella för svenska förhållanden i dagsläget . 

Ghaffarianhoseini et al., (2017) och Wong et al., (2014) problematiserar ansvarsfördelning och 

gemensamt författarskap ytterligare, de menar på att en gemensam modell medför stor risk för 

dispyter gällande ansvar, gränser och skyldigheter. Empirin rekognoserar problemet och ser en 

risk med att ha en gemensam delad modell, men tror samtidigt inte att det skulle leda till mer 

dispyter än idag, då projektering ofta följer en utarbetad ordning. Följande betonar empirin även 

svårigheten med en gemensam modell utifrån konkurrenskraftigheten och det fria valet. 

5.2 Blockkedjor och smarta kontrakt  

Respondenter identifierar avsaknaden av ett forum för att hantera ändringar och tillägg till 

kontrakten på ett tillfredsställande sätt. Empirin visar på att många förstår vikten av att 

dokumentera, men att dokumentation alltför ofta negligeras. Vikten av korrekt och noggrann 

dokumentation styrks av Fulford och Standing (2014) som hävdar att en större tonvikt bör 

läggas på användningen av lämpligt mjukvarusystem samt standardisering av kontrakt och 

samarbete. Vidare anser respondenterna att en bristande dokumentation kan leda till problem 

vid senare tillfällen, exempel som lyfts är att det kan skapa ett personberoendesystem. 

Relationer med projektleverantörer eller underleverantörer som kännetecknas av informell 

kommunikation med avsaknad av formell praxis är troligtvis problematiskt för företagen anser 

(Fulford & Standing, 2014) något som därmed förstärks av empirin.  

Rigby et al. (2012) menar att förseningar och kostnadsöverskridanden är vanliga i byggprojekt 

till följd av att överenskommelse inte har nåtts i förhandlingar. Vidare menar Erikson och Lind 

(2016) att det kan leda till allvarliga tvister. Enligt respondenterna i denna studie skulle detta 

påstående behöva modifieras. Som Projektchef B uttrycker det "avtal skriver man med vänner 
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och läser med ovänner". Vad som går att utläsa från detta är att det går att vara överens i 

skrivande stund men för att förstå varandra längre fram i processen är det viktigt att det finns 

ett gemensamt syfte, eller som respondent Region controller A uttrycker det "jag upplever att 

man kanske tror att man pratar samma språk men att man inte gör det". Många respondenter 

säger att de personerna som skrev avtalet kanske förstod varandra och var överens om syfte 

men att det kan skifta då nya personer tillkommer och gamla försvinner.  

Empirin ger även stöd åt Erikssons och Linds tolkning av kontrakt som en interaktion mellan 

transaktionskostnadsekonomi och relationskontrakt, där mänskliga relationer är väldigt viktiga 

och har en stor inverkan i processen för att nå det strategiska målet. Detta samtidigt som 

respondenterna framförallt associerar kontrakt till kostnader och skyldigheter för att 

genomförande och styrning av avtalet.  

I litteraturen diskuteras kontrakts detaljgrad då mer detaljerat kontrakt kan leda till mer kontroll 

och mindre rigorösa kontrakt kan leda till mer flexibilitet. Detta kontinuum går att se i empirin 

där vissa respondenter förespråkar samarbetsavtal som av naturen är mer flexibla och mindre 

rigorösa, och därmed lägger stor tyngdpunkt vid relationer. Andra respondenter ser gärna mer 

fyrkantiga kontrakt som de menar reglerar kostnader för styrning och genomförande och på så 

sätt bidrar till tydlighet. Empirin kopplar ihop detta med olika juridisk tradition. Sverige 

innefattas enligt empirin av en tradition där andemening och konsensus är centrala begrepp 

medan den brittiska traditionen genomsyras av det skrivna ordet. Den svenska byggbranschen 

karakteriseras av förhandlingar och enligt empirin av en ad hoc mentalitet. Därför är det 

naturligt att parter ibland är villiga att tillhandahålla avtalsvillkor med en viss grad av flexibilitet 

och vaghet (Eriksson & Lind, 2016). Detta håller respondenterna med om. De menar att det 

ibland inte går att definiera alla förutsättningar vilket innebär att kontrakten måste lämnas vaga 

för att skapa utrymme för ändringar. Samtidigt så menar Beställare B att detta ofta är en ursäkt 

och belyser att kontrakten kan göras tydligare då många bostadsprojekt är repetitiva. 

Vidare menar samtliga respondenter att tydlighet i kontrakten är viktigt. Här identifieras en stor 

utmaning för smarta kontrakt i byggbranschen då (Cuccuru, 2017) menar att smarta kontrakt 

försvårar förståbarheten. Det då smarta kontraktet bygger på en kod, som alla 

datorinstruktioner, i ställer för ett naturligt språk. En annan stor utmaning som identifierats 

gällande smarta kontrakts användning i byggbranschen är själva kodningen till allmänna 

standarder, ofta branschöverenskommelser, något som respondenterna uttrycker är viktigt för 

ett fungerande samarbete. Respondenterna menar att dessa branschöverenskommelser skapar 

tydighet och underlättar samarbete.  

5.2.1 Opportunistiskt beteende och moral hazard 

Stor del av empirin och litteraturen berör opportunistiskt beteende. Eriksson och Westerberg 

(2011) menar att opportunism påverkar normer, viljan till samarbete och i hur hög grad parter 

litar på varandra, vilket i sin tur kan påverka kvalitén på slutprodukten. Bristande tillit är något 

som enligt Affärsområdeschef A kan minska samarbetet. Empirin styrker begreppet passiv 

moral hazard då det enligt samtliga respondenter är ett vanligt förekommande scenario, 

exempel som lyfts är alltifrån bristande arbete från leverantörers sida till att beställare kan 

använda pengar som ett påtryckningsmedel för att få saker gjorda.  
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Empirin visar på att det ibland kan uppkomma skiljaktigheter gällande om ett arbete är bra 

utfört eller ej. Det ger enligt respondenter upphov till en viss stagnation av arbete men att det 

fortfarande karakteriseras av en tydlig maktbalans där beställaren kan ha en lägre tolerans än 

leverantören. Affärsområdeschef A beskriver det som en terrorbalans där makten ligger hos 

beställaren. Detta problem går att knyta till litteraturens beskrivning av moral hazard och 

principal-agent relationen. Eriksson och Lind (2016) menar att moral hazard typiskt sett är 

knutet till en principal-agent situation där t.ex. en beställare vill att en leverantör ska utföra ett 

uppdrag av en viss kvalité. Om agenten sedan inte följer den initiala överenskommelsen och 

brister i utförandet uppstår ett moral hazard problem. Empirin visar på att denna relation 

behöver kopplas till en förståelse och en samsyn då bristerna av utförandet kan problematiseras 

ytterligare, det är inte alltid så ensidigt gällande hur och varför bristerna uppkommer. En vägg 

kan vara målad i en vit färg, men vit färg kan tolkas olika. Problemet kan ligga i själva 

förståelsen och tolkningen av överenskommelsen trots att kontraktet i sig är fullgott enligt båda 

parter.  

Ett ytterligare scenario som lyfts i litteraturen som också bekräftas i empirin är att även 

principalen agerar opportunistiskt, dvs. relationen karaktäriseras av "Double moral hazard". 

Flera respondenter intygar att det, utifrån ett principal-perspektiv, förekommer att betalningar 

används som påtryckningsmedel. Genom att hålla inne på betalningar som kopplats till tidigare 

skeden minskar därmed principalen incitamenten för agenten att göra ett dåligt jobb i ett sista 

skedet. Det minskar transparens och tillit mellan agenten och principalen vilket kan ses som 

kontraproduktivt då just byggandet av förtroende och tillit är något som eftersökas av flera 

respondenter.  

Just att motverka opportunistiskt beteende är något som litteraturen diskuterar flitigt. Dessa 

tankar återfinns även hos respondenterna där tillit och kontroll är viktiga begrepp. Här är 

relationskontraktsteorin central som belyser vikten av relationer som byggs på förtroende och 

ömsesidighet vilket kan avskräcka transaktionsparterna från att uppträda opportunistiskt 

(Roberts, et al., 2003; Jelodar, et al., 2016). Här visar empirin på skilda meningar, vissa 

respondenter tror på långsiktiga relationer som genomsyras av förtroende och goodwill mellan 

parter medan andra respondenter hävdar att fyrkantiga avtal skapar tydlighet och ett effektivt 

förfaringssätt.  

Enligt Jelodar et al., (2016) kan en funktion som bidrar till långsiktiga relationer och minskar 

det opportunistiska beteendet vara rädslan för att gå miste om framtida affärer (skuggan av 

framtiden), det skapar vidare incitament för en aktör att idag göra det som uppdragsgivaren eller 

ledningen önskar. Detta styrks delvis av empirin där långsiktiga relationer ses som en stark 

drivkraft och incitament för att undvika opportunism. Ett av de centrala resultaten inom klassisk 

spelteori är just att det är lättare att skapa incitament för "samarbete" om det är två parter som 

båda räknar med att kunna vinna på ett långsiktigt samarbete (Schepker, et al., 2014; Chen, et 

al., 2018). Denna uppfattning delas inte av alla respondenter. Trots en viss tveksamhet från flera 

respondenter är den långsiktiga relationen något som enligt empirin kan fungera som en sorts 

hållhake för att ge aktörer incitament till att göra sitt "bästa". Även fast långsiktiga relationer 

poängteras som viktiga menar respondent Affärsområdeschef A att trots att tillit finns initialt 

mellan parter kan just möjligheten till att fuska orsaka att någon faktiskt gör det.  
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Eriksson och Lind (2016) betonar ytterligare att det är av vikt att beställaren på ett trovärdigt 

sätt kan signalera till entreprenören att hen kommer ta hänsyn till erfarenheterna idag vid 

framtida beslut. Detta framgår till viss del i empirin som visar på att flera av respondenterna 

arbetar aktivt med långsiktiga relationer men att det idag saknas ett bra forum för 

erfarenhetsåterföring inom organisationen.  

Enligt litteraturen är ett sätt att minimera risken för moral hazard övervakning och kontroll. 

Tyngdpunkten i dagens kontroll menar respondenterna framförallt ligger i avsyn. Avsyn kan 

beskrivas som en tidig form av besiktning, dessa kontroller är ofta i form av en okulär besiktning 

som ger visst utrymme för subjektiv bedömning. Det överensstämmer med Chen, et al,. (2018) 

som menar att övervakning av en agents beteende ökar möjligheten att upptäcka opportunistiskt 

beteende. Vidare menar Chen et, al (2018) att det skapar möjlighet att matcha belöningar och 

sanktioner i enlighet med detta, något som enligt våra respondenter inte görs utan de menar att 

kontrollen framför allt är negativt betingad och att mer diskussion och feedback krävs.  

Eriksson och Lind (2016) säger att övervakning och kontroll kan ta många former. Arbetet kan 

till exempel dokumenteras via papper eller fotografier och film (Lind & Nystöm, 2011). 

Egenkontrollerna som beskrivits av respondenterna är en sorts självvalidering, idag görs den 

via papper och ges liten tillit av alla inblandade och motverkar alltså inte opportunism så som 

det är tänkt. Samtliga respondenter belyser problematiken med dagens egenkontroller då det 

inte ligger något värde i själva kontrollen. Detta då incitamenten är för svaga för att skapa den 

drivkraft som behövs för att ta de på allvar. 

5.2.2 Smarta kontrakt 

Utöver den klassiska kontraktsproblematiken måste smarta kontrakt också behandla ett antal 

ytterligare faktorer på grund av den digitala naturen. En av dessa är om smarta kontrakt 

fortfarande är ett kontrakt i den mening som följer av avtalsrätten (Giancaspro, 2017). Empirin 

stödjer Savelyevs (2017) syn att smarta kontrakt kan betraktas som ett juridiskt bindande avtal. 

Bolagsjurist A påpekar att dessa kontrakt kan fungera som juridiskt bindande avtal eftersom de 

kan överklagas likt klassiska kontrakt. 

Vidare stödjer Bolagsjurist A Savelyevs (2017) syn att ett smart kontrakt fortfarande kräver 

båda parternas vilja. Sådan vilja manifesteras i det ögonblick då en person bestämmer sig för 

att ingå ett avtal med de villkor som anges i förväg eller, när ett en digital agent ingår ett avtal 

åt personen i fråga. Enligt Raskin (2017) är det viktigt att komma ihåg att kontrakt oftast 

upprätthålls av avtalets parter. Detta beror enligt Raskin (2017) på att de flesta kontrakt inte 

upphör i brott och tvister, utan snarare i framgång och slutförande, detta stärker samtliga 

respondenter. 
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6  Diskussion 

I detta avsnitt presenteras först en diskussion kring blockkedjors och smarta kontrakts potential 

i byggbranschen. Diskussionen leder upp till fyra olika scenarier där syftet är att göra något 

abstrakt (smarta kontrakt och blockkedjor) till något konkret och gripbart. 

6.1 Blockkedjor och BIM 

Empirin indikerar att upplevelsen av behovet i branschen är större när det gäller att 

kvalitéutveckla egenkontroller och effektivisera kontraktsprocessen, än upplevelsen av behovet 

att utveckla BIM tillsammans med blockkedjor. Enligt litteraturen kan blockkedjor möjliggöra 

en utveckling av BIM-tekniken men problemen och möjligheterna som litteraturen presenterar 

är något som inte bekräftas eller eftersökts av respondenterna. Därmed görs en empirisk 

avgränsning. Vidare kommer denna diskussion att fokusera på hur blockkedjor och smarta 

kontrakt skulle kunna användas i byggprocessen vid upphandling av tjänster.  

6.2 Ökad transparens med blockkedjor 

En önskvärd funktion enligt samtliga respondenterär fullgod dokumentation av historik och 

spårbarhet för kontrakt och egenkontroller. Litteraturen pekar på att blockkedjetekniken mycket 

väl kan användas för att skapa detta forum. Det genom att koppla ihop egenkontrollerna med 

kontrakten, information kan då göras säker och transparant. Cuccuru (2017) och Nofer et al., 

(2017) menar på att blockkedjetekniken gör det möjligt att uppnå väldigt hög tillit vid 

transaktioner. Parter kan därmed registrera och verifiera transaktioner och dokument, vilket kan 

skapa en högre grad av transparens än hos de tillgängliga teknikerna idag (Cuccuru, 2017).  

Större och mer komplexa kontrakt är naturligt uteslutna från en tillämpning med smarta 

kontrakt enligt Cuccuru (2017) då de har svårt att koda för mer komplexa och föränderliga 

situationer. Det har framkommit i studien att många kontrakt är väldigt långa och att ändringar 

sker ofta. Här visar studien på att blockkedjor tros fungera som ett stöd då en digital liggare, 

med dess distribuerade databas, kan tydliggöra ändringar och tillägg för alla inblandade parter. 

Blockkedjetekniken kan möjligen underlätta en dynamisk process och kontraktshantering inom 

byggsektorn genom att skapa en tydlighet och ett bra forum för att hantera avtalsändringar.  

Att använda blockkedjetekniken påstås även kunna minska personberoendeprocesser enligt 

litteraturen, något som respondenterna upplever som ett problem idag. Problem som lyfts i 

empirin tyder på att processen idag är känsligt för förändringar, dvs. att en person slutar, blir 

föräldraledig, sjukskriven eller liknande. Studien pekar på att blockkedjetekniken kan skapa ett 

forum för avstämning och uppdatering, det blir därmed enklare att behålla kontroll i projekt 

trots frånvaro av nyckelspelare. 
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6.3 Effektiviserad kontraktsprocess med smarta kontrakt  

I motsatts till de mer komplexa kontrakten som beskrivs ovan visar empirin på att det finns 

många avtal som innehåller få förändringar under kontraktstiden. Enligt Cuccuru (2017) kan 

smarta kontrakt enklare appliceras på dessa typer av kontrakt. En utmaning för dessa kontrakt 

är att det enligt Cuccuru (2017) är svårt att koda referenser till allmänna standarder eller 

allmänna klausuler. Här finns ett stort hinder då empirin förevisar att dessa måste gå att koda 

för att smarta kontrakt ska kunna användas i byggbranschen. Eftersom datorkod är svår att 

förstå för de flesta människor så måste dessa övergripande branschbestämmelser kunna gälla i 

smarta kontrakt för att de ska vara förståeliga för den stora massan.  

Empirin visar på att tydliga branschöverenskommelser är något som uppskattas, då de enligt 

flera respondenter kan bidra till färre subjektiva bedömningar som i många fall är väldigt 

personberoende. Enligt Cuccuru (2017) ger smarta kontrakt inte utrymme för en subjektiv 

bedömning då de är baserade på kod. Smarta kontrakt kan därmed genera tydlighet i en bransch 

som idag kantas av misstro och misstänksamhet gentemot andra parter. Studien pekar på att 

smarta kontrakt mycket väl kan vara det verktyg som minskar de subjektiva bedömningarna 

och därmed minska många av de tvister som idag uppstår i byggbranschen.  

Wang et al., (2017) simplifierar valideringsprocessen medan empirin ser fler svårigheter. När 

tvister och konflikter uppstår, löses de oftast genom att en oberoende tredje part tas in för en 

objektiv bedömning. Enligt empirin kan denna bedömning ibland göras med hjälp av teknik 

som läser av givna parametrar, och ibland med hjälp av en besiktningsman som tolkar dessa 

parametrar. För att smarta kontrakt ska fungera i praktiken visar studien också på att det är 

viktigt med tydliga och förutbestämda parametrar, som ger minimalt utrymme för tolkning och 

går att avläsa med hjälp av teknik. Följande har besiktningsmannen fortfarande en viktig roll 

att fylla då det inte går att exakt läsa av parametrar m.ha. teknik, hen kan då fungera som en 

domare för det smarta kontraktet. 

Under studien har självfakturering identifierats som en möjliggörare för att strukturera och 

samla information och effektivisera fakturahanteringen. Behovet av att reducera 

fakturahanteringens många led är stort enligt empirin. Studien indikerar på att smarta kontrakt 

med dess peer-to-peer utformning kan reducera denna kostnad i tjänstemannatid då smarta 

kontrakt innebär färre led i hanteringen av en faktura.  

Vad gäller möjligheterna till självfakturering framgår det i empirin att det krävs en tydlighet i 

avtalet för att samtliga parter ska vara överens om allt som ingår i fakturan. Även om det inte 

går att förutsäga framtiden så ser respondenterna potentialen i att minska antalet led i 

fakturahanteringen med hjälp av smarta kontrakt. Något som betonas av vissa respondenter är 

dock risken att bli lurad på pengar. För att behålla affärsmässigheten från principalens sida 

beskriver respondenterna att det finns ett behov av att kunna dra i det empiriska begreppet 

”kassaflödesbromsen”. Empirin visar därmed att det är viktigt att principalen fortfarande kan 

behålla en viss kontroll, detta behöver nödvändigtvis inte innebära ett hinder för smarta kontrakt 

enligt litteraturen. Så som andra parametrar kan kodas, kan också begränsningar för utbetalning 

specificeras tack vare smarta kontrakts beräkningslogik. Ett förslag som ges i empirin är att 
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endast 80 % av betalningen betalas initialt och resterande belopp betalas ut efter exempelvis en 

kontrollperiod. 

Följdfrågan till hur smarta kontrakts semantiska natur påverkar relationen mellan människor är 

i denna studie central. Vad blir konsekvenserna av smarta kontrakt, som inte av den meningen 

är sociala eller tolkningsbara, applicerade i en kultur, som enligt empirin, bygger på en juridisk 

kultur där andemeningen är central. Avtalets termer kodas i datorspråk istället för juridiskt 

språk. Då avtalet är skrivet i kod finns det bara en uppsättning handelsvillkor, vilket är betydligt 

mindre diffust än traditionella kontrakt som kan tolkas på olika sätt av olika parter. När 

utrymmet för tolkningar minskar tror dessa respondenter att relationerna mellan parter kan bli 

bättre. Resterande respondenter menar istället på att mer flexibla avtal där andemeningen är 

viktigt lägger grunden för ett lyckat samarbete. Detta då de tror att det är svårt att specificera 

allting på ett tillfredsställande sätt. Studien visar därmed på att smarta kontrakt upplevs mer 

användbara i avtal där färre ändringar sker under avtalets gång.  

Smarta kontrakt är av naturen inte tvetydliga och minskar utrymme för tolkning enligt studien. 

Empirin belyser att ett maktförhållande idag existerar mellan parter där detta tolkningsutrymme 

kan utnyttjas. Genom att generera tydlighet för alla inblandade parter m.ha. smarta kontrakt 

visar studien på att maktbalansen mellan parter kan minska.  

Då smarta kontrakt inte ger utrymme för personliga relationer, utan endast förlitar sig på dator-

skriven kod, minskar även risken dubble moral hazard, något som empirin ser som ett problem. 

Begreppet moral hazard kan också knytas an till problematiken kring dagens egenkontroller. 

Den bristande kvalité på egenkontrollerna som belyses i empirin kan motverkas med hjälp av 

ytterligare incitament till att utföra dem korrekt enligt Chen et al., (2018). Med sin strikta natur 

ger smarta kontrakt möjlighet till att specificera både bonusar och sanktioner för att motverka 

opportunistiskt beteende och principal-agent dilemmat enligt Chen et al., (2018). Smarta 

kontrakt kan även attackera ett ytterligare problem som har tagits upp i både empirin och 

litteraturen: spårbarheten och möjligheten till efterkonstruktion av egenkontrollerna.  

Empirin visar på att fakturahanteringen och egenkontrollerna idag sköts helt separat trots att 

leverantörer blir upphandlade på att leverera egenkontroller, dvs. egenkontrollerna måste 

utföras för att leverantören ska få betalt. Istället för att sköta dessa separat, pekar litteraturen på 

att smarta kontrakt kan koppla samman fakturahanteringen och egenkontrollernas parametrar 

och därmed skapa ett ökat värde. Egenkontrollen kan i och med det vara inbakad i det smarta 

kontraktet som ”tvingar” egenkontrollen till att bli värdeskapande. Det smarta kontraktet är en 

kod med parametrar som ska uppfyllas, dessa är egentligen exakt samma parametrar som en 

egenkontroll innehåller, om dessa är uppfyllda så kan det smarta kontraktet checkas av och ett 

lyft i betalningsplanen kan ske. Egenkontrollerna kan sålunda följa både tids- och 

betalningsplanen.  

Vidare är det rimligt att dra slutsatsen att denna möjliga sammankoppling även går att koppla 

till det empiriska begreppet ”avsyn”. Avsyn är något som problematiseras ytterligare i empirin. 

Även där ligger bristerna i att det inte finns något bra och säkert forum för validering. Avsyn är 

ett sätt att överlämna ansvar eller friskriva sig från ansvar, något studien förevisar att både 

blockkedjor och smarta kontrakt eventuellt kan tillhandahålla ett forum för. 
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6.4 Rekommendationer 

De flesta respondenter har uppfattningen att smarta kontrakt skulle kunna användas vid 

upphandling av tjänster. De som är mer tveksamma anser att risken med att bli lurad på pengar 

är för stor eller ser problem med validering. För att konkretisera diskussionen ovan har fyra 

potentiella modeller för smarta kontrakts användning tagits fram. Dessa illustreras i form utav 

scenarier som presenteras utifrån en fallande skala för mognadsgrad hos leverantören.  

Syftet med detta är att blockkedjor och smarta kontrakt ses som ett abstrakt ämne som ännu inte 

är realiserat i byggbranschen. Trots det visar studien på att det finns mycket förväntningar. 

Studien ger möjligheten att utforma fyra scenarier, dessa har ännu inte inträffat, de kanske inte 

heller går att genomföra men det ger möjlighet till fortsatt forskning. Samtliga scenarier innebär 

ett nytt sätt att arbeta på, utbetalningarna följer vad som faktiskt har utförts och inte 

betalningsplanen. 

6.4.1 Scenario 1 

Det första alternativet bygger på att en leverantör, efter utfört arbete, själv checkar av att arbetet 

har utförts. Denna digitala validering kan kompletteras med ett foto eller en film för att öka 

kontrollen från beställarens sida. Denna verifikation i det smarta kontraktet är sedan kopplad 

till betalningsplanen, utfört arbete kan därmed innebära ett lyft i betalningsplanen. Detta 

alternativ kan understödjas av ett ökat antal stickkontroller för att motverka ett opportunistiskt 

beteende.  

De uppenbara riskerna med ett sådant system är risken för aktiv moral hazard och 

opportunistiskt beteende från leverantörens sida. Leverantören utför inte det arbete den säger 

att den har gjort men begär ändå ett lyft från betalningsplanen. Problemet med opportunistiskt 

beteende genomsyrar stora delar av empirin och stärks av befintlig litteratur. Dessa smarta 

kontrakt måste därmed ta hänsyn till klassik kontraktsteori och motverka opportunistiskt 

beteende. Många respondenter anser att alla leverantörer inte går att lita på och uttrycker oro 

för att ett system med smarta kontrakt kan resultera i att fler aktörer väljer att utnyttja 

situationen, just för att det finns möjlighet. Behovet av ett bra forum för utvärdering belyses, 

det för att kunna välja den leverantör som går att lita på. Detta problem kanske bäst illustreras 

av begreppet mognadsgrad som diskuteras av många respondenter. Olika leverantörer kan sägas 

ha olika mognadsgrad, i empirin syftar det till behovet av styrning, kontroll och 

kvalitetsuppföljning. Däremot diskuteras inget om mognadsgrad åt motsatt håll, alltså från 

principalens sida.  

Enligt empirin arbetar många av respondenterna med långsiktiga relationer. En rimlig slutsats 

att dra utifrån studien är att dessa långsiktiga relationer utan för mycket slitningar är av vikt för 

att smarta kontrakt ska kunna fungera effektivt utan konflikter. Det är viktigt att bygga 

förtroende och enligt empirin görs det genom att ge leverantörer incitament till att utföra ett bra 

arbete. Dessa incitament kan enligt Chen et al., (2018) vara bonusprogram där effektivt och väl 

utfört arbete belönas. 
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Ytterligare problematik med detta scenario är den subjektiva bedömningen av utfört arbete och 

hur dessa tolkas av olika personer. Detta kan baserat på studien motverkas med hjälp av ett ökat 

antal stickkontroller av en oberoende tredje part, besiktningsman, samt att noggrant specificera 

de parametrar som ska vara uppfyllda i kontraktet. Dessa parametrar kan utöver moment 

specifika parametrar vara videor eller dokument som måste laddas upp.  

6.4.2 Scenario 2 

Det andra scenariot bygger på en kronologisk validering av utfört arbete gjord av efterföljande 

leverantör i produktionskedjan. Scenariot går ut på att leverantör nummer 1 checkar av utfört 

arbete, detta valideras sedan utav efterföljande leverantör i produktionskedjan om denne anser 

att arbetet är väl utfört och tillräckligt för att kunna påbörja sitt eget arbete. På så sätt kan kvalité 

och säkerhet säkerställas genom att den efterföljande leverantören kan avgöra om förarbetet är 

tillräckligt för att denne ska kunna utföra ett bra arbete. När arbetet, utfört av leverantör nummer 

1, är verifierat av leverantör nummer 2 kan ett lyft i betalningsplanen ske. Även detta scenario 

bygger på ett ökat antal stickkontroller samt löpande besiktningar. 

En del av problematiken med detta scenario, som också betonas i empirin, är relationen mellan 

personer. Risken för jäv är större då detta scenario kan medföra att två kompisar ska checka av 

varandra och väljer att validera den andres arbete trots att det inte har utförts. En rimlig slutsats 

utifrån detta är att det begränsas genom dubble moral hazard leverantörerna i mellan. 

Leverantör nummer 2 har inga egentliga incitament till att validera leverantör nummer 1 för 

ofullständigt arbete bara för att de är vänner, denne får då sämre förutsättningar till att göra ett 

bra arbete, och riskerar därmed sin egen överlämning.  

Ett ytterligare dilemma enligt empirin med detta scenario är vem som ska ha mandat till att 

validera att ett arbete är utfört korrekt. Detta ställer stora krav på leverantören och utifrån 

studien dras slutsatsen att mandatet ska ges till den person som utför arbetet. Leverantören kan 

sedan ta ställning till vem som ska ha mandat inom sin egen organisation, t.ex. en ansvarig.  

Det här scenariot motverkar också att fel uppkommer pga. misstag. En målare kan ha målat fel 

färg på väggen, trots att denne trodde det var rätt. Genom att varje moment checkas av minskar 

risken för detta. Vidare ställer systemet också högre krav på varje leverantör då de måste ha en 

viss kunskap om det förarbete som sker. Dilemmat är vem som har tillräcklig kunskap om vad 

som är bra utfört arbete, då detta system kräver viss kunskap om andra yrken (dvs. det arbete 

som görs innan leverantören själv tar vid). 

När leverantörer checkar av varandra så kan enligt studien fel i utförande uppdagas tidigare 

som i sin tur kan ge en högre kvalité. Det är därför viktigt att systemet utformas så att den 

person som godkänner är beroende av det arbete som har utförts innan och därmed är mån om 

att det är utfört på ett bra sätt. Här bör det även finnas en spärr så att leverantör nr 2 inte kan 

påbörja sitt arbete innan leverantör nr 1 har blivit checkad, detta för att få ett ökat samarbete 

mellan leverantörer.  

En diskussion som berörs i empirin är vem som har det övergripande ansvaret om fel uppdagas. 

Vid eventuella fel som uppdagas vid besiktning bör det yttersta ansvaret fortfarande ligga hos 

huvudentreprenören enligt empirin. Leverantören som har checkat av arbetet har inget ansvar 
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när det uppdagas fel. Detta måste kompletteras med besiktningar för att säkerställa en god 

kvalité.  

Detta scenario går även att koppla till problematiken med avsyn. Detta system skapar en 

enkelhet i avsynen då det minskar risken för att olika leverantörer ”förstör” för varandra. Om 

avsynen är gjord och verifierad genom det smarta kontraktet kan det fungera som en verifikation 

på friskrivning för leverantören. Dennes område är då verifierat och klart, och leverantören kan 

därmed inte bli skyldig till att betala för ÄTA-arbeten om ytan/området vid ett senare tillfälle 

skadas. Studien visar på att en korrekt utförd avsyn kan skapa tydlighet gällande 

ansvarsfördelningen samt att maktbalansen förskjuts från beställaren.  

Problem kan också uppstå om leverantörer inte godkänner varandra på grund av osämja. En 

möjlig lösning kan vara att beslut kring validering tas till en högre instans, förslagsvis en tredje 

part, t.ex. en besiktningsman. Det är också viktigt att ansvarsfördelningen för stillestånd 

klarläggs, då byggbranschen är en föränderlig bransch där mycket kan hända.  

6.4.3 Scenario 3 

Det tredje och sista scenariot, som är mest dagslikt bygger på att en leverantör checkar av sig 

själv när arbetet har utförts, detta valideras sedan utav en ansvarig från beställarsidan. Det kan 

exempelvis vara en besiktningsman, arbetsledare, produktionschef eller beställare beroende på 

storleken på projektet och vem organisationen bestämmer har mandat. När båda har checkat av 

att arbetet har utförts enligt alla förutbestämda parametrar sker ett lyft enligt betalningsplanen.  

I detta scenario tas många av de identifierade riskerna med föregående scenarier kring 

opportunism bort. Däremot utnyttjas inte den fulla kapaciteten av smarta kontrakt då detta 

system fortfarande kan innebära en viss stagnation pga. att parter ska komma överens till en 

viss mån. Det ger även mer utrymme för subjektiva bedömningar och maktbalansen som har 

diskuterats i tidigare kapitel. Trots detta innebär även detta scenario en stor vinst i jämförelse 

med hur systemet är utformat i dag enligt inhämtad empiri. Fakturahanteringen blir enklare, 

snabbare och det går att undvika fel i processen (vilket resurs fakturan tillhör osv). Just 

fakturahanteringen är något respondenterna pekar på har en komplicerad process idag. 

Även detta scenario går att koppla till avsyn, utfört arbete för ett specifikt område checkas av 

kontinuerligt vilket innebär mindre risk för tvister vid ett senare tillfälle.  

6.4.4 Portal för att vinna upphandlingar 

Ett ytterligare användningsområde för smarta kontrakt som har identifierats baserat på litteratur 

och empiri är en sorts anbudsportal för mindre arbeten och leveranser.  

En idé som har formats utifrån studiens resultat är en portal där leverantörer kan tävla direkt 

om kontraktet och lämna ett anbud. Varje kontrakt är specificerat i ett smart kontrakt. Det 

smarta kontraktet väljer sedan ut en leverantör utifrån förutbestämda parametrar, det kan t.ex. 

vara lägst pris eller leverantörspoäng som har erhållits från utvärderingar av tidigare levererade 

projekt.  
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För att utvärdera uppdragstagarna skulle ett digitalt betygssystem kunna användas. Beställare 

kan gradera den person som utfört tjänsten och genom algoritmer kan IT-plattformen premiera 

de som får högst poäng så att de får nya uppdrag först. Arbetsgivarrollen att leda och kontrollera 

arbetet outsourcas därmed till leverantörerna.  

Detta system skulle på sikt kunna bidra till en delningsekonomi och hållbar utveckling då 

systemet utesluter onödiga mellanhänder samtidigt som det har möjlighet att leda om resurser 

på ett effektivt sätt. En ytterligare utveckling på detta system kan därmed kopplas till empirins 

beskrivning av att återanvändning av massor mellan företag, där kan smarta kontrakt ha en 

möjlig tillämpning.  
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7 Slutsats 

I följande kapitel presenteras svar på studiens forskningsfrågor, studiens teoretiska bidrag 

samt en sammanfattning av rekommendationerna som utgör en del av det praktiska bidraget 

till branschen. Därtill förs en diskussion om studiens begräsningar och förslag på framtida 

forskning. Avslutningsvis diskuteras reflektioner kring hållbar utveckling inom studiens ämne. 

7.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Den övergripande forskningsfrågan formulerades enligt följande, ”Hur beskrivs potentialen 

hos blockkedjetekniken av aktörer i byggbranschen?”. Den avsåg både hur blockkedjor kan 

tillämpas med koppling till smarta kontrakt vid upphandling av tjänster samt en möjlig koppling 

till BIM.  

Studien visar på att det finns en positiv grundinställning från respondenternas sida kring 

blockkedjeteknikens möjliga användningsområden. Empirin belyser flera fokusområden som 

kan bistås med hjälp av blockkedjetekniken och smarta kontrakt.  

Gällande blockkedjeteknikens möjliga bidrag till utvecklingen av BIM visar studiens på att det 

endast finns ett begränsat intresse kring denna möjliga kombination. Empirin belyser däremot 

behovet av vidare forskning kring detta område.  

Nedan presenteras de slutsatser som dragits i sin korthet. Dessa svarar även på studiens två 
delfrågor, ”Hur uppfattas smarta kontrakts potential vid upphandling av tjänster i 
byggprocessen?” samt ”Hur uppfattas blockkedjeteknikens möjliga bidrag till utvecklingen av 
BIM?”. 

- Det krävs en standardiserad process som omfattas av en viss grad av upprepning för att få en 
lyckad användning av ett blockkedje-nätverk samt smarta kontrakt.  

- Blockkedjetekniken och smarta kontrakt har potentialen att förbättra tillförlitligheten och 
trovärdigheten hos loggböcker, egenkontroller och utförda arbeten i byggbranschen. 

- Smarta kontrakt lämpar sig inte för mer komplicerade kontrakt där arbetet som ska utföras 
kan ändras många gånger under kontraktsperioden.  

- En utveckling av BIM med blockkedjetekniken efterfrågas inte av branschen idag.  

- Blockkedjetekniken har en möjlig potential att göra byggprocessen mer transparent och öppen 
med minskade maktförhållanden. 

- Tillit mellan parter är en nyckelfaktor för smarta kontrakts framgång. 
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7.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är rekommendationer formulerade i syfte att vara relevanta för 

organisationer med liknande förhållanden och utmaningar som den svenska byggbranschen har 

idag.  

Det praktiska bidraget denna studie erbjuder är en förståelse för smarta kontrakts möjliga 

användning i form av presenterade scenarier, samtliga scenarier är till fullo presenterade i 

Kapitel 6.4. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa scenarier i Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanfattning rekommendationerna 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3  

Hur sker validering? Utfört arbete valideras 

av leverantör.  

Utfört arbete valideras 

av leverantörer i 

kronologisk ordning. 

Utfört arbete valideras 

av leverantören samt 

beställaren.  

Vem har 

godkännande 

mandat från 

leverantörens sida?  

Utföraren, den som 

faktiskt utför arbetet.  

Utföraren, den som 

faktiskt har utfört 

arbetet.  

Utföraren, den som 

faktiskt har utfört 

arbetet.  

Vem har 

godkännande 

mandat från 

beställarens sida?  

Ingen. Kompletteras 

endast med 

stickkontroller.  

Ingen. Kompletteras 

endast med 

stickkontroller. 

Bestäms inom 

beställarorganisationen. 
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7.3 Teoretiskt bidrag  

Studiens teoretiska bidrag omfattar en konceptuell studie av blockkedjor och smarta kontrakts 

möjliga användning inom byggindustrin.  

Diskussionen pekar på att smarta kontrakt skulle kunna användas vid upphandling av tjänster 

som är enkla av naturen. Studien belyser svårigheter för smarta kontrakt vid mer komplicerade 

kontrakt där arbetet som ska utföras kan 

ändras många gånger under 

kontraktsperioden. För att konkretisera 

detta används Figur 5. När kontraktet har 

liten inverkan på hela projektet (effekt på 

affären) och komplexiteten från 

leverantörernas sida är låg, alltså inom 

tredje kvadranten, visar studien att smarta 

kontrakt är mest användbara. Motsatsen är 

första kvadranten där kontraktet har stor 

effekt på affären och är väldigt komplexa i 

sin natur, då är samverkan och ett 

samarbetsavtal mer applicerbart och 

smarta kontrakts potentiella användning 

mindre trolig.  

Graden av samstämmiga intressen mellan 

parter kan ha direkt inverkan på hur 

framgångsrikt det smarta kontraktet blir. Därför måste kontraktsparterna hitta sätt att skapa 

spelregler som ger alla involverade kontinuerliga samstämmiga intressen i skapandet och 

upprätthållandet av blockkedjan. Det är därmed viktigt att de olika parterna har en samstämd 

tolkning av samtliga parametrar specificerade i kontraktet.  

Studien visar att det är något som den traditionella kontraktsprocessen ofta brister i. De 

traditionella kontrakten fokuserar snarare på att hantera risken för att parterna ska agera 

opportunistiskt i stället för att proaktivt undvika ett opportunistiskt beteende. I mer komplexa 

strukturer behöver parterna därför överväga att arbeta med realtionsbaserade kontrakt, som 

syftar till att skapa just samstämmiga intressen från grunden. Dessa motsvaras av kvadrant ett i 

Figur 5. Blockkedjan handlar i hög grad om hur utbyten organiseras vilket innebär att juridiken 

får en central roll. Det är spelreglerna i en ekonomi som avgör hur framgångsrik blockkedjan 

och smarta kontrakt blir, beroende på i vilken grad de skapar samstämmiga intressen mellan de 

involverade aktörerna. Lag- och kontraktsregler för en blockkedja samt reglerna i en sådan 

kommer därför att vara fundamentala för teknikens genomslag. 

Vidare pekar studien på att smarta kontrakt kan röra sig mellan olika nivåer. I denna studie är 

denna förflyttning konceptuellt illustrerat som nivå 1 och 2 i Figur 5. Studien visar på att denna 

förflyttning kan härröras till begreppet mognadsgrad hos båda parter. Smarta kontrakts potential 

i byggbranschen är ännu inte fullständigt kartlagd och det går därför inte att dra några mer 

specifika slutsatser kring dess gränsdragningar gällande användningsområde.  

Figur 5. Potentiella områden 
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7.4 Begränsningar 

Begränsningar i studien härrör från valet att majoriteten av respondenterna härstammar från en 

stor byggentreprenör i Sverige. Detta medför att studiens empiri till en viss del har formats 

utifrån detta byggbolags förutsättningar. Till följd kan det konstateras att de slutsatser som 

studien resulterat i främst riktar sig till större aktörer i byggbranschen och därmed kan sakna 

relevans för små- och medelstora företag och även för företag i andra länder eller på andra 

marknader. Därtill har studien genomförts med ett helhetsperspektiv, vilket medför 

begränsningar gällande studier på djup detaljnivå inom ämnesområdet.  

Ytterligare en begränsning i studiens teoretiska och praktiska bidrag är reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen på grund av ett begränsat antal respondenter och deltagare. Trots 

kvalitetshöjande åtgärder kan missförstånd vid intervjuer ha uppstått och därigenom påverkat 

resultatet. Vidare har vinster och utmaningar med blockkedjetekniken endast analyserats utifrån 

kvalitativa aspekter vilket utgör en grund för rekommendationer beträffande framtida 

forskning. Därtill är studien till en viss del begränsad av många respondenters förkunskap om 

blockkedjetekniken.  

7.5 Framtida arbete 

Blockkedjor och smarta kontrakts potential i byggbranschen är en stor och intressant fråga inom 

den valda empiriska kontexten. Studien ger indikationer på att smarta kontrakt skulle kunna 

användas i stort sett alla verksamheter där värdedokument transfereras mellan parter, både i 

privat och offentlig sektor. Allt från finanssektorn till delningsekonomin. Andra studier borde 

därför undersöka hur uppfattningen kring dessa begrepp ser ut i andra branscher för att kunna 

utreda djupare hur utgångsläget ser ut samt om det finns en potential. 

Studien är lagd på en konceptuell och därigenom abstraherad nivå. Den har därmed inte gått in 

djupare på byggsektorns speciella standardavtal. En rekommendation för fortsatta studier är att 

gå in djupare på hur det ser ut för standardavtalen och för vilka specifika standardavtal smarta 

kontrakt möjligtvis kan appliceras på. Ett intressant område inom denna kontext är hur en 

detaljerad kravställning för implementering av ett digitalt system skulle se ut.  

Ett ytterligare fortsatt steg är att undersöka mer ingående om potentialen för smarta kontrakt 

ser olika ut för olika sorters tjänster. I denna studie och denna analysnivå har tjänster inte 

specificerats närmre utan har endast betraktats som en tjänst som utförs av en människa. 

Tyngdpunkten i denna studie är utifrån ett beställarperspektiv trots att intervjuer har gjorts på 

alla nivåer. Därmed finns det intresse i att titta närmre på smarta kontrakt utifrån en leverantörs 

synvinkel och perspektiv. Studien pekar på att det även vore intressant att undersöka hur smarta 

kontrakt och blockkedjor kan användas för att fortsätta utveckla begreppet delningsekonomi 

gällande tjänster. 

Studien pekar på att smarta kontrakt kan komma att omforma flera av de strukturer 

upphandlingar följer idag. I och med det är det av vikt att granska hur dagens 

upphandlingsstrategier eventuellt kan påverkas av användandet smarta kontrakt. 
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Empirin visar på att de flesta respondenter har åsikten att BIM tillsammans med 

blockkedjetekniken inte efterfrågas i dagsläget. Det finns däremot en nyfikenhet för hur denna 

sammansättning kan vara användbar i framtiden. Studien pekar på att uppdateringar och 

konflikter tack vare blockkedjor kan lösas i realtid. Litteraturen visar på att BIM-tekniken kan 

dra nytta av blockkedjor, då tekniken är starkt beroende av information mellan peer-to-peer 

nätverk. Omedelbara uppdateringar till varje enskild teammedlem kan uppmuntra till att det 

skapas en ”panoptisk effekt” där varje projektagent ständigt fokuserar på de angivna 

uppgifterna som ett resultat av kontinuerlig uppföljning av framsteg. Detta element kan 

möjliggöra ett mer uppriktigt förhållningssätt när det gäller beslutsfattande och öka ansvaret 

mellan de olika parterna. Studien åskådliggör att behovet för vidare forskning kring en 

framtidsvy gällande BIM och blockkedjor därmed är intressant. 

Studiens empiri visar även på behovet av fortsatt forskning kring blockkedjor utifrån supply-

chain perspektivet, speciellt kopplat till BIM. Det har framkommit under intervjuserien att det 

finns ett intresse för denna möjliga hopkoppling mellan blockkedjor, supply-chain och BIM, 

det bör därmed undersökas vidare.  

Framtida forskning bör även undersöka utvecklingen och effekten av Blockkedjor. Fördelarna 

och hindren för antagandet kommer att kräva bättre förståelse och användbar insikt kan uppnås 

genom att utforska egenskaperna och graden av dess diffusion. Vissa tillämpningar av 

blockkedjor har potential enligt studerad litteratur att radikalt ändra samhällets aspekter, och de 

juridiska och etiska konsekvenserna av sådan utveckling måste beaktas före och under 

genomförandet. 

Avslutningsvis finns det framtida utmaningar såsom acceptans till nya arbetssätt, datasäkerhet 

och nya typer av konkurrenter. Närhet till akademin och forskning är en förutsättning för att 

företag inom branschen ska kunna vara formbara och lyhörda gentemot framtida trender och 

tekniker.  
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7.6 Reflektioner 

Denna studie ger, på grund av sin konceptuella nivå, upphov till flera ytterligare frågeställningar 

som kan kopplas till hållbar utveckling.  Begreppet hållbar utveckling vilar på tre grundpelare: 

ekonomisk, ekologisk samt social och innebär tillväxt som 

inte sker på bekostnad av framtida generationers 

möjligheter (Brundtland, 1987).  

Den rättvisa eller etiska aspekten av blockkedjor och 

smarta kontrakt är kanske den mest tydliga. Då varje 

transaktion och dess tillhörande värde är synliga för alla 

som har tillgång till systemet, kan det reducera konflikter 

som studien visar ofta uppkommer på grund av dålig 

tillgång till uppdaterad och betrodd dokumentation. 

Blockkedjors möjlighet till spårbarhet kan även ligga som 

grund för alla typer av certifiering och miljömärkningar 

och därmed bidra till en ökat ekologisk hållbarhet.  

När avtal sluts med hjälp av blockkedjetekniken kan total tillit uppstå, makten över kontroll och 

verkställighet förflyttas från avtalsparterna till det nätverk som är anslutet till blockkedjan. 

Denna process ger möjlighet till en minskad maktbalans. Studien pekar vidare på att ett sådant 

system kan bidra till att ett ökat fokus läggs på att bygga långsiktiga relationer vilket kan bidra 

till en ökad social samvaro och därigenom ökad social hållbarhet.  

Det finns många ytterligare intressanta etiska aspekter som följer med en eventuell användning 

av blockkedjor och smarta kontrakt. Digitaliseringen och smarta kontrakt kan komma att ändra 

marknaden för juridik och det är många nya juridiska problemställningar som föds. Studien 

visar att smarta kontrakts semantiska natur gör att det ”skrivna” ordet blir mer avgörande än det 

är idag i det svenska systemet, då blir tolkning av själva ordet en juridisk process. 

Vidare pekar studien på att blockkedjor kan bidra ytterligare till hållbar utveckling. Genom att 

bidra till en effektiviserad process som tar bort mellanhänder kan tid sparas samtidigt som 

resursutnyttjandet minskar vilket bidrar till en mer hållbar utveckling. Blockkedjetekniken med 

sitt peer-to-peer nätverk kan även underlätta och främja en delningsekonomi, inte bara inom 

byggbranschen, där t.ex. överblivet material kan transfereras mellan byggarbetsplatser och 

företag, men även för andra branscher. Dock kommer de traditionella mellanhänderna med 

största sannolikhet inte försvinna helt, men de kommer möta en radikal ny form av konkurrens.  

Satishi Nakamoto - grundaren av Bitcoin - la inte grunden till att lösa ett ingenjörsmässigt 

problem, utan snarare ett organisatoriskt problem. Ett problem som på grund av människans 

egenskaper och begränsningar alltid kommer att uppkomma när många människor ska 

organisera utbyten av varor, tjänster och pengar med varandra i större skala. Detta problem 

handlar om vår begränsade förmåga att inhämta information och olyckliga tendens att agera 

såsom är bäst för oss själva och på andras bekostnad. Detta skapar ett informations- och 

tillitsproblem, vilket i sin tur omöjliggör handel om det inte löses.  

Figur 6. Venndiagram 
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En viktig aspekt är dock ut ett socialt- och ekonomiskt hållbarhets perspektiv, vem eller vilka 

har råd med tekniken? Frågan är om blockkedjetekniken kan skapa trösklar mellan företag och 

organisationer pga. dess eventuella kostnad för implementering.  

För den framtida världen, som innehåller både centraliserade och decentraliserade modeller, 

kan blockkedjetekniken komma att bli komplementär. Som all ny teknik, är blockkedjan initialt 

en idé som stör och distraherar men som med tiden kan främja utvecklingen av ett större 

ekosystem som omfattar både den traditionella tekniken och den nya innovationen. Att nya och 

mer effektiva sätt att distribuera varor och tjänster lanseras är en del av den ekonomiska hållbara 

utvecklingen. Viktigt att ta i beaktande är dock att blockkedjetekniken ensam inte kommer att 

förhindra mänsklig girighet eller brottslighet, men det kan hjälpa till att skapa ett system som 

är motståndskraftigt mot dessa typer av beteenden. 
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Bilagor 

Bilaga A, Intervjumall 1 

Respondents bakgrund 

Namn:  

Titel/roll: 

Roll i projekt:  

Aktiva år inom byggindustrin:  

Bakgrund 

1. Vad är motsvarar begreppet kontrakt för dig? (När du tänker kontrakt, vad tänker du då?) 

  - Är andemeningen i kontraktet viktigt? 

  - Uppdateras kontrakten utefter de informella avtalen ändras? Eller då krav ändras?  

2. Vad tycker du utmärker bra och dåliga kontrakt i byggbranschen? 

Nuläge 

3. Hur mycket kan du påverka kontrakten du använder dig av? 

  - Åsikter gällande självfakturering?  

4. Hur utvärderar du avtalsförhållanden? Utvärderar ni kontrakten efter avslutat projekt eller 

löpande? 

  - Tror du det skulle behöva utvärderas mer?  

5. Anser du att förseningar och kostnadsöverskridanden är vanliga i byggprojekt på grund av 

att man inte nått en överenskommelse i förhandlingar? 

6. Mycket av byggbranschen är en upphandling av tjänster (mättekniker, snickare, arkitekter, 

VA), med dessa smarta kontrakt blir ju de mänskliga relationerna mindre, hur viktigt är 

interaktionen mellan människor? 

7. Hur ser du på långsiktiga relationer, är de viktiga och hur underhåller du dem? 

 - Tror du relationen skulle försvagas om man hade mer automatiserade lösningar? 

8. Hur signalerar du till leverantörer att du kommer ta hänsyn till erfarenheterna från idag vid 

framtida beslut? 

 - Hur signalerar du att dem har gjort ett bra jobb?  

  - Vad blir påföljderna, verkan och beslut.  

9. Med smarta kontrakt så kan man ju minska antalet mellanhänder och antalet led vid t ex 

attestering av fakturor och liknande. Hur mycket tid lägger du idag på fakturahantering?  

10. Hur belönas leverantörer, om ni är nöjda med samarbetet förutom de ekonomiska 

incitamenten? 

 - Hur tänker ni kring kontrakt, hur påverkar ni dem? 

11. Hur går förhandlingen till när det uppkommer fel på produkten eller tjänsten? Vem 

dömer? Fel i tjänsterna, hur modifieras kontrakten/avtalen?  

12. När anser du att man kan validera att ett bra jobb har utförts? Går det att mäta eller 

specificera utan mänsklig medverkan? 
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13. I vilken utsträckning är byggprocessens kontraktshantering digitaliserad idag?  

Framtid 

14. Hur skapas incitamentsdrivna aktiviteter när vi får mindre personlig interaktion i och med 

smarta kontrakt?  

15. Om BIM modellerna för ett specifikt objekt kunde hanteras i samma digitala miljö/process 

som kontrakten, skulle det underlätta uppföljning/kontraktsuppföljning? 

16. Vilka utmaningar respektive vinster ser du med ett digitalt informationsflöde?  

17. Tror du att data som är registrerad, skyddad samt decentraliserad kan effektivisera eller 

förbättra samarbete nätverket mellan beställare/entreprenör/leverantör etc.  

 - Hur arbetar ni idag?  

18. Slutligen vad tror du om smarta kontrakts framtid, alltså kontrakt som kan utföra sig själv 

utan mänsklig inblandning? 

  - Tror du att det kan bidra till ett industriellt byggande? 

18. Eventuella övriga åsikter?  

Vill du att vi skickar ljudfilen eller den transkriberade filen? 

Vill du få ett exempel av rapporten senare?  
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Bilaga B, Intervjumall 2 

Respondents bakgrund 

Namn:  

Titel/roll:  

Roll i projekt:  

Aktiva år inom byggindustrin: 

Bakgrund 

1. Jobbar ni någonting med blockchain idag?  

Nuläge 

2. Blockchain kopplat till BIM skulle kunna lösa många problem gällande äganderätt av BIM-

modellerna. Stöter ni någonsin på sådana problem där det blir stridigheter gällande vem som 

äger modellen?  

3. Hur säkra är era BIM-modeller idag? Vi tänker då framförallt på modeller över känsliga 

byggnader såsom fängelser, myndighetsbyggnader eller projekt för militären.  

 - Finns det ett större behov av säkerhet än vad modellerna kan tillgodose idag?  

4. När uppkommer det problem idag gällande samordningen av BIM-modeller?  

 - Händer det att det inte går att lösa och ni måste ta in en tredje part?  

5. Anser du att förseningar och kostnadsöverskridanden är vanliga i byggprojekt på grund av 

att man inte nått en överenskommelse i förhandlingar/ i samordningen? 

6. Mycket av byggbranschen är en upphandling av tjänster (mättekniker, snickare, arkitekter, 

VA), med dessa smarta kontrakt blir ju de mänskliga relationerna mindre, hur viktig är 

interaktionen mellan människor? 

7. Hur går förhandlingen till när det uppkommer fel på produkten eller tjänsten? Vem dömer?  

8. När anser du att man kan validera att ett bra jobb har utförts gällande en modell? Går det att 

mäta eller specificera utan mänsklig medverkan? 

 9. I vilken utsträckning är byggprocessens kontraktshantering digitaliserad idag?  

Framtid 

10. Om BIM modellerna för ett specifikt objekt kunde hanteras i samma digitala miljö/process 

som kontrakten, skulle det underlätta uppföljning/kontraktsuppföljning? 

11. Vilka utmaningar respektive vinster ser du med ett digitalt informationsflöde?  

12. Tror du att data som är registrerad, skyddad samt decentraliserad kan effektivisera eller 

förbättra samarbete nätverket mellan beställare/entreprenör/leverantör etc.  

 - Hur arbetar ni idag?  
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13. Slutligen vad tror du om smarta kontrakts framtid, alltså kontrakt som kan utföra sig själv 

utan mänsklig inblandning? 

-  Tror du att det kan bidra till ett industriellt byggande?  

14. Eventuella övriga åsikter?  

Vill du att vi skickar ljudfilen eller den transkriberade filen? 

Vill du få ett exempel av rapporten senare?  
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Bilaga C, Filmlänk 

https://drive.google.com/open?id=1e6A4PnABvk7eAZ2VCDi7RwktUrztshR- 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1e6A4PnABvk7eAZ2VCDi7RwktUrztshR-
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