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entreprenadorganisationen 
-med fokus på offentliga fastighetsbolag med offentliga 
verksamheter. 
 
 

Författare: Marcus Otterhem 
 
 
Institution: 

 
 
Institutionen för fastigheter och byggande 
Centrum för bank och finans 

 
 
Handledare: 

 
 
Lars Silver,Ph.D. 

 
 
Nyckelord: 

 
 
Fastighetsorganisationen 
 

 
Bakgrund: 

 
Den offentliga fastighetsbranschen har sedan början av 1990-talet 
successivt outsourcat sina verksamheter. Huvudsyftet har varit  
attmed bibehållen kvalitetsänka kostnaderna,utifrån  
föreställningen att en leverantör utför tjänsterna bättre och 
effektivare än beställaren (i detta fall offentliga fastighetsägare, 
främst kommuner, kommunala bostadsföretag och landsting). 
Problem som därefter uppkommit mellan offentliga beställare och 
privata entreprenörer har varit besvärliga för båda parter. Även de 
offentlig bolag som har lång erfarenhet av outsourcing har haft 
problem med entreprenader.  
 

 
Syfte: 

 
Vid outsourcing av offentliga verksamheter uppstår nya 
förhållanden och omständigheter. Problem kommeratt uppstå både 
inom beställar- och entreprenörsorganisationen och i relationen 
mellan dessa parter. Sådana problemskall denna rapport försöka 
identifiera, kartlägga och utvärdera, för att därefter presentera 
potentiella lösningar. 
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Metod: 
 
 
 
 
 

Under niomånader kommer jag arbeta på Fasticon. Utöver 
vetenskapliga tester, antaganden och modeller, kommeren 
kvalitativ fältstudie genomföras för att få en godinsikt i 
problematiken.  

Resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
Slutsats: 

Fältstudien påvisar vilka återkommande problem som föreligger i 
relationen. Bilden är komplex, men tydlighet, tolkning, 
förutsättningar och förhållningsätt är dominerande och 
återkommande frågor som parterna bör hantera. Uppsatsen visar 
att problemet ligger hos och medvetenheten måste öka hos båda 
parter. 
 
 
Uppsatsen påvisar och definierar den övergripande problematiken. 
Denna har sammanfattats i sju huvudområden/huvudproblem som 
presenteras med stöd av fältstudien. För att konkretisera vilken 
roll varje part har i lösningen av respektive huvudproblem 
sammanfattas lösningarna därefter utifrån tre aspekter. 
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Real Estate Organization 
 
 
The public propertyindustry has,since the beginning of the 
1990s, successively outsourced itsoperations. The objective 
is to maintain quality but reduce cost, stemming from the 
idea that a service provider delivers better services more 
effectively than the client (in this case public property 
owners; primarily local municipalities, council housing 
organisations and county councils). Problems subsequently 
having arisen between the public sector procurement 
organisations and private entrepreneurs have been 
troublesome for both parties. Even public sector procurement 
organisationshaving extensive experience with outsourcing 
have experienced problems with private entrepreneurs.  
 
 
Outsourcing by public sector procurement may bring new 
relations and conditions. Problems will occur within both the 
public sector procurement organisations and the private 
entrepreneurs and in the relationship between those two 
parties. The purpose of this report is to tentatively identify, 
document and evaluate such problems, thereby being able to 
present potential solutions.  
 
 
Duringa nine month period I will be working for Fasticon. 
Apart from scientific tests, conjectures and models, a 
qualitative field studywill be carried out in order to provide 
goodinsight into the complex of problems. 
 
 
The field study presents reoccurring problems in the 
relationship. The problem is complex, but precision, 
interpretation, prerequisites and stances taken are 
reoccurring issues that both parties ought to address. The 
paper shows that the problem stems from, and that awareness 
has to increase with both parties. 
 
 
The paper presents and defines the overarching problem 
complex. This has been broken down into seven main 
issues/problems derived from field study results. In order to, 
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in a more practical sense, specify the role of each party with 
regards to solving each main problem, solutions are defined 
in relation to three aspects. 
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INLEDNING  

 

Bakgrund 
 
Det har blivit allt vanligare för den offentliga fastighets- och FM-branschen att lägga ut 
förvaltning av offentliga fastigheter på entreprenad.Idag drivs många av Sveriges 
offentligägda fastigheter av privata entreprenadbolag. Det är under 1990-talet och fram till 
idag som outsourcing av tjänster främst genomförts.1Fastighetsförvaltningen av offentliga 
fastigheter har av politisk anledning lagts ut på entreprenad till privata leverantörer, p.g.a. en 
uppfattning om att dessa privata entreprenadfirmor är mer effektiva. Huvudsyftet har varit att 
sänka driftkostnaderna med bibehållen eller ökad kvalitet, utifrån föreställningen att en 
entreprenör utför tjänsterna bättre och effektivare än beställaren. Detta har även blivit 
resultatet och kostnader för fastighetsdrift har minskat.2 
 
Den ovan beskrivna processen bygger på antagandet att offentliga fastighetsägare idkat 
fastighetsdrift med egna resurser/organisationer utan att ifrågasätta och utveckla dessa i 
samma utsträckning som de privata leverantörerna inom motsvarande områden.3Regering och 
riksdag har i riksrevisorernas årliga rapport 2011diskuteratoutsourcing av statens IT-
verksamhet. Statens IT-verksamhet är det nästa största utgiften efter löner och 
personalkostnader.Denna rapport visar att staten har en tydlig uppfattning att outsourcing 
leder till besparingar och ökad effektivitet.4 Härigenompåvisas den grundläggande politiska 
inställning som resulterar i outsourcing av offentliga verksamheter.       
 
Historiskt saknas koppling mellan kvalitet och kostnad i den offentliga förvaltnings- 
organisationen.5LOU verkar inte främja långsiktiga samarbeten. Intentionen härmed är 
visserligen god, eftersom man vill förebygga ineffektivitet samt privata vinstintressen, vilket 
är bra utifrån ett samhällsperspektiv. Ett långsiktigt samarbete mellan en vinstdrivande och 
offentlig aktör kan tänkasutvecklaspå ett sätt som inte stämmer överens med en idé om 
samhällsnytta. En annan mer praktisk förklaring är att beställaren inte vill sitta fast med en 
aktör som inte kan sköta sig. 
 

                                                 
1L.Sundsvik, L. Andersson ochM. Kristiansson, (2006), Erfarenheter av driftentreprenader 
”diskussionsunderlag i upphandlingsprocessen”, U.F.O.S, s.8 
2L.Sundsvik, L. Andersson ochM. Kristiansson (2006) Erfarenheter av driftentreprenader ”diskussionsunderlag 
i upphandlingsprocessen”, U.F.O.S , s. 3 
3Per Ollas påFasticon 2011-04-25 
4http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3302&dok_id=GY04RR5 s. 17 & 28 
5L. Lindblom Organisationer på drift ”svenska kommunförbundet 2004” , U.F.O.S, s. 3 



8 
 

 

Denproblematik som uppstår mellan offentliga beställare och privata leverantörer verkar 
främst handla kvaliteten på och omfattningenav tjänster. Olika uppfattningar om vad som är 
vad och hur är ofta en daglig börda för parterna och pengar är självfallet det som styr.  
 
Då uppsatsen fokuserar på relationen mellan beställare och entreprenör vid outsourcing av 
fastighetstjänster, så bör man diskutera vad outsourcing innebär på organisationsnivå. Även 
om kontraktets löptid går ut och nya upphandlingar görs så kan beställaren ändra uppfattning, 
och olika erfarenheter kan medföra att man ”tar hem” eller ”lägger ut” vissa tjänster. Den 
största förändringen vid outsourcingar är personalövergång. Dettaskall undersökasspecifikt.     
 
Ofta är fastighetstjänst det som sysselsätter mest personal. Outsourcing innebär därför stora 
personalminskningar. Personal kan ibland sägas upp eller gå över till ett privat 
förvaltningsbolag (det förvaltningsbolag som vinner den offentliga upphandlingen). För att 
inte komma för långt ifrån uppsatsen fokus så bör vi återkomma till själva relationen mellan 
parterna. Vad som är mer aktuellt är den dagliga situationen för de offentliga bolagen. I 
relationen mellan beställar- och entreprenörsorganisationen så finns självklart skilda intressen 
med tanke på förutsättningar och omständigheter. En gemensam nämnare är dock att man har 
samma slutkund - hyresgästen. Är hyresgästen missnöjd påverkar det fastighetsägaren, vilket 
också i slutänden påverkar entreprenören. Det logiska är att man ingår partnerskap för att 
skapa effektivitet.    
 
Även bolag med lång erfarenhet av att outsourcing har fortfarande problem med 
entreprenader. Även där incitamentlösningar genomförs finns problem.6Detta lägger fokus på 
kommunikationen och därmed ”relationen” mellan parterna och det är detta som uppsatsens 
skall belysa. Situationen ser ut som den gör och på den politiska agendan står fortsatt 
outsourcing av offentliga tjänster.   

 

Syfte 
 
Den offentliga förvaltningsorganisationen måste alltså utvecklas. Man måste tillgodose krav 
på tillgänglighet, kompetens, kvalitet och ekonomi (sammanfattningsvis effektivitet). I 
inledningen ovan beskrivs kort en viss problematik mellan icke-vinstdrivande offentliga 
beställare och vinstdrivande entreprenadorganisationer. Den offentliga beställaren förvaltar 
den svenska välfärdens fastigheter, vars hyresgäster bedriver offentliga verksamheter i form 
av sjukvård, kommun, skola och militärverksamhet. Outsourcing av fastighetsanknutna 
tjänster har skapat problem mellan offentliga beställare och privata entreprenader.7Problemen 
består i grunden av skilda organisationspsykologiska förutsättningar; en part ska maximera 
vinst och en annan skall sköta samhällsnyttan.Därför bygger uppsatsen i stor utsträckning på 
organisationspsykologisk teori. 
 
                                                 
6L.Sundsvik, L. Andersson ochM. Kristiansson, (2006), Erfarenheter av driftentreprenader 
”diskussionsunderlag i upphandlingsprocessen” s.8, U.F.O.S 
7L. Lindblom Organisationer på drift ”svenska kommunförbundet 2004”  s. 3U.F.O.S 
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Syftet är att genom utredningen nedan kartlägga var, hur och varför problem uppstår mellan 
offentliga beställare och entreprenörer, och därefter föreslå lösningar. Ibland upprätthållsinte 
utlovad kvalitet i entreprenaden.Diskussioner och tvister uppstår gällande åtaganden och 
parterna måste ofta lägga mycket energi på att hitta lösningar.8 Genom en omfattande 
fältstudie undersöks uppfattningen hos entreprenad- och beställarorganisationer. Syftet är att 
ge en så tydlig/sann verklighetsbild som möjligt av den rådande situationen för det offentliga 
bolaget med offentlig verksamhet (beställaren, nedanför kallad B) och fastighetsdriftsbolagen 
(entreprenörerna, nedanför kallad E). 

 

Frågeställning 
 
Hur kan vi förklara de problem som uppstår i affärsrelationen mellan offentliga beställare 
och privata entreprenörer utifrån organisationspsykologisk teori?    

 

Målgrupp 

Uppsatsen undersöker offentliga fastighetsbolag (beställare) med offentliga verksamheter som 
hyresgäster och deras leverantörer, deprivata bolagen (entreprenörerna). Respondenternas 
organisationer har allt från 20 – 20 000 anställda och entreprenörerna som har hand om 
upphandlingarna har huvudfokus på fastighetsrelaterade tjänster.   

 

Avgränsning 
 
Fastighetsförvaltning handlar till stor del om att leverera personalintensiva tjänster. Uppsatsen 
är begränsad till driftentreprenader. De personer som omfattas kan vara fastighetschef, 
förvaltningschef, förvaltare, controller och liknade på beställarsidan, och uppdragsansvarig, 
avtalsansvarig, platschef, arbetsledare på entreprenörssidan. Fokus kommer att ligga på 
relationer, kommunikation ochpsykologiska aspekter. 
 
I denna uppsats kommer statliga, kommunala och landstingsägda fastighetsbolag med 
offentlig verksamhetundersökas. De offentliga verksamheternasart varierar kraftigt och 
sträcker sig ifrån landstingsägda sjukhus, försvarsmaktens lokaler, universitet och 
allmännyttiga bostäder. Verksamheterna i dessa offentligt ägda fastigheter fyller en stor 
funktion i det svenska samhället.  
 
Genom fältstudien och annan vetenskaplig litteratur/antaganden så kommer jag skriva om 
ämnen som berör mitt syfte och frågeställning, både direkt och indirekt. Uppsatsen har också 

                                                 
8Per OllaspåFasticon 2011-04-25 
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för avsikt att lösa den kartlagda problematiken och därför kommer vetenskapliga fakta att 
presenteras för sedan användas i analys och slutsats. 
 

Begreppsdefinitioner 
 
 
LOU – lagomoffentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av 
byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar 
projekttävlingar.Lagen föreskriver vad som gäller för olika delar av upphandlingsprocessen 
och för olika sorters upphandlingar.  
 
Implementeringsprocessen – eller etableringsfasen - är processen somsker när en 
entreprenadfirma avslutar driftsförvaltning av fastigheterna samtidigt som den nya 
entreprenören tar över förvaltningen. Detta innefattar ”uppstart”, nyinlärning och 
felstegsprocesser. Driften av de offentliga fastigheterna varierar i komplexitet vilket också 
implementeringsprocessen gör.  
 
Felavhjälpande underhåll – underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett 
nått en oacceptabel nivå. 
 
Tillsyn  – driftåtgärder som omfattar observationer av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en 
inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser.    
 
Slutkund – är den slutliga kunden i värdekedjan (i detta fall hyresgästen).   
 
Respondenter – fackterm eller namn på de objekt, individer eller grupper som ger respons 
vid ex. en fältstudie. Kort sagt så är ”respondenter” de personer hos beställar- och 
entreprenörsorganisationer som jag intervjuar i min fältstudie.   
 
Drift  – För att upprätta funktion hos förvaltningsobjektet behöver en rad handlingar 
genomföras på förvaltningsobjektet inom en viss tidsram. Dessa är både systematiska och 
slumpmässiga och avhängiga fastighetensslitage, installationer och prestationsförmåga. 
 
Underhåll – är de åtgärder som behövs för att återställa förvaltningsobjektets funktion. 
Underhåll av en fastighet går ofta efter en underhållsplan, där byte av material, komponenter 
sker enligt beskaffenhet. 
 
Transaktionsförhållande – är när parterna i ett detaljstyrtförhållande sköter aktiviteten eller 
utbytet mellan varandra enligt avtal. Man styr inte varandra utifrån gemensamma mål utan 
istället utifrån detaljer.  
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TEORIN 
 
Fältstudiens frågebatteri är utformat för att besvara huvudfrågan samt att undersöka de två 
huvudområdena organisation och psykologi. En viktigutgångspunkt som uppsatsens 
frågebatteri utformats utifrånär den klassiska principal vs. agent-teorin. En annan teori som 
jag utgår ifrån är uppfattningen om att beställare och entreprenör har samma slutkund 
nämligen hyresgästen, då hyresgästens välbefinnande påverkar B och indirekt E. Teorin har 
även modifieratsallteftersom författaren fått personlig erfarenhet av att arbeta med 
organisationer, offentlig upphandling och relationer mellan beställare och entreprenör.  
 
Hur hänger teorin ihop? 
 
Teoriavsnittet är uppdelat i två huvuddelar: en som beskriver principer, vetenskapliga 
antaganden, observerade beteenden samt psykologiska och organisatoriska fenomen. Den 
första delen beskriver helt enkelt teorin om pågående och möjliga situationer utifrån 
perspektiven organisation och psykologi -detta för sedan användas för att stärka eller försvaga 
vad jag kommit fram till i empiri, analys och slutsats. Den andra delen svarar på ”Hur löser 
man detta?” och belyser och förklarar verktyg och modell för att lösa den problematik som 
uppsatsen undersöker.   
 
Teoridelen uppdelning: 
 

Psykologiochorganisation 

 
• Organisationer och känslor 

• Motstånd till förändring 
• Pygmalioneffekt 

• PostdecisionalJustification 

• Chefers kortsiktiga eller långsiktiga agerande vs. ekonomiska incitament 
• Personal är en bromskloss 

 

Lösningen ochverktygen  

 
• Evidence-based Management 

• Lewin´s Force Field Analysis Model 
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Psykologi ochorganisation 

 
Organisationer och känslor 

 

Neurovetenskap visar att våra beslut, uppfattningar, attityder och beteenden i huvudsak 
påverkas av vår egen kognition och känslor. Studier visar att de senare ”känslorna” ofta 
påverkar mer än kognitionen eller enklare sagt den logiska delen av hjärnan. Idag har 
organisationsbeteendevetare övergivit den tidigare ignoransen avseendekänslor och istället 
centraliserat känslor som en huvudfaktor.9 
 
Känslor kan påverka våra tankar, fokus och såväl stärka som försvaga vår motivation om 
dessa ”känslor” är så kallade ”starka utlösare”. Starka utlösare är känslor som aggressivitet, 
överraskningar och rädsla.Dessa gör oss mer uppmärksamma och styr och påverkar vårt 
välmående och vår överlevnad.10 
 
För att få en bättre förståelseför hur känslor influerar tankar och beteenden så bör man 
förklara attityder. Attityder är ett bedömande, emedan känslor kommer från erfarenheter. 
Attityder är faktiskt som en ”klangmassa” eller ”kluster” av en människas troställningar och 
trosuppfattning. Attityder är därför bedömande känslor och beteendemässiga intentioner 
gentemot och i relation till en situation, person eller objekt.11 Detta kallas attitydsobjekt och 
kan vara exempelvis en ny chef, förändringsplan eller en relationsförbättrande åtgärd. 
Attityder har länge diskuterats av forskareutifrån ett flertalkognitiva modeller. Men ny 
forskning visar att detta bara beskriver en del av vad som verkligen händer.12 
 
Enligt Robert Sapolskys forskning samt andra neurovetenskapliga studier, blir inkommande 
information från våra sinnen processade såväl i den emotionella som i den kognitiva/logiska 
delen av hjärnan(frontal cortex).13 
 

                                                 
9G. Loewenstein (Maj 2000)The centrality of emotions in marketing, economics, and sociology,”Emotions in 
Economic Theory and Economic Behavior,” American Review 90, no 2, s. 426-432. 
 
10R.B. Zajonc, D.T. Gilbert, S.T. Fiske, och L. Gardner (1998) ”Emotions” in Handbook of Social Psykology, 
New York: Oxford University press, s. 591-634. 
 
11A.H. Eagly and S. Chaiken (1993) The Psychology of Attitudes Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich; A.P. 
Brief, Attitudes in and around Organizations (1998) Thousand Oaks, CA: Sage. 
 
12C.D. Fisher (2000)Mood and Emotions While Working: Missing Pieces of Job Satisfaction?Journal of 
Organizational Behavior 21 s. 185-202; M. Pergini and R. P. Bagozzi(mars 2001) The Role of Desires and 
Anticipated Emotions in Goal-Directed Behaviors: Broadening and Deepening the Theory of Panned Behavior 
British Journal of Social Psychology 40 s. 79- 
 
13This explanation refers to a singular ”cognitive (logical reasoning) center” and ”emotional center.” Although 
many schools refer to a single location for most emotional transaction, an emerging view is that both the 
emotional and rational ”center” are distributed throughout the brain. J. Schulkin et al. 
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Sapolskymenar att information genom denna process blir taggad och dömd innan den når den 
logiska hjärnan.14När vi får sensorisk information skapas känslor som relaterar till denna 
innan entreprenören eller beställaren medvetet kan uppfatta och tänka på den.15 
Vi dömer helt enkelt den information som kommer till oss innan vi ens blir medvetna om 
den.Informationen får en emotionell markering och är inte som vi ofta tror en kalkylerande 
känsla, utandet är automatiska och omedvetna reaktioner. Informationen som blivit 
influeradav känslor överförs i den logiska processen där de med sin närvaro slutligen formar 
vår medvetna uppfattning/känsla gentemot attitydsobjekt.16 Forskning visar att den logiska 
delen av hjärnan som fattar våra beslut lyssnar på personens känslor och använder i sin tur 
detta för att forma trosuppfattningar.17 
 
Vad skall detta säga och är vi människor så logiska som vi tror? Om vi har dålig erfarenhet av 
någonting i oss själva eller vår omgivning så kommer vi på ett naturligt sätt vara motståndare. 
På arbetsplatser samspelar vi dagligen med kolleger, där olika erfarenheter skapar emotionella 
upplevelser i alla varianter och genom erfarenhet formar dessa vår långsiktiga uppfattning av 
organisationen, kollegor, chefen eller arbetsuppgifterna själva. Detta stämmer även överens på 
relationen och interaktionen mellan B-kontrollörer och E-utförare. Ju fler positiva känslor 
som uppkommer i interaktionen mellan människor och kring organisationen som helhet desto 
starkare långsiktiga positiva influenser. Negativa känslor skapar lägre tillfredställelse på 
jobbet samtidigt som det ökar risken för utbrändhet.18 Denna utläggning är litet som att 
”sparka in en öppen dörr”, men vi människor och dagens chefer har en tendens att glömma 
bort detta och skapa miljöer som förhindrar långsiktiga positiva emotionella uppfattningar.19 
 
Om vi människor skapar en emotionell markeringpå information och dömer i förväg innan vi 
ens blivit medvetna, så bör man diskutera hur logiska och rationella vi människor är. Det bör 
funderas över rent allmänt, och i detta fall, vid outsourcing, hur vi skall förhålla oss till den 
logiska respektive emotionella processen. Några studier säger att beslutsfattare fattar beslut 

                                                 
14 Robert Sapolsky (2005). "Biology and Human Behavior: The Neurological Origins of Individuality, 2nd 
edition". The Teaching Company - Biology and Human Behavior 
 
15J.A. Bargh and M.J. Ferguson, (2000)”Beyond Behaviorism: On the Automaticity of Higher Mental 
Processes,” Psychological Bulletin 126, no. 6 s. 925-945; R.H. Fazio (2001) ”On the Automatic Activation of 
Associated Evaluations: An Overview,” Cognition and Emotion 15, no. 2,s. 115-141; M. Gladwell (2005)The 
power of Thinking without Thinking New Tork: Little Brown.  
 
16A.R. Damasio (1994)Descates Error: Emotion, Reason, and Human Brain, New York: Putnam Sons; A. 
Damasio(1999) “The Feeling of What Happens” New York: Harcourt Brace and Co. 
 
17N. Schwarz (2000) Emotion, Cognition, and Decision Making,  Cognition and Emotion 14, no. 4, s. 433-440; 
M. T. Pham (2004) The Logic of Feeling, Journal of Consumer Psychology 14, no. 4, s. 360-369 
 
18 C.M.Brotheridge and A.A. Grandey (2002) Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of 
`People Work, Journal of Vocational Behavior 60, s. 17-39 
 
19Schulkin (2003) ”Demythologizin the Emotionas: Adaptation, Cognition, and Visceral Representations of 
Emotion in the Nervous Systrm,” Brain and Cognition (Affective Neuroscience) 52 (June 2003), s. 15-23 
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oftare med stöd av sina känslor, trots att det har visat sig att de bästa besluten tas när man 
spenderar tid på den logiska utvärderingsprocessen.20 

 

 

Personal är en bromskloss: 

 

Flera studier visar att mer än 40 procentav chefer anser att det är personalen som är den 
största bromsklossen vid förändringar. En nyare studie visar att de flesta anställda bekräftar 
att de inte är samarbetsvilliga och gärna inte fullför instruktionerna vid 
organisationsförändringar; man vill ”ha det som tidigare” eller anser att ”förändringen är för 
komplicerad eller slöseri med tid”.21 

 
Motstånd till förändring  

 
Enligt Lewin´s Force Field Analysis-modell 
 
En amerikansk socialpsykolog vid namn Kurt Lewin skapade Lewin´s Force 
FieldAnalysisModel för mer än 50 år sedan. Syftet med modellen är förklara och även lösa 
motstånd till förändring.Författaren menar att denna modell kan förklara hur motstånd till 
förändring skapas och opererar. Denna modell kan användas till att förklara den problematik 
som uppsatsen undersöker gällande övergång av personal. (Hur man hanterar och styr själva 
förändringen förklaras i teoriavsnittets andra del:”Lösningar och verktyg”.)Det har visat sig 
att det finns en problematik för ”övergående” personal att ta till sig nya arbetssätt. 
 
Modellen utgår från att det finns två krafter somverkar emot varandra. Den första är 
ledningens förändringskraft som vill förändra från det nuvarande tillståndet till det önskvärda 
tillståndet:drivkraften för förändring (Driving Forces). Drivkraften för förändring har sin rot i 
externa omvärldsfaktorer (såsom exempelvis marknaden) men skapas och projiceras av 
ledningen. Lewins andra motkraft kommer inte från ledningen utan från hela organisationen 
och benämnsmotstånd till förändring (RestrainingForces). De anställda skapar denna 
motkraft p.g.a. rädsla, fördomar och lathet. Som vi nämnt tidigare i teoriavsnittet(under 
rubriken ”Personalen är en bromskloss”) så är personal inte så samarbetsvilliga och uträttar 
inte gärna sina instruktioner vid organisationsförändringar. 
 

Pygmalioneffekt 

 

                                                 
20P.C. Nutt (2002)Why Decisions Fail,San Francisco: Berrett-Koehler; S. Finkelstein (2003)Why Smart 
Executives Fail, New York: Viking; P.C. Nutt (2005) Search during Decision Making, European Journal of 
Operational Research 160, s. 851-876 
 
21 C. O. Longenecker, D. J. Dwyer, and T.C. Stansfield (1998) “Barriers and Gateways to Workforce 
Productivity” Industrial Mangement March-April, s. 21-28 
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Begreppet pygmalioneffekthärrör från ett väldokumenterat experiment på israeliska soldater. 
Det konfirmerar relationen mellan hög- och lågpresterande människor och förväntningen från 
deras omgivning. Experimentet gick ut på att soldaternas instruktörer, ovetande om själva 
experimentet, blev lurade/informerade om att vissa, slumpmässigt utvalda, soldater skulle få 
betydligt bättre resultat än de andra. Detta blev också det verkliga resultatet. Experimentet 
visar tillsammans med andra studier att ledare ofta får det resultat som förväntas.22 
 

PostdecisionalJustification 

 
I kontrast till rationalitet, så har modern forskning bekräftat förekomsten av 
s.k.PostdecisionalJustification. Beslutsfattare är inte fullt ärliga mot sig själva beträffande sin 
egen utvärdering och effekten av sina egna beslut. Ett vanligt bekymmer är att när ett beslut 
har verkställts så finns en tendens hos beslutsfattaren att hålla fast vid detsamma och vägra att 
inse de negativa effekterna. Man överdriver de positiva aspekternaför sig själv, vilket 
resulterar i att de negativa kommer i skuggan. Detta perceptuella, mänskliga koncept kallas 
postdecisionaljustification och manifesteras för att skydda och bibehålla beslutsfattarens 
självförtroende.23 
 

Chefers kortsiktiga eller långsiktiga agerande vs. ekonomiska incitament 

 
Det som ofta särskiljer organisationer, är huruvida deras agerande är kortsiktigt eller 
långsiktigt och hur detta påverkar organisationen. Vi skall titta närmare på det kortsiktiga 
agerandet gentemot kunder. Vi vet hur vanliga bonusar eller andra ekonomiska incitament är i 
näringslivet och att syftet är att styra de anställdas agerande. Detta bygger påen tro på att 
bonussystem är det bästa sättet att styra företagen. Studier har visat sådana system resulterar i 
att anställda både jobbar hårdare och flertimmar.  

Carol Bowie, chef för den amerikanska statens forskningsinstitut InvestorResponsibility 
Research Centersäger följande, ”i slutändan så har bonussystem en tendens att stimulera 
kortsiktigt beteende och som värsta utgång skapa bedrägeriliknade beteende för att 

manipulera”.24Anledningen till att detta tas upp i teoriavsnittet är att jag vill söka belysa hur 
ekonomiska incitament påverkar beslutsfattare. Det kan tänkas vara både bra och fungerande i 
en relation mellan två vinstdrivande parter.Det är upp till läsare att fundera över hur man ska 
hantera ekonomiska incitament. I fältstudien kopplas detta ihop med entreprenören. 

 

                                                 
 
22D. Eden and A.B. Shani (1982) Pygmalion Goes to Boot Camp: Expectancy, Leadership and Trainee 
Performance,Journal of Applied Psychology 67 194-199; R. Rosenthal and D.B. Rubin (1978) ”Interpersonal 
Expectancy Effects: The First 345 Studies” The Behavioral and Brain Sciences 3, s. 377-386; Brain D. McNatt, 
(2000) Ancient Pygmalion Joins Contemporary Management: A Meta-Analysis of the Result, Journal of Applies 
Psychology 85, s. 314-322. 
 
23R.N. Taylor (1984)Behavioral Decision Making, Glenview, IL: Scott, Foresman,s. 163-66 
 
24M. Murray (2002) Option Frenzy: What Went Wrong?Wall Street Journal, December 17. 
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Lösningen ochverktyg  

 

Evidence-Based Management 

 
Om du var sjuk och din doktor sade”ta detta piller”skulle du kanske fråga varför. Om doktorn 
då sade ”detta piller gav jag till min förra patient och han blev frisk” skulle sjukvården inte 
fungera. Tyvärr tar man i många fall beslut i organisationer som grundar sig på det gamla. 
Beslutsfattaren gör som förr p.g.a. rädsla att göra fel. Skulle det bli fel kan man alltid skylla 
på att man följer det som tidigare fungerat. Dagens organisationer visar inget stort intresse för 
att applicera samma beslutsverktyg som används inom beslutsteori vid vetenskapliga och 
medicinska institutioner.  
 

Praktisering av Evidence-Based Management 

 
Evidence-Based Mangement är inte någon teknik utan snarare ett perspektiv på hur en 
organisation fungerar, ett sätt att tänka och stå i relation till hur de anställda fungerar och med 
detta i relation till sig själv och organisationen;vad du vet som fungerar och inte, vad du och 
andra känner, vad som är nästa steg. Det är snarare en metod som måste praktiseras i sinnet; 
det finns inga genvägar utan är snarare en mental, stegvis process som skall praktiseras varje 
dag. Att ständigt få ditt inre, självförtroendet och egot att fortsätta konfrontera den hårda 
sanningen, toface the hard facts, och inte falla för halvsanningar eller total nonsens.25 
 
1. Behandla din organisation som om den var en icke färdigutvecklad prototyp. Inom 

filosofin och psykologin så diskuterar man ”attityd av visdom”.Man menar att människan 
skall ha en stabil uppfattning om sin kunskap och den kunskap man inte har. Samtidigt 
måste det finnas en balans mellan övertro och osäkerhet. En övertro kan lätt resultera i 
blindhet och förslappning. Att se organisationen som en ofärdig prototyp gör att man 
ständigt iakttar, vilket skapar en snabbare respons på varningsklockorna. Psykologen John 
Meacham har skrivit följande: ”Visdom upprätthålls av människan genom attityden om att 
ens kunskap är ofullkomlig och att människan själv ständigt måste sträva efter balansen 
mellan vetenskapen och tvivlande på vetskapen”.26 

2. Inget skryt, bara fakta.Som vi tidigare nämnt så lär sig människor redan tidigt, att man 
inte vinner vänner genom att berätta dåliga nyheter (”shoot the messenger”). Människor 
tänker ofta kortsiktigt och egoistiskt och undanhåller eller förvrider därmed viktig 

                                                 
25Pfeffer& Sutton (2006) Hard Facts, Dangerous Half-Truths & Total Nonsense,Harvard Business Publishing s. 
219.' 
 
26John A. Meacham (1990) The Loss of Wisdom, in Wisdom: Its Nature, Origins, and Development, ed. Robert J. 
Sternberg, New York: Cambridge University Press, s. 181. 
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information för att skydda eller gynna sig själv, vilket kan få en kortsiktig effekt för 
organisationen och vara förödande i längden. En organisationskultur med mottot ”inget 
skryt, bara fakta” har bästförutsättningar att inspirera personal till Evidence-Based 
Management. Det är motgiftet för kortsiktigt agerande och självförhärligande som förstör 
så många i dagens näringsliv.27 

3. Bemästra det självklara och världsliga.Beslutsfattare letar hela tiden efter guldkornet 
som ingen ser - den komplexa strategi som ingen ännu kommit på. Detta har varit 
motiverat under den industriella och tekniska revolutionen men kan förblinda i dagens 
management. Lösningen på problemet kan ligga rakt framför ögonen.Chefer tittar inte ens 
på det, då det skulle vara en alldeles för lätt lösning. 

4. Se dig och din organisation som en utomstående skulle. 
Överoptimism är ett tveeggat svärd. Fördelen är att den skapar positiva 
självförverkligande visioner/profetior som ökar sannolikheten för framgång. Nackdelen är 
attmänniskor genom hybris eller överdriven optimism förminskar eller blir blinda för 
effekter och risker; man fortsätter även fast det finns tydliga bevis att man är på fel väg.  

5. Makt, prestige och presterande gör dig envis, dum och motståndare till 
bevis.Människans överdrivna rädsla som skapats genom evolutionen samt brist på 
självförtroende har sänkt många organisationer.  

 

Lewin´s Force Field Analysis Model 

 
Modellen förklarar först de två krafter som uppstår vid motstånd till förändring och sedan hur 
dessa två krafterökar och minskar. Ett naturligt användningsområde den situation som uppstår 
vid övergång av personal från B till E.”Övergående” personal har svårt att ta till sig nya 
arbetssätt och denna modell kan vara ett verktyg för att hantera sådana svårigheter.  
 
Den första kraften kommer från organisationsledningensom vill förändra det nuvarande 
tillståndet till det önskvärda tillståndet:drivkraften för förändring(Driving Forces). Denna 
drivkraft har sin rot i de externa omvärldsfaktorerna (såsom marknader) men projiceras av 
ledningen för att styra organisationen tillstånd.  
 
LEWINS FORCE FIELD  

                                                 
27Pfeffer& Sutton (2006) Hard Facts, Dangerous Half-Truths & Total Nonsense,Harvard Business Publishing 
s.221 
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Den andra kraften kommer inte från ledningen utan ifrån hela organisationen och heter 
motstånd till förändring (RestrainingForces). De anställda skapar denna motkraft p.g.a. 
rädsla, fördomar och lathet.  
 
Förändringskrafterna kan få organisationen att komma från det nuvarande tillståndet till ett 
önskat tillstånd. Ju snabbare och större förändringarna är desto mer motstånd blir det. Lewins 
modell föreslår att man gör förändringen i steg i vilka andrum kan skapas. Personal måste få 
andas ut och känna efter i sin egen takt under förändringstiden för att minimera motstånd, 
rädslor och ineffektivitet.  
 
Effektiv förändring sker genom att instabilisera(unfreeze) det rådande tillståndet för att 
sedanförändra till det önskvärda tillståndet, där man sedan återstabiliserar(refreeze) systemet 
så det önskvärda tillståndet vidmakthålls. Instabiliseringen (unfreeze) görs genom att 
medvetet skapa obalans mellan motstånd till förändring och drivkraft för förändringgenom att 
göra den ena starkare, den andra svagare eller både och. Den starkare kraften drivkraft för 
förändring kommer i detta fall flytta organisationens nuvarande tillstånd till det eller mot det 
önskvärda tillståndet för att sen stabilisera (refreeze).28 
 
Force Field Modell beskriver inte bara förändringsprocessen isig utan beskriver i detalj varför 
motstånd till förändring skapas av människor och hur man ska minska det. 
 
• Direkta kostnader.I en förändring kan kostnader eller försämringar för personal ofta 

uppstå. Mellanchefer kan vara skeptiska till stora kostnader speciellt om det underminerar 
deras bonusar.  

• Rädda ansiktetMänniskor kan av personliga skäl ofta vägra, inte godkänna eller rent av 
att sabotera vid förändringsprocessen. Man vill visa att den pågående förändringen inte är 
något bra eller att personerna bakom idén inte är tillräckligt kvalificerade.  

• Rädslan för det okända.Vi är rädda för det okända och vi är rädda för det som komma 
skall. Anledningarna härtill kan vara många. Personalen kan bli orolig för sin personliga 

                                                 
28McShane& Von Glinow (2006)Organizational Behavior, 4 th edition – (For the use outside of the U.S.)The 
McGraw-Hill Irwin Inc. s.488-492 
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förlust eller att de inte kommer att kunna anpassa sig till den nya situationen. Man är helt 
enkelt rädd för de negativa konsekvenser som kan uppstå i och med förändringen.   

• Bryta rutiner. Personalen måste kunna släppa taget om gamla rutiner, som blivit en 
bekvämvardag, och våga komma utanför sina ”Comfort Zones”. Personal måste lära bort 
det gamla för att lära sig det nya genom stora investeringar i tid och energi.     

• Inkongruenta system.En organisations system ser till att personal bibehåller de 
arbetsroller som är tänkta.Formaliteter formar människor och skapar stabilitet. Denna 
stabilitet programmerar anställda att inte ändra på sig, då det blir arbetsamt att foga sig i 
ett nytt system speciellt om det gamla har fungerat.29 

• Inkongruenta team-dynamik.Arbetsgrupper formar rutiner, regler och tankesätt. Dessa 
kan vara svåra att bryta sig loss ifrån och bör identifieras i ett tidigt stadium.30 

 
Till att börja med så bör man få personal att se att det är nödvändigt med förändringar för att 
skapa motivation och drivkraft. Detta sker enklast genom att man informerar om den externa 
påverkan som marknad, kundbehov och myndighetsutövning innebär.31 Det krävs dock i 
många fall mer än attendast informera personalen. 
 

Hur minskar man motstånd till förändring? 

 
Kommunikation, Utbildning, Personalengagemang, Stresshantering, Förhandling och Tvång 
är alla metoder för att skapa förändring, dock är Förhandling och Tvång det sista man skall 
begagna sig av.32 

• Kommunikation.Attärlighet varar längst är både ett sant och klokt visdomsord. Som 
tidigare nämnts är kontinuerlig kommunikation det första som bör implementeras.   

Attkommunicera sanningen är det viktigaste inför förändringsprocessen.33Det andra som 
gör kommunikation viktig, är att den kan minska rädsla för förändring. Personal kan 
visualisera framtiden, dess innebörd och konsekvenser.     

o Exempel.Personal får kunskap och lärdom om kundkrav, företagets 
kulturförändring, politiska faktorer. 

                                                 
29D. Miller (1994) What Happens after Success: The Perils of Excellence,Journal of Management Studies 31, 
s.325-358 
 
30McShane& Von Glinow (2006)Organizational Behavior, 4 th edition – (For the use outside of the U.S.)The 
McGraw-Hill Irwin Inc. s.490-491 
 
31Charles C. Manz and Greg L. Stewart (1997) “Attaining Flexible Stability by Integrating Total Quality 
Management and Socio-Technical Systems Theory” Organization Science 8, s. 59-70 
 
32 G. Garda, K. Lindstrom, and M. Dallnera (2003) Toward a Learing Organization: The Introduction of a 
Client-Centered Team-Based Organization in Administrative Surveying Work,Applied Ergonomics 34, s. 97-105 
 
33 G. Garda, K. Lindstrom, and M. Dallnera (2003) Toward a Learing Organization: The Introduction of a 
Client-Centered Team-Based Organization in Administrative Surveying Work,Applied Ergonomics 34, s 97-105 
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o När det kan användas. Anställda som inte vet, känner eller förstår atten förändring 
måste ske för att tillgodose organisationens långsiktiga mål. 

o Typiskt problem.Kan innebära stora kostnader samt slöseri med tid. 

• Utbildning.Nya kunskaper och färdigheter behövs på ett övergripande plan för att passa 
organisationens nya ”form” som är under pågående utveckling. Utöver det gamla sättet att 
lära ut så har ”coachning” fått allt mer uppmärksamhet som alternativ till utbildning. 
Coachning är dock tidskrävande och kostsamt och det krävs långgående personligt 
engagemang. Grupputbildning har också sina fördelar eftersom individen då kan se att 
andra inte har kunskap, är rädda och upplever diverse saker. Detta minimerar rädsla för 
förändringochman lär sig gemensamt bryta rutiner.   

o Exempel.Gruppaktivitet får personalen att arbeta tillsammans, i samband med att 
organisationen strukturerar om till en mer team-baserad arbetsstruktur.   

o När det kan användas.Bryta gamla rutiner och involvera oss i nya tillstånd.  

o Typiskt problem.Kan innebära stora kostnader samt slöseri med tid. 

• Personal engagemang.Personalens medverkan minimerar förändringshinder såsom 
försök att ”rädda ansiktet” och rädsla för förändring eftersom man gärna stödjer något 
man själv skapat. Människor som får engagera sig känner sig naturligtvis delaktiga vilket 
skapar en mer personligt förhållningsätt gentemot projektet. Människor vill inte känna sig 
styrda av förändringen utan vill ha kontroll och känna sig delaktiga. Om det inte är 
brådskande med förändringen så är det effektivt att involvera personalen i 
förändringsprocessen.Detta skapar både motivation och engagemang gentemot 
förändringen.34Forskning har visat att personligt engagemang minimerar motståndet och 
gagnar så väl till kvalitet som effektivitet i förändringsprocessen.35 

o Exempel. Organisationen kan skapa en arbetsgrupp vars uppgift är att identifiera 
och rekommendera effektiviseringsåtgärder. Varför inte låta alla 
fastighetsförvaltare bilda en grupp vars syfte är att effektivisera 
fastighetsförvaltningsorganisationen? 

o När det kan användas. När cheferna har kört fast och när organisation rent av 
behöver mera stöd i förändringen eller när vissa anställda behöver ”rädda 
ansiktet”. 

o Typiskt problem. Mycket tidskrävande och kan vara konfliktskapande. 
Personalens beslut kan vara utan baktanke men leda till dåliga resultat.  

• Stresshantering: 

                                                 
34G. Gilder, Telecosm (2001)“How Infinite Band-width Will Revolutionize Our World”, New York: Free Press; 
L.L. Martins, L.L. Gilson, and M.T. Maynard (2004) Virtual Teams: What Do We Know and Where Do We Go 
From Here?Journal of Management 30, no. 6, s. 805-835. 
 
35 D. Robey, H.M. Khoo, and C. Powers (Feb 2000) ”Situated Learning in Cross-Functional Virtual Teams,” 
Technical Communication, s. 51-66 
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o Exempel. Att träffaoch diskutera med kollegor om gemensamma tankar. 
Organisationer kan arrangera samtalsgrupper som har återkommande träffar för att 
diskutera vad som oroar.  

o När det kan användas.När kommunikation, utbildning och personligt engagemang 
från anställda inte fungerar för att minska personalens oro. 

o Typiskt problem. Kan innebära stora kostnader samt slöseri med tid.Tidskrävande 
och förmodligen kostsamt. Denna metod har inte en fungerande effekt på all 
personal.  

• Förhandling: 

o Exempel. Anställda godtar att byta ut eller förändra sina gamla arbetsuppgifter till 
ett mer dynamisk och önskvärda tillvägagångssätt i utbytte mot förmåner.   

o När det kan användas.När det äruppenbart att anställda kommer gå miste om något 
som de värderar högt i självaste förändringen och är inte är villiga den 
uppoffringen. Kan också vara det ända alternativet om organisationen behöver 
genomföra förändringen snabbt.   

o Typiskt problem.Kan bli mycket kostsamt, speciellt om personal vill förhandla 
fram deras stöd. Tenderar också slutligen lågt engagemang för förändring. 

• Tvång: 

o Exempel.Företagsledning kommunicerar klart och tydligt att anställda som inte 
accepterar förändringen kan gå (”get on board or leave the ship”).  

o När det kan användas.När alla andra metoder misslyckats finns inte så mycket mer 
att göra om man önskar snabb förändring.    

o Typiskt problem.Kan leda till mera subtila former av motstånd samtidigt som det 
även kan skapa långsiktig fiendskap och kraftigt motstånd.36 

 

                                                 
36McShane& Von Glinow (2006)Organizational Behavior, 4 th edition – (For the use outside of the U.S.)The 
McGraw-Hill Irwin Inc. s. 494 
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METOD 

 

Vetenskapligt angreppsätt 
 
Fältstudium är en metod som används inom framför allt socialantropologiskt inriktad 
vetenskap och är därför ett bra val för denna uppsats enligt Lars Silver.  

 
Den nedan redovisade fältstudien utformades, påverkades och analyseradesmed utgångspunkt 
från nio månaders observationer och erfarenheter.  
 
Det finns två användbara tillvägagångssätt under ett uppsatsskrivande: deduktivt och 
induktivt. Ettdeduktivt angreppsätt har sin grund i att man utgår från tidigare konfirmerade 
teorier och antaganden för att därefter skriva. Ett induktivt angreppsätt bygger på att man 
undersöker något utan teoretiskt ramverk.37 
 
En annan bedömning som författaren bör göra är om undersökningen skall vara kvantitativ 
eller kvalitativ. Vad är då skillnaden mellan dessa? Kvantitativ forskning är en teknik där 
statistiska, kvantifierbara, resultat eftersöks; man försöker mäta för att få information om hur 
verkligheten som man undersöker ser ut.38Kvalitativ forskning syftarinte till att söka efter 
statistiska samband och dylikt utan sanningen om problemet som helhet - essensen i 
problemet. Det kanske låter som en ovetenskaplig term men är en god metafor. Det skall dock 
påpekas att objektivitet måste upprätthållas och föreliggande undersökning har inte för avsikt 
att gå för djupt i politiska diskussioner och ställningstaganden. För att göra en korrekt 
bedömning om huruvida jag har valtettdeduktivt eller induktivt angreppsätt bör kan man 
betrakta hur jag har arbetat med uppsatsen.  Min uppfattning är att undersökningen bygger på 
ettinduktivt angreppsätt då jag kartlägger en existerande situation. Uppsatsen försöker inte 
bevisa några tidigare teorier om hur situationen är och fungerar men där observationer görs så 
kan även vetenskapliga teorier stärka eller försvaga observationerna. Det enda faktum 
författaren utgår ifrån vid utformningen av frågeformuläret är att det finns ett existerande 
problem. Detta eftersom mina egna erfarenheter under arbetet tydligt visat att det finns ett 
existerande problem mellan beställare och entreprenör. Utgångspunkten för författaren är 
dock att ha ett så öppet förhållningsätt som möjligt.   
 
När man använder både kvantitativ och kvalitativ metod i forskning kallas detta för 
metodtriangulering. Pål Repstadberättar intressant om metodtriangulering och förklarar: ”Att 

                                                 
37A. Bryman(2007) Business research methods,Oxford University Press, s. 20-21 

38L. Hunter and E. Leahey(2008) Collaborative Research in Sociology: Trends and Contributing Factors, 
American Sociologist 39, s. 290–306 
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kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen. 
Man kan till exempel sätta ihop observation med intervjuer, undersöka vad folk gör och se 
efter om det stämmer med vad de säger”.39 Att undersöka om observationerna stämmer kan 
göras genom att ställa svaren från respondenterna mot varandra, se var någonstans det finns 
motsägelsefulla svar eller vilken slutsats man dra efter att man lägger ihop observationer och 
intervjusvar. Detta leder ofta till goda analyser, och att förmågan till att göra observationer 
och tolkningar förbättras genom att man kan jämföra dem med ett annat fält.Ett sådant annat 
fält kan vara min erfarenhet från Fasticon eller annan vetenskaplig observation.40 Ser man på 
analysen nedan så jämför jag observationer med svar, med stort fokus på att identifiera om 
respondenterna säger något motsägelsefullt. Att följa en kvantitativ metod som innebär ett 
stort utskick av svarsblanketter till en stor mängd respondenter kan vara en bra metod vid 
frågor som rör ex. siffror eller vid ja/nej frågor. I en undersökning av relationen mellan 
människor så behövs ett personligt möte där respondenten får ventilera svårdefinierade 
problem. Jag har som utgångspunkt att göra en kvalitativ fältstudie men använder 
metodtriangulering för att hitta motsägelsefulla data, för att därigenom stärka analysen.       
 

Tillvägagångssätt 
 
Utöver vetenskapliga antaganden kommer en fältstudie behövas.  Detta passar bättre vid 
socialantropologiskt inriktadeundersökningar. För att genomföra analyser och slutsatser med 
tillräckligt hög kvalitet krävs individuella intervjuer som berör problematiken. Både beställare 
och entreprenörsorganisation skall omfattas och jag kommer ställa samma fråga till B och E 
för att kartlägga skillnader. De personer som kommer intervjuas på beställar- och 
entreprenadsidan är folk som har operativ översyn över entreprenaden, träffar utförare och 
kontrollörer på löpande basis samtidigt som man arbetarintegrerat med ledningen. Dessa 
personer är chefer över utförare och kontrollörer samtidigt som de är kontraktsansvariga. 
Därmed har de operativ insikt i det dagliga arbetet samtidigt som i upphandlingsfasen, vad 
som prioriteras och sköter relationen i allmänhet. Storleken på beställarenheterna varierar 
mycket, från små kommunal bolag till stora landsting.Beställarnasverksamhet är att äga 
fastigheter med offentlig verksamhet. Entreprenörerna varierar kraftigt i storlek.Deras 
verksamheter skiljer sig från varandra men alla har fokus på fastighetstjänster på den svenska 
marknaden.  
 
Respondenterna är anonyma i empiriavsnittet. De kommerredovisas i referensavsnittet för att 
läsaren ska inse vilka aktörer fältstudien omfattar. Men vem som sagt vad redovisas ej, då 
anonymitet var en förutsättning.      

 

                                                 
39 Pål Repstad (1999)Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap,Lund Studentlitteratur, s. 21 
 
40 Pål Repstad(1999)Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund Studentlitteratur, s. 26 
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Fasticon och organisationsförändring 

 
Fasticon-personalens långa erfarenhet har varit till stor hjälp. Fasticon jobbar dagligen med 
relationen mellan beställare och entreprenör och har därmed stor erfarenhet av interaktionen 
mellan dessa parter.  
 
Fasticons uppfattning om problematiken kommer undersökas utifrån uppfattningen hos 
entreprenad- och beställareorganisation. Syftet är att ge en så tydlig/sann bild av den rådande 
situationen för de offentliga fastighetsbolagen med offentlig verksamhet (beställaren, 
nedanför kallat B) och fastighetsdriftsbolagen (entreprenörerna, nedanför kallat E). 

 

Hur skallhuvudfrågan besvaras genom fältstudien? 

 
Frågorna i fältstudien skall besvaras av respondenterna för att kartlägga huvudfrågan. Jag har 
hittills inte hittat någon liknande akademisk skrift, artikel eller uppsats som tidigare belyst just 
detta område detaljerat. Uppsatsens fokus ligger på relationen mellan offentliga 
fastighetsägare ”beställare”och den privata ”entreprenadorganisationen”.Detärviktigt att 
påpeka att denna uppsats fokus ligger på offentliga fastighetsägare vars hyresgäster i 
huvudsak är offentliga verksamheter. Jag har valt just sådana fastighetsägare p.g.a. de 
psykologiska aspekterna, då offentlig välfärd är knuten till dessa offentliga verksamheter. 
Respondenterna är allt från mycket stora organisationer till mycket små, detta eftersom antalet 
tillgängliga beställare har varit få.  
 
Huvudfrågan ”Hur och varför uppstår det problem i relationer mellan den offentliga 
beställaren och den privata entreprenören?”är ju skapad utifrån vad som är uppenbart viktigt 
för den svenska välfärden. Huvudfrågan skall jag försöka besvara genom fältstudien och med 
efterkommande analys ochdiskussion gällande relationer, kommunikation, psykologi, 
anledning, omständigheter och orsaker. Därför har jag konstruerat fältanalysens frågor så att 
dessa kan besvara huvudfrågan. Frågorna är utformade från de teorier som redovisats och 
diskuterats ovan.   
 

Genomförande av fältstudie 

 
Antalet respondenter bör vara tillräckligt många för att resultaten skall bli vetenskapligt 
trovärdiga. I samråd med handledare Lars Silver var rekommendationen tio stycken företag. 
Fältstudien fick sammanlagt ihop casextonorganisationer på båda sidor av B och E. En 
personsom har både operativa och bestämmande positioner har intervjuats. Intervjuerna har 
varit personliga och pågått i 1,5 – 2 timmar.Ibland har därefter vidare diskussion förts 
gällande helheten.  
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Appendix 

 
Nästan varje fråga ger en skala (exempelvis”Hur sant är detta påstående mellan (1-10)”, ”Hur 
vanligt mellan (1-10)?” etc.). Detta är inte något som är så vanligt i en kvalitativ fältstudie. 
Respondenternas betygsättning har inte fått någon central betydelse i analysen eftersom jag 
uppfattat att respondenterna i många fall uppfattar skalan felaktigt. Detta blir tydligt när man 
urskiljer vad respondenterna sagt i fätstudiens empiri och jämför detta med betygsättning; det 
är alldeles för många gånger det inte stämmer överens. Därför har jag bara använt skalan vid 
bedömningar. Exempelvis när ett påstående eller situation identifierats så kan det/denbelysas 
genom betygsättningen på skalan. 
 
Därför har jag redovisatall betygsättning i ett appendix som finns längs bak i uppsatsen.    
 

Intervjuer hos relevanta beställar- och entreprenörsorganisationer 

 
Anledningen till kombinationen av kvalitativa och kvantitativa grepp är att jag under de första 
intervjuerna upptäckte att det fanns en problematik att få konkreta indikationer på hur den 
verklighet jag undersökte såg ut. Det måste finnas en kompromiss mellan det kvantitativa och 
kvalitativa.  
 

Validitet 
 
Information som stämmer bra överens med ”verkligheten” och har hög relevans är synonymt 
med validitet.Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel.41 Frågorna i 
fältstudiens frågebatteri kan uppfattas väldigt ”avslöjande” om organisationen och dess 
relationer.Jag har under fältstudien upplevt att några av frågorna är provocerande och har hört 
uttalanden som ”Vad är det där för fråga?Den kan jag inte svara på!”. Jag misstänker att parter 
av många skäl kommer undanhålla och förvrida verkligheten i sina svar. För att öka 
validiteten så bör fältstudiens omständigheter göra det möjligt att få respondenten att känna 
sig trygg. Det är därför viktigt att projektet genomförs med hög sekretess, eftersom den 
omfattar personliga inställningar och relationer. Det är viktigt de som observerar data från 
min fältstudie inser den försiktighet som finns hos respondenterna. I entreprenörernas 
verklighet så kan stora relationer stå på spel vilket indikerar att stor försiktighet/diplomatiska 
interaktioner kan ske under intervjuer. Många av entreprenadfirmorna är värderade till 
miljardbelopp och agerar med största möjliga försiktighet. Validiteten i fältstudiens ”data” 
kommer stärkas genom att erbjuda respondenterna totalanonymitet. Varje respondent blir 
refererad till som B1, B2, B3 etc. och E1, E2, etc. i uppsatsens fältstudie,vilket  
ocksåkommuniceras i ett tidigt stadium till respektive respondent. Därmed minimeras risken 
för osäkerheter och halvsanningar. 
 

                                                 
41http://www.ne.se/lang/validitet/338295 
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Redan i ett tidigt stadium märktes det att jag betraktades som partisk av entreprenörerna; att 
jag jobbade åt beställarna då jag hade en Fasticon-epostadress. Jag fick tydligt betona att jag 
var från KTH och skrev min C-uppsats hos Fasticon, för att minska misstankarna att jag var 
en ”spion” av entreprenörsidan. I varje intervju fick jag kommunicera tydligt för 
respondenterna att de var anonyma.Detta kan man även se i undersökningen där inget namn 
anges. Det har faktiskt inte spelat någon roll om parterna skulle sagt något olämpligt eller 
beskrivit en verklighet som skulle få demavskedade, då jag inte ser hur man skulle kunna 
utreda vem som är vem av (ex. B1, E5, B9 och E2). Risken finns visserligen alltid att någon 
lyckats kartlägga detta, men jag uppsatsen har gjort mitt yttersta för att minimera 
denna.Viktigast för respondenterna är att inte konkurrenter och kunder kan urskilja vem som 
sagt vad etc.   
 
Med hög validitet så är utsikter att upptäcka något som även stämmer på andra företag i 
branschen. Ser man på omständigheterna och förutsättningar torde föreliggande uppsats ha 
hög validitet.  

 

Reliabilitet 
 
I samband med en utläggning om validitet måste man också reliabilitet är. 
Reliabilitetsbegreppet används ofta inom tester och mätningar, och handlar ofta om hur väl 
frågorna motsvarar det syfte du har. Om validitet är frånvaro från systematiska mätfel så kan 
man säga att ju högre reliabilitet desto mera frånvaro från slumpmässig systematiskt mätfel. 
Till exempel så skall resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar Detta är något jag har 
behövt tänka på vid utformningen.42 
 
Syftet är att kartlägga och lösa den problematik som finns mellan offentliga 
beställarorganisationer och privata driftorganisationer. Går det som mäts i fältstudien hand i 
hand med mitt syfte? Problematiken är komplex med stora internationella vinstintressen och 
politiska intressen. Då frågorna är många och upprepade om områden som återspeglas mot 
huvudfrågan, så kan det tänkas att frågorna motsvarar uppsatsens syfte. Har denna 
undersökning en hög reliabilitet? Föreligger inga slumpmässiga systematiska mätfel, eller är 
omständigheter dåliga för att hög reliabilitet? En faktor som kan tänkas äventyra reliabiliteten 
är om respondenterna ”missuppfattar” frågorna och därmed ger felaktiga svar. Detta har jag 
försökt upptäcka och i aktuella fall poängtera.I de fall respondenternas svar inte stämmer 
överens med den skala som angetts har jag,vid behov, påpekat detta inom ramen för analysen.  
 
Uppsatsen mäter inte fysiska storheter eller en bergarts kvalitet.Uppsatsen kartlägger 
relationen mellan två komplexa organisationer som omfattar människor. Att sätta betyg på hur 

                                                 
42 L.A. Gavrilov & N.S.Gavrilova (December 2001). "The reliability theory of aging and longevity". J. Theor. 
Biol. 213 (4): 527–45  http://www.ne.se/lang/validitet/338295 
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exakt hög reliabiliteten är inte särskilt vetenskapligt i detta sammanhang.Sådan ”vetenskaplig 
precision” är mer användbar i ex. naturvetenskapliga studier.   
 
Något som stärker reliabilitet är att fältstudiens resultat bekräftas av Fasticons konsulter,vilka 
har mångårig erfarenhet. Jag har under nio månader arbetat och fått erfarenhet av hur 
situationen ser ut på marknaden och hur relationen ser ut mellan parterna. Jag kan inte påstå 
att jag har någon direkt avvikande uppfattning avseendeden situation som föreligger. Detta är 
ytterligare en bekräftelse på att uppsatsens utgångspunkt och resultat har hög reliabilitet.  
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EMPIRIN 

 
Genom fältstudien kan respondenternasuppfattningarkartläggas -hur ”det ligger till” och vilka 
som är de återkommande problemen.  
 
Då fokus ligger på relationen mellan beställare och entreprenör så bör jag fråga om ämnen 
som berör mitt syfte och frågeställning. Uppsatsen syftarju dessutom till att lösa den kartlagda 
problematiken. Därför kommer tidigare forskning presenteras och användas i analysavsnittet, 
men inte i empiriavsnittet. Detta empiriavsnittsyftar alltså till att presentera det som 
observerats iden intervjubaserade fältstudie jag genomfört. 

 

Fasticons erfarenhet och syn på problemet 
 
I dagsläget har driftentreprenader förelegat under flera år (en entreprenad löper ofta mellan 
fyra och fem år). Vissa offentliga fastighetsägare är inne på en andra eller tredje 
entreprenadperiod, och har under tiden vunnit erfarenheter omolikaaspekter av 
entreprenaderna.43Givet detta tordeFasticonha mycket bra insikt i problematiken hos parterna.  
 
Det som konstateras, och som är en allmän uppfattning i branschen, från beställar- 
entreprenad och konsultsidan, är att det finns problem i entreprenaderna. Dels upprätthålls 
inte den kvalitet i entreprenaderna som avtalen föreskriver, dels uppstår diskussioner och 
tvister om entreprenadens omfattning och vad som gäller i avtalen. Prispress på marknaden 
skapar svåra förhållanden och otydlighet hos parterna och är en starkt bidragande 
faktor.Bristande beställarkompetens ger dåliga entreprenader.  
 

Resultat frånfältstudierna 
 
Frågorna kommer i representativ ordning,vilket förhoppningsvis hjälper läsaren att se 
helhetsbilden. Frågorna är strukturerade i den ordning som författaren finner mest lämplig 
utifrån förståelse av problematiken, frågornas område och karaktär samt respondenternas svar, 
men också utifrån uppsatsen syfte. Den sista frågan kartlägger relationens problematik och 
återkopplar till uppsatsensövergripande syfte (”Vilken lösning skulle ge mera win-win för B 
och E?”). Om flera respondenter har delad uppfattning i en fråga kommer detta att poängteras. 
Avvikande svar kommer att noteras. Nästan varje fråga innehåller en (svars)skala (”Hur sant 
är detta påstående mellan 1-10?”), (”Hur vanligt mellan 1-10?”) etc. Detta är inte så vanligt i 

                                                 
43L.Sundsvik, L. Andersson ochM. Kristiansson (2006) Erfarenheter av driftentreprenader 
”diskussionsunderlag i upphandlingsprocessen”, U.F.O.S , s.8 
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en kvalitativ fältstudie. Hade en kvantitativ fältstudie genomförts hade en mängd 
frågeformulär skickats ut. I föreliggande fältstudie har jag personligen ringt upprespondenter 
och beskrivit uppsatsen och fältstudiens syfte, mål, omfattning etc. Jag har innan intervju 
skickat frågorna till respondenter och därefter personligen enskilt träffat respondenten. 
Därefter har vi tillsammans sakligt bearbetat frågorna. I de fall respondenter inte kunnat, haft 
svårt att eller inte velat svara har de i bästa fall bara angivit ett betyg. Resultat från 
betygsättningen har dock ingen central betydelse i uppsatsen (se appendix). Betygsskalorna 
finns inte med i empiriavsnittet utan som en bilaga i appendix. 
 
Eftersom jag inte presenterar vilka jag intervjuat, då jag från början erbjudit sekretess, kan jag 
bara referera till källorna som B1, B4, B8 eller E1, E2, E3 etc.. Det jag vill påpeka är att 
denna uppsats därmed har långt fler källor som jag refererar till än som är framgårav 
källförteckningen.  
 
Både i empiri- och analysavsnittet har jag delat upp fältstudiens frågor i tre centrala 
områden:i) entreprenörsinriktade frågor, ii) beställarinriktade frågor och iii) relationsinriktade 
frågor. Empiriavsnittet inleds med beställarinriktade frågor så att läsarenfår en god 
bakgrundsbild.   
 

 

 
 
 



30 
 

 

 

Beställarinriktade frågor 
 
Hur är (Es) förståelse för sin huvudmans (Bs) intresse och prioriteringsordning? 
 
Enligt beställaren: Uppfattningen hos B3och B6 är att entreprenören är mycket väl 
införstådd i beställarens prioriteringsordning. B3 säger dock att E är desto sämre att följa 
p.g.a. oenighet i tolkningar.   
Entreprenören har dålig insikt enligt B7 och B9, då det inte finns samma motivation för E att 
”ha samma känsla” inför hyresgästen som B har. 
 
Enligt entreprenören: E1, E2, E3, E4, E5 och E6 anser samtliga att det råder otydlighet i 
prioriteringsordningen eller att beställaren är dålig på att kommunicera ordningen. 
Entreprenörens utförare/tekniker E1 och E7 är mycket väl bekanta med beställarens 
prioriteringsordning då de ursprungligen arbetat för beställaren. 

 
Släcker företagsledarna bränder dagarna ut eller jobbat de med framtiden? 
 
Enligt beställaren:En majoritet (B5, B3, E4, B7 och B9) anser att långsiktig planering går 
hand i hand med litet mer ”brandkårsutryckning”. Entreprenörer sysslar generellt med 
brandsläckning (B5och B3) p.g.a. det inte finns incitament eller affärsmässiga motiv för att 
tänka långsiktigt för E. Långa hyreskontrakt är lösningen enligt B4. Man sysslar själva (B2 
och B8) inte med brandkårsutryckningar eftersom de själva planera och påpekar brister hos 
entreprenören i form av undermåligt utförande av planerat underhåll av Es förvaltare (enligt 
B2 och B9). B8 menar att E tjänar mycket pengar på detta; det är ett incitament för E att 
syssla med brandkårsutryckningar. En annan lösning (enligtB6) är att ”bygga bort” 
brandkårsutryckningar med hjälp av stora, ibland för stora, renoveringar.  
 
Enligt entreprenören: Brandsläckning är ett generelltbruk (E6 och E1)p.g.a. det inte finns 
incitament eller affärsmässiga motiv för E att tänka långsiktigt. Implementeringsprocessen 
innefattar mycket brandsläckning enligt E1, E2 och E6 men E2 säger att det är tvåsidigt; man 
försöker verkligen arbeta långsiktigt och inte ”släcka bränder”. Det har blivit betydligt bättre 
(E4) och effektivare sedan man datoriserat och ISO-certifierat sina affärssystem. Rådande 
”prispress” på marknaden gör att (E6) det inte finns förutsättningar för långsiktig planering av 
E, vilket innebär ökad ”brandsläckning”. Beställaren är enligt E7 dålig på att lyssna när E 
föreslår åtgärder avseende Bs fastigheter som skulle resultera i ett mer långsiktigt planerat 
underhåll och färre brandkårsutryckningar.    

 
Beställarens tydlighet,kommunikation om sina mål samt krav på E? 
 
Enligt entreprenören: Otydlighet råder i målsättningen menar E1, E2, E6 och 
E7.Kommunikationen om Bs målsättningar är undermålig samtidigt som B själva inte har en 
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tydlig uppfattning. Beställaren har varit ”jättetydliga” på att uttryckte sig (E3), men B har 
ibland beställt fel då verkligheten kräver något annat än vad som efterfrågats i 
upphandlingsunderlaget. Enligt E4 finns ett ekonomiskt intresse för B att göra sina mål 
”otydliga”.  

 

Entreprenörsinriktade frågor 
 
Tydligheten hos (E) har med redovisning av sina resurser, kompetens och 
kvalitetssäkringssystem?  
 
Enligt Beställaren: Många beställare (B1, B2, B3, B4, B5, B7 och B9) berättar att 
entreprenörerna har varit duktiga på att presentera och sälja in sina tjänster.Dessa tjänster har 
inte hållit den kvalitet som presenterats vid upphandlingen. Den största gruppen beställare 
anser att E ”varit så där” med att leverera vad som avtalats och utlovats. Entreprenören har 
varit duktiga sade B8, p.g.a. beställarkompetensenvarit hög.  
 

Implementeringsprocessen, när en ny entreprenör skall ta över från en 
avträdande? 
 
Enligt beställaren:Svaghet i genomförandet från parterna är ofta långvarig och ineffektiv i 
mångas ögon. Avlämnade entreprenör  hjälper inte till på ett tillfredställande sätt åt ny E (B2 
och B9) då inga ekonomisk incitament finns.Det är kostsamt för den gamla entreprenören att 
sköta avlämningen fullt ut. B2 och B4 tycker att implementeringsprocesser går bra.Det har 
varierat från entreprenad till entreprenad enligt (B6). En entreprenör lovade att experter från 
utlandet skulle komma och hjälpa tillmed implementeringsprocessen vilket inte blev av säger 
B5. Implementeringsprocessen tar mer tid och energi än vad entreprenören räknar med (B9). 
Om mer tid skulle läggas ned skulle implementeringsprocessenförbättras. E har dålig kunskap 
om avtalsinnehåll.Misstolkningar sker då vilket resulterar i omfattande fakturering från Es 
sida.    
 
Enligt entreprenören: Genomförandet från parterna är ofta långvarigt och ineffektivt i 
mångas ögon. Det variera från entreprenad till entreprenad (E3). Avlämnande entreprenör 
sköter denna process på ett icke tillfredställande sätt (E2 och E4) då inga ekonomisk 
incitament finns; det är kostsamt för den gamla entreprenören att sköta avlämningen fullt ut. 
Implementeringsprocessen har varit underprioriterad (B5 och B3) vilket skapat problem 
längre fram under samarbetet. E2 hävdar att man är ”mycket” duktig p.g.a. mycket erfarenhet. 
B är dåliga på att tillgodose informationsbehov och har inte tillräcklig kunskap vid 
överlämnandet, B saknar beställarkompetens. Skillnaden mellan en lyckad och mindre lyckad 
implementeringsprocess beror många gånger på hur fastighetsbeståndet är fördelatgeografiskt; 
en mindre geografisk spridning innebär en lättare implementeringsprocess enligt E3. Detfinns 
”inget” intresse för B (enligt E4) att deltai hela implementeringsprocessen. B hade även ”mått 
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bättre av” att ställa krav. Beställaren har generellt mindre erfarenhet än E säger E5.; E har 
implementeringsprocesser på löpande hand. Nyckeln hos E är en engagerad 
organisationskultur.    
 

Hur korrekt är detta påstående?  
 
”Den fasta ersättningen är för låg vilket leder till att för litet resurser avsätts till 
entreprenaden och vissa befattningar tillsätts för sent eller inte alls” 
 
Enligt beställaren: I princip alla deltagande respondenter på beställarsidan och 
entreprenadsidan (B2, B3, B4, B8 och B9) säger i stort sett samma sak. Påståendet är sant 
eller risken är överhängande att påståendet är sant; att låg fast ersättning leder till att mindre 
resurser tillsätts. Anledningen är LOU (B9 och B2) eller systemet, vilket delvis är samma sak. 
B5 och B7 tycker inte detta påstående stämmer. B5 tycker det inte stämmer p.g.a. att i de fall 
E inte försöker sälja flera tjänster till B, tyder detta på att E tjänar bra med pengar. B4 säger 
bara att risken finns. B2 menar att det stämmer generellt på marknadenmen inte för dem. B3 
menar att det har hänt och kommer fortsätta hända så länge man har dagens 
system/syn/agerande från beställarsidan. B6 menar att det bara gäller vid funktionsavtal. Hos 
denna beställare så handlar man bara upp tillsyn och skötsel, och avhjälpande underhåll 
betingar rörlig ersättning vilket resulterar i att ovanstående påstående inte stämmer. 
Funktionsavtal är mycket mer problematiska. Ersättningen är inte för låg säger B7. Däremot 
organiserar entreprenörerna uppdraget otillräckligt.Deras beräkning av kostnad/personal 
stämmer inte överens med den organisation som krävs för uppdraget. Es tekniker har ingen 
helhetssyn på förvaltningsobjektet, utan fokuserar på komponenter och fakturering. 
Marknadens prisdumpning är en dålig effekt som påverkar parterna men kompenseras med 
rörlig ersättning till entreprenören. E får dubbel betalt säger B8. Låg ersättning leder till att E 
måste dra in på kostnaderna vilket gör ”patienten” lidande (enligtB9). LOU skapar en tävling 
som resulterar i prisdumpning. Dettaresulterar i att E ”måste mjölka” genom att ta betalt två 
gånger.  
 
Enligt entreprenören: Det fanns en tydlig enighet om att påståendet är sant (E1, E2, E3, E4, 
E5och E6) eller att risken är överhängande att påståendet är sant; att låg fast ersättning leder 
till att mindre resurser tillsätts. Man skyller på många anledningar.E1, E2, E3 och E4 menar 
attLOU är anledningen och andra skyller på ”man får det man betalar för” eller ”systemet”. 
Enligt E1, E2, E4 och E6 så stämmer påståendet. Detta beror på bristande 
beställarkompetens.Enligt E1 är den viktigaste orsakenLOU ochden näst viktigastebristande 
beställarkompetens.Samma sak gäller E om manverkligen vill ha entreprenadkontraktet. Det 
stämmer inte för att man får det man betalar för hävdar E3och E4. E4s bolag har som 
målsättning att inte ”nappa på” beställare som ”söker” lägsta bud.Man menar även att B 
bygger in problem i avtalet då man formulerar sigotydligt.Detta resulterar i ett för lågt fast 
pris.E5 tycker det inte stämmer i deras verksamhet.Man har några funktions entreprenader 
och även en egen ”modell” för tillämpning/tolkning av driftavtal, i vilken felavhjälpande är 
”rörligt”. Funktionsentreprenader har en tendens att ”förverkliga”den ovanstående frågans 
påstående. E6 säger att anledningen till ovanstående påstående är misstolkningar från 
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beställaren-  brist i dennes kompetens. B tror ofta att det är mer som ingår i det fasta priset; 
tolkning om vad som är felavhjälpande, tillsyn och skötsel ställer ofta till problem mellan 
parterna. Prisdumpning på marknaden resulterar i låg fast ersättning vilket gör att B antingen 
får betala extra ersättning i den rörliga delen eller att entreprenören inte tillsätter resurser (E7).     
 

Hur korrekt är detta påstående?  
 
”Övertagande av beställarens driftorganisation till leverantören vilket leder till: 
 
1)svårigheter att få övertagen personal att engagera sig och ta till sig nya arbetssätt och att 
övertagande personal lever kvar i gamla roller.  
 
Enligt beställaren: B5 och B8 håller med om påståendet p.g.a. att det är”jättejobbigt” att få 
gammal personal från offentliga bolag att ta till sig nya arbetssätt på privata driftbolag. B5 
påpekar svårigheterna med att ta efter driftsbolags arbetssätt; dessa har riskkapitalister med 
höga avkastningskrav som ägare. Övertagen personal tycker det oftast är ”jättejobbigt” och 
vissa står inte ut (B8).B6 håller inte med om påståendet då man blivit så bra på 
personalövergång.  
 
Enligt entreprenören: Många entreprenörer håller med (E1, E2, E6 och E7).Anledningen är 
att det är jobbigt att få gammal personal från offentliga bolag att ta till sig nya arbetssätt på 
privata driftbolag.Vissa har arbetat i 20 år med samma arbetsgivare. E1 och E2 håller med om 
påståendet. Övergången är mycket svår enligt E1.Personalen känner sig sviken av sin förra 
arbetsgivare vilket gör att motivationen brister, man anpassar sig inte till nya förutsättningar 
och motarbetar ibland arbetsgivaren. E1 tycker att B gör det lätt för sig och bara”släpper 
saker” på E.Processen blir då tung. Att få personal att gå från ett icke vinstdrivandebolag till 
ett privat vinstdrivandebolag var problematiskt. Två entreprenörer pratar om att lösningen är 
mera utbildning till personalen.En annan tycker att man bör omplacera personal så att det 
känns som nya jobb. En annan säger att entreprenören bör ”få dem att verkligen förstå” vilket 
låter som att indirekt hota med tvång. Erfarenheten säger att det är väldigt kämpigt att ta över 
personal från kommun (E2).Övergången tar mycket tid att implementera men E6 och E7 
menar att man försöker med kurser och internutbildningar.Problemetäratt få den övergående 
personalen att inse att de inte längre jobbar för en offentlig verksamhet enligt E1 och E7. E4 
håller inte med om påståendet då man blivit så bra på personalövergång.Man har idag en egen 
process för övergång.  
 
 
2)Övertagande av beställarens driftorganisation till leverantören vilket leder till att: 
”Övertagen personal har för låg kompetens” 
 
Enligt beställaren:Kompetensen utvecklar sig under entreprenaden hos B5, genom 
utbildning, avgång och nyanställning.  
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Enligt entreprenören: Enligt E1 stämmerpåståendet väl.Cirka 60 procent av den övergående 
personalen har bytts ut eller avgår självmant under entreprenaden vilket har resulterat i ökad 
kompetens och bättre förståelse för entreprenaden.  Enligt E4 slutar personal som har för låg 
kompetens i regel  självmant. Enligt E6 är kompetensen för låg, då gammal personal är 
specialiserad och inte bred i sin kunskap.     
Påståendet stämmer hos E7, men efter ett år så har man tagit in ny kompetens; de gamla slutar 
självmant.  
 

Hur ser ni på detta påstående?  
”Ledande befattningshavare hos leverantören förs efter en period över till andra 
entreprenader” 
 
Enligt Beställaren: Detta är alltid fallet hos B8.Det är en nackdel då denna person sitter på 
mycket bra kompetens angående projektet.   
 
Enligt Entreprenören: Projektledare eller implementeringsprojektgrupp kommer in berättar 
E1, E4, E5, E7 och E6.Det är så kallade ”start-ups” som hjälper till vid 
implementeringsprocessen för att sedan försvinna (vilket dock B informerade om). E2 och E3 
berättar att det är vanligt eller ganska vanligt i  entreprenadvärlden, men det stämmer inte på 
deras egen organisation. Man använder inte ”professionella uppstartare”. Enligt E4 sker en 
dylik överföring medvetet samtidigt som beställaren är informerad;samtidigt finns en 
produktorganisation med ”huvudansvar” i bakgrundenunder hela kontraktsperioden.  

 

Relationsinriktade frågor 
 

Hur den interna kommunikationen ser ut och fungerar hos parterna (B och E)?   
 
Enligt beställaren: Den interna kommunikationen är mycket bra enligt E5 och B8.En 
beställare (B5) säger att vissa landstingspolitiker påverkar den interna kommunikationen på 
detaljnivå. B7 och B8 verkar få jobba i fria ramar. 
 
Enligt entreprenören: Den interna kommunikationen är mycket bra (E6).Ledningen hos E3, 
E7 och E2 vill att deras utförare agerar så avtalsenligt som möjligt.De är självgående och kan 
fatta egna beslut. Enligt E3 är detta lättare i mindre företag. Varje gång information inom 
organisationen skall kommuniceras vidare i de olika leden måste den modifieras så den passar 
mottagaren enligt E7.Detta medför att informationen blir förvriden och problem skapas. Stor 
geografisk spridning av fastighetsbeståndet innebär enligt E4 att kommunikationsproblem 
mellan parternalättare uppstår. En egen version av avtalet får man hos E5. Det är en 
”miniversion” av avtalet som tydliggör och preciserar för entreprenörens utförare. 
Miniversionen skapas av de ansvariga, vilket underlättar ”kostnadsuträkningarna” i 
upphandlingen; man identifierar vad som skall göras ”steg för steg” samtidigt som 
entreprenören kan återkomma till beställaren med frågor och redan innan avtalets ingående 



35 
 

 

tydliggöra uppgörelser. Detta skapar korta beslutsvägar, tätare samt oftare kontakt mellan 
personer i uppdraget.        
 
En beställare (B5) säger att vissa landstingspolitiker påverkar den interna kommunikationen 
på detaljnivå, medan andra (B7, B8) verkar få jobba friare.  
 
 

Hur hög är medvetenheten om att BochE har samma slutkund - hyresgästen?  
 
Enligt beställaren: B2 sätter upp möten  så att beställare, hyresgästen och entreprenör träffas. 
Härigenom blir entreprenören förhoppningsvis mer medveten. Entreprenören hos B5 lyssnar 
dåligt samt tror att landstinget är deras kund.Samma sak gäller hos B7 fast E vill inte 
investera i framtiden. När en hyresgäst hos B9 ber entreprenören om att ex. reparera något så 
hänvisar entreprenören ibland till att det inte är avtalsmässigt överenskommet mellan B och 
E.Entreprenören är illojal och pratar illa om istället för att representera beställaren. 
 
Enligt entreprenören: Entreprenadfirmor som har erfarenhet av övergående personal tycker 
E1 och E7 har en hög medvetenhet. Detta beror på att deras utförare har jobbat med just den 
”fastigheten” i 20 år eller har personliga relationer med annan personal i de offentliga 
verksamheterna. Det måste finnas en bättre ”grund” för hur man ska förhålla sig till varandra 
enligt E2.Personalen mår bra av en sund organisationskultur som är öppen och trevlig mot 
hyresgästen så att B ser det (E5). Entreprenören har en hög förståelse (E4) då de får extra 
arbete från hyresgästen och träffas dagligen. Alla från plastledning till tekniker hos E5 och E6 
får utbildning i hur avtalet är utformat. 
 
 
Hur bra lyssnar parterna (Boch E) på varandra i följande situationer? 
 
1)När en part vill få mera betalt? 
 
Enligt beställaren: Samtliga anser att de är duktiga lyssnare och ger sig själva ett högt betyg. 
De flesta menar dock att ”det alltid går bra att lyssna” men att det är en annan sak om detta 
skall leda till handling.  
 
Enligt entreprenören: Samtliga anseratt de är duktiga på att lyssna och ger sig själva ett högt 
betyg på skalan. De flesta menar dock att ”det alltid går bra att lyssna” men att det är en annan 
sak om detta skall leda till handling. E4 anser att det är lättare att tala med en fastighetsägare 
som är mer långsiktig. 
 
2) När kvaliteten i tjänsten brister? 
 
Enligt beställaren: Erfarenheten hos samtliga beställare är att det är svårt att få till förändring 
hos E. 
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Enligt entreprenören: Manger sig själv mycket bra betyg. E läser ofta inte handlingarna 
ordentligt enligt B3, vilket leder till tolkningsproblem avseende”vad som ingår”. E lyssnar 
”jättebra” på kvalitetsbrist enligtB2soch B7s uppfattning, men vill naturligtvis ha bättre betalt. 
B9 menar att det tycks finnas någon slags policy att aldrig erkänna brister i tjänsten. Många 
entreprenörer förklarar att de lyssnar och byter ut personal på beställarens begäran. Ett 
poängterande från E2 är att ”sanningen är ofta användbar” - från båda parter.  
 
3) När en av parterna upplever bristande kompetens hos den andra? 
 
Enligt beställaren: Denna fråga är mest riktad till B och jag ser det som mycket osannolikt 
att E skulle säga åt B att byta ut personal. Beställarna har en generell uppfattning om att det är 
svårt att få E att agera. Det föreligger kompetensbrist hos entreprenören enligt B3.Detta beror 
på att E inte insett hur avancerade fastigheterna är. B2 anser att Es utförarehar för kort 
utbildning, men att ambitionen finns. Enligt B7 är det just kompetensbristen som resulterat i 
ett dåligt förhållande mellan parterna; denna beställare försöker på ett öppet sätt föra dialog 
angående kompetensutbyte. Detta har dock inte fungerat tillfredsställande. Entreprenörer har 
generellt svårt att hitta kompetens för pengarna (B8).   
 
Enligt Entreprenören: Manger sig själv ”höga” betyg. Entreprenörerna förklarar att det finns 
en god lyhördhet och att man byter ut personal då B så önskar. Kompetensen är ett känsligt 
ämne då den ju ligger på personnivå. Bristande beställarkompetens är resultat av en längre 
tidperiod under vilken B inte skött driften själv. Parterna jobbar gemensamt för höja 
kompetensen enligt E7; att prata om personalenskvalitet och brister går ”jättebra” då B känner 
alla tekniker. Pratar man om kompetensbrist så ”blir det lite locket på hos B” enligt E6.  
 
Hur korrekt är detta påstående?”Personkemin mellan ledande befattningshavare för 
beställaren respektive leverantören fungerar inte/fungerar dåligt vilket leder till att: 
 
1)beställaren inte är förtrogen med sin nya roll, vilket ex resulterar i detaljstyrningav 
leverantören. 
 
Enligt beställaren: Personkemi är viktigt menar de flesta, och dålig kemi resulterar ofta 
detaljstyrning och mer av ett transaktionsförhållande anser B2, B4, B5, B6, B7 och B8. Dålig 
personkemi är inte anledningen utan resultatet av misstolkningar sade B7, B8 och B9. 
Personkemi är viktigt och avgörande säger B2. Misskötsel, dålig personkemi eller misstro på 
E och detaljstyrning går hand i hand.Detta leder till detaljstyrning enligt B2, B4, B5, 
B7ochB8. Problem med personkemi ligger ofta hos B säger B6. E är duktiga på att anpassa 
sig till sin nya situation.Denna person hos B berättar att när han jobbade på ett entreprenad 
företag fick ofta E anpassa sig till B. Funktionsentreprenad ökar detaljstyrning och 
transaktionsförhållanden.  
 
Enligt entreprenören: Personkemi är viktigt menar de flesta, och dålig kemi resulterar ofta 
detaljstyrning och mer av ett transaktionsförhållande anserE1, E3 och E4. Dålig personkemi 
är inte anledningen utan resultatet av misstolkningar sade E4, E5 och E7; misskötsel och 
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dåliga avtal resulterar i dålig personkemi. Relationen måste vara affärsmässig och 
professionell - att låta personkemi gå ut över affärsförhållandet är bara oprofessionellt (E1 och 
E5). Dålig personkemi resulterar ofta i mer av ett transaktionsförhållande (E6 och E7); dålig 
personkemi är ett täcken på dåligt självförtroende (vilket även E2 anser).Det finns alltid en 
risk att B detaljstyr entreprenören (E1). B kan inte bestämma vad de anställda hos E skall 
göra. Personal hos B måste ha bättre intern kommunikation. Lösningen är att skapa en öppen 
relation (E1). Det är ”väldigt” viktigt med personkemi (E3).Skulle det bli problem mellan 
parterna kan man bara byta ut personalen. Vissa B prioriterarinte personkemi.Personkemi är 
viktigare i kommersiella avtal (E4) än avtal av LOU typ. Detaljstyrning sker ofta vid 
leveransbrist från entreprenörens sida. Det skulle mera hängapå att just ”den” personen vill 
detaljstyra aktören (E5). Lösningen är att människor måste lära sig backa och inte vara så 
stolta (E6).Anledningen är att E inte fullgör sina åtaganden gentemot BmenarE7.    
 
 
2)”Personkemin mellan ledande befattningshavare hos beställaren respektive leverantören 
fungerar inte/fungerar dåligt vilket leder till att:parterna inte har samma målbild som 
entreprenaden och inte förmår jämka detta på ett acceptabelt sätt (beställaren vill ha en 
billig och bra leverans och leverantören vill tjäna så mycket pengar som möjligt). 
 
Enligt beställaren:Dålig personkemi är inte anledningen utan ett resultat av misstolkningar, 
misskötsel och dåliga avtal enligt majoriteten av beställarna. Den dominerande uppfattningen 
är att bristande personkemi är mer ett sekundärt resultat av något annat. Dålig personkemi 
eller att målbilder inte är överensstämmande mellan parterna är enligt B2, B5ochB8 resultat 
av ett transaktionsförhållande där båda försöker ”mjölka varandra”.Det är tydligt att dålig 
personkemi och transaktionsförhållanden går hand i hand. Påståendet stämmer vid 
funktionsentreprenader där det lätt blir problematiskt säger B6.Tillsyn och skötselavtal 
minskar risken och ökar förtroendet. Dålig personkemi är en effekt av något annat enligt B9. 
Entreprenörens ledning styr de lägre cheferna med vinstintresset för ögonen.   
 
Enligt entreprenören: Dålig personkemi är inte anledningen utan ett resultat av 
misstolkningar, misskötsel och dåliga avtal enligt majoriteten av entreprenörerna. Den 
dominerande uppfattningen är att bristande personkemi är mer ett sekundärt resultat av något 
annat. Jumer personkemin inte fungerar desto mera transaktionsförhållande säger E3, E4och 
E7. Situationerna varierar från fall till fall beroende på ”personerna” menar E3 - att gå från ett 
transaktionsförhållande till partnerskap är lösningen.Att B har just denna ”missuppfattning” 
(enligt påståendet) ställer till det mellan parterna menar (E1).E vill naturligtvis vill skapa en 
”långsiktigt lönsam entreprenad” och menar att kortsiktighet är meningslös. Det kommer 
alltid finnas nervösa B säger E2. Det finns ett hieratiskt problem hos B säger (E5); precis som 
E bör B kunna bytta ut personal när negativ personkemi influerar entreprenaden. Lösningen är 
också att människor måste kunna lära sig att släppa prestige. Bristfälliga avtalstolkningar 
leder till konflikteri vilka ingen vill backa, i synnerhetden som gjort fel vid upphandlingen 
säger E6. Den part som gjort fel blir arg på sig själv och försöker upprätthålla sitt 
självförtroende genom att streta emot och detaljstyra entreprenören. Detta leder till 
bristfälligpersonkemi. Dålig personkemi, menar E7, är en effekt av ett 
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transaktionsförhållande. Uppfattad inkompetens, eller att E inte fullgör eller slutför sina 
åtaganden gentemot B,kan egentligen grunda sig pådåligt självförtroende.. 
 

Relationer, problem, och missförstånd. Hur bra kan B ochE prata med 
varandra? 
 
Enligt beställaren: Konflikter kan lätt uppståi samband med tillämpning av LOU (B7, B9 
och B7). LOU skapar ett tvångsgifte mellan parterna, motverkar partnerskap och minskar 
förtroende. Resultatet blir ofta dåligt; beställaren är missnöjd och detta går ut över 
hyresgästen. LOUsutformning bäddar för misstolkningar, prisdumpning och oseriösa 
entreprenader genom otydliga avtal. LOUs regelverk resulterar i mer av 
transaktionsförhållanden samtidigt som långsiktighet och partnerskap motverkas. (B2 och B4 
säger att det är en bra kommunikation mellan parter och att det finns ett fungerade samarbete. 
B3, B5 och B9) anser att det är svårt att få E att agera. Dåliga relationerna är ett resultat av att 
parterna har olika förutsättningar anser B5 och B7. Entreprenörens är inriktadpå nästa 
resultatrapport. Bs förhållningsätt är mycket långsiktigt med prioriteringar förankrade i det 
svenska välfärdssamhället. Vanligtvis garderar sig beställarna genom 
”funktionsentreprenader” för att slippa betala för gamla komponenter (vilket E får betala för) 
enligt B6. E måste därefter täcka sin förlust genom att debitera extra vilket hamnar på B nota. 
B5 har en erfarenhet från enworkshop vars syfte var att hitta gemensamma förhållningsätt; det 
hela rann ut i sanden p.g.a. det inte fanns någon vinst för E att vara medveten om 
gemensamma förhållningsätt. Att E skulle fokusera på de identifierade gemensamma 
vinsterna skulle bara slösa tid och pengar för E och inte vara värt besväret för entreprenören; 
entreprenören fokuserade på att debitera extra. 
 
Enligt entreprenören: LOU har en ”stor” tentens att skapa konflikter.Tvångsgiftet mellan 
parterna motverkar partnerskap och minskar förtroendet enligt E4 och E6. Det lätt blir 
missförstånd i utförandet anser E1 och E3;resultatet blir ofta dåligt, beställaren är missnöjd 
och detta går ut över hyresgästen. LOU är den främsta anledning till misstolkningar, 
prisdumpning och oseriösa entreprenader genom otydliga avtal. Detta resulterar i sin tur i 
transaktionsförhållanden samtidigt som långsiktighet och partnerskap motverkas. Enligt E så 
garderar sig vanligtvis beställarna genom ”funktionsentreprenader” för att slippa betala för de 
gamla komponenter (vilket E får betala för). E måste därefter täcka sin förlust genom att 
debitera extra vilket hamnar på B nota. Problem är lättlösta enligt E5 och E7.Deras ledning 
har en aktiv roll i att kommunicera, ventilera och lösa alla missförstånd. Personal från 
ledningen har tät och personlig kontakt med sina beställare. Beställaren förstår E behov.   
Samarbetet hos E1 har pågått i sex år och det är fortfarande bråkom avtalstolkningar.  
 
 

Lösningen för en bättre relation och hur skallen ”win-win"-situation uppstå 
mellan B och E? 
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Enligt beställaren: Alla beställare talade om att man måste hitta gemensamma målsättningar. 
Med det menas att förutsättningarna måste vara lika för att få sammaspelregler, vilka därefter 
kan leda till gemensamma målsättningar. Beställaren verkar ha uppfattningen att 
entreprenören ständigt letar efter misstolkningar och fel i kontraktet för att sedan kunna 
debitera fler stimmar.Lösningen är avtal där tillsyn och skötsel är fast och felavhjälpande 
underhåll har rörligersättning -inga funktionsentreprenader (B6 och B9). 
Funktionsentreprenader med fast ersättning resulterar i att E gör så litet som möjligt med 
eftersatt underhåll av fastigheternas komponenter. Svaret är generell beskrivning och mindre 
detaljerade upphandlingsdokument säger B5 och B4. Relationen fungerar bra om man 
undviker ett transaktionsförhållande och mer går mot ett partnerskap (B8 och B9). Mer 
incitament för effektivitet menar B8 och E7.Kanske skall man delar på 
energibesparingskostnaderna?En ökad medvetenhet kan uppnås genom ”husmöten” där 
entreprenören, hyresgästerna och beställaren möts - kanske borde man sitta tillsammans (B2). 
Motsägelsefulla signaler är inte bra - parterna bör vara överens om vad som är felavhjälpande 
och planerat underhåll säger B7. Ökad beställarkompetens är en viktig faktor för att uppnå 
mer ”win-win” säger B9. B5 föreslår en ”öppen bok” där allt redovisas med påslag, men 
flaggar för risk för att E manipulerar siffrorna. B5 och B9 förklarade att parterna har olika 
spelregler då de har olika förutsättningar; att få internationella driftbolag att agerautifrån 
samma förutsättningar är inte det lättaste, B7,B4 och B2 pratar om mer ekonomiska 
incitament. B5, B6 och B9 föreslår långa kontrakt - gärna sju år med flera ”brytpunkter” - så 
att beställaren har möjlighet att kunna säga upp avtalet; detta för att skapa en morot för 
bibehållen kvalitet. Undvik att träffa avtal med riskkapital ägda driftbolag.Deras ägares vision 
samt deras krav på hög avkastning är inte hållbart med en svenska samhällsnytta. Ju mer 
utrymme för avtalstolkning desto fler problem skapas (B7). Han efterfrågar mindre internt 
avstånd mellan entreprenörens ledning och platschef/utförare. En egen branschorganisation 
skulle förtydliga tolkningar och sätta standard för branschen. Ökad flexibilitet hos beställaren 
(B9) i undersökning av referenser hos beställarorganisationen. B blir ofta tvingade till dåliga 
entreprenader genom LOU.  
 
Enligt entreprenören: Nästan alla entreprenörer talade om att man måste hitta gemensamma 
målsättningar. Med detta menas att förutsättningarna måste vara lika för att få likartade 
spelregler som därefter leda tillgemensamma målsättningar. Otydlighet råder i 
prioriteringsordningen eller så är beställaren dålig på att kommunicera vad som gäller 
bekräftar E1, E2, E3, E4, E5 och E6; ökad tydlighet och ökad kommunikation är vad som 
skulle skapa ”win-win”,öppenhet och förståelse för varandras problem.E tycker att B måste 
blitydligare.”Inga funktionsentreprenader” säger E5 och E4. Skapa avtal där tillsyn och 
skötsel är ”fast” och alla felavhjälpande underhåll har rörligersättning. 
Funktionsentreprenader med fast ersättning resulterar i att E gör så litet som möjligt med 
eftersatt underhåll av fastigheternas komponenter. Relationen fungerar bra om man undviker 
transaktionsförhållanden och går mer mot ett partnerskap (E5 och E2). 
Transaktionsförhållanden kräver att B och E har samma kompetens för att det ska fungera. 
E6, E4, E5 och E1 efterfrågar mer tydlighet och färre motsägelsefulla signaler; parterna bör 
vara överens om vad som är felavhjälpande och planerat underhåll. Det måste finnas 
incitament att reda ut vad som är vad för att skapa mera tydlighet. E1 anser att parterna måste 
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bli mera proaktiva. Vidare hävdar man att gamla kollegor som vid personalövergången 
naturligtvis hamnar hos partnernibland jobbar med gamla uppgifter som inte täckts av 
kontraktet.Detta skapar ekonomiska bekymmer för entreprenören. Öka kommunikationen 
(E3) och förtydliga för B att E är på plats hela tiden och kan ta tilläggsjobb. Samma 
entreprenör menar även att om B måste beställa kvalitet, bör fler timmar läggas på det ”fasta 
jobbet” så att man minimerar ”backjobb”.Detta innebär högre fast arvode. E4 tycker att AFF 
bör prövas i tingsrätten för att underlätta tolkningar. En viktigförutsättning för att minimera 
misstolkningar ligger i att E gör en mindre version av avtalet för sina utförare (E5). Övriga 
förslag är att ”kasta ljus på människan”. E måste anställda ödmjukpersonal för att samarbetet 
skall fungera väl. B är dåliga på att kommunicera sin prioriteringsordning. Det finns pengar 
att spara genom förbättrad kommunikation(exempelvis avseende vilket hus E skall ”lägga 
krut på”). E bör få direktiv om vilket hus som skall rivas eller totalrenoveras så att man 
”tejpar” komponenterna i dessa hus istället för att byta ut. 
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ANALYS 

 
I empiriavsnittet ovanhar presenterats vad respondenterna redovisat i  fältstudien. Frågorna 
har som syfte att identifiera den problematik som finns i relationen mellan beställare och 
entreprenör. För att läsaren lättare ska kunna orientera sig i nedanstående analysavsnitt tas 
frågorna upp igen i samma ordning som i empirin. Detta för att läsaren lättare skall kunna 
orientera sig i mönsteridentifiering och sammanfattande analys. Under varje fråga tas 
återkommande ”anledningar och lösningar” från respondenterna upp.Genom analysen skall 
författaren försöka hitta vetenskapliga bevis som besvarar uppsatsens huvudfråga. Vidare 
skall lösningar presenteras utifrån fältstudiens resultat. Lösningen hittar läsaren under egna 
reflektioner 

 
Både i empiri- och analysavsnitten har fältstudiens 
frågor delats upp utifrån tre centrala 
områden(vilka jag förklarade i introduktionstexten 
i empiriavsnittets inledning). 
Entreprenörsinriktade frågor, beställarinriktade 
frågor och relationsinriktade frågor. 
Resultatdiskussionen inleds med beställarinriktade 
frågor så att läsaren får en god 
bakgrundsuppfattning.    
 

 
 

 

 

Analys av respondenternas svar 

 

Beställarinriktade 
 
Hur är Es förståelse för sin huvudmans Bs intressen och prioriteringsordning? 
 
E ger i allmänhet sig själv lägre betyg än vad beställaren gör. Varför skulle B uppfatta att 
entreprenören har bättre insikt i den andres intresse och prioriteringsordning än B själv? Eller 
har E missförståttfrågan och betygsatt själva ”tydligheten” i prioriteringsordningen?Jag tror 
att det sistnämnda är fallet; E tycker att det råder otydlighet från beställarens sida och är säker 



42 
 

 

på prioriteringsordningen men utför inte enligt Bs uppfattning. Parterna har helt klart olika 
uppfattningar om vad som är avtalsenligt i Es utförande.    
 
Viktigast är inte uppfattningen utan att entreprenören verkligen utför med och för (B) 
prioriteringsordning, vilket det finns indikationer på att de inte gör. Vilken ”morot” behövs 
för att Es verksamhetsutövning skall gå hand i hand med Bs prioriteringsordning? Vad behövs 
för att B ska bli bättre på att kommunicera sitt eget intresse? 

 
Egna reflektioner 
 
Ingen av parterna föreslår några omfattande åtgärder. Att skapa en till ”morot” har parterna 
försökt sig på många gånger tidigare, men efter denna morot snubblar 
entreprenaden/relationen igen och igen.Den egentliga, underliggande faktorn bakom 
problemen bör undersökas. 
 

1. För att göra saker och ting tydligare och öka kvaliteten på kommunikationen internt 
och mellan parterna så måste något djupt fundamentalt förbättras/förändras. Parterna 
bör betrakta ”attityden och kulturen” i organisationen (vilket diskuteras i slutsatsen 
med hjälp avEvidence-based Management). 

2. Jag har i denna analys kommit fram att mer likartade förutsättningar mellan B och Eär 
lösningen till en bättre relation. Många respondenter i fältstudien återupprepar att 
lösningen är ”likartade förutsättningar”.Detta kan utvecklas i många avseenden. Att 
minimera transaktionsförhållanden och att gå mot partnerskap är viktigt.  

 
Släcker företagsledarna bränder dagarna i ända eller jobbat de med 
framtidsfrågor? 
 
Enligt beställarna.Man har ingen egen riktlinje i denna fråga. En pratar om långa 
hyreskontrakt som lösning, vilket innebär mer framförhållning avseende planerat 
underhåll.Detta kan vara en svår och komplex. Långa hyreskontrakt är ingen lösning på 
”brandkårsutryckningar”; detta har i allmänhetinte visat sig hjälpa, då offentliga verksamheter 
vanligtvis har väldigt långa kontrakt. Något som är återkommande är perceptionen att E tjänar 
pengar på brandkårsutryckningar och inte på planerat underhåll, vilket tyder på att B inte litar 
på E. 
 
Enligt entreprenörerna.Man menar att implementeringsprocessen innebär mycket 
brandkårsutryckning. En entreprenör berättar omen stor minskning i utryckningarna efter att 
ISO-klassade affärssystem infördes. En annan förklarar att prispressen på marknaden gör det 
olönsamt för entreprenören att tänka långsiktigt.En annan säger att beställaren ibland inte 
riktigt själva”vet”eller kan tänka långsiktigt. Vissa B lyssnar när E kommer med förslag för 
långsiktig planering.Fasticons VD Jahn Wahlbäck uppger att alla beställare har för litet 
pengar för att tänka långsiktigt. 
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Den ”röda tråden” i denna fråga är klar.Det finns dåliga förutsättningar för entreprenören att 
tänka långsiktigt.Jag utesluter inte att beställarsidan är dålig på långsiktig planering;men man 
uppfattar självt att man långsiktig i sitt arbete. Ett ägande på 50-100 års sikt har i min mening 
ganska lätta förutsättningar att planera långsiktigt.Det är mer troligt att entreprenören,som 
skall lämna avkastning till sina privata ägare, är mer kortsiktig i detta sammanhang. Vad 
händer i organisationer som har kortsiktiga chefer och vad kan forskning säga om system i 
organisationer som skapar kortsiktiga agerande? Vid ett flertal tillfällen i fältstudien påpekar 
respondenterna att ”ekonomiska incitament” skulle minska brandsläckande och stärka 
relationen i sin helhet. Bruket av ekonomiska incitament är det vanligaste och bästa sättet att 
styra privata företag. Anställda jobbar både hårdare och fler timmar givet ekonomiska 
incitament.Detta resulterar i ökad omsättning, nya affärer samt en stor förändring av 
prioriteringar.44 Men det finns en stor nackdel med ekonomiska incitament - speciellt för den 
långsiktige aktören. Carol Bowie från forskningsinstitutetInvestor Responsibility Research 
Centersäger sig följande: ”I slutändan så har bonussystem en tendens att stimulera kortsiktigt 
beteende och i värsta fall skapa bedrägeriliknade beteenden för att manipulera”.45 
 
Det är upp till läsaren att tänka över om nedanstående beskrivna situation har någon rationell 
validitet och i så fall vad detta innebär för beställaren och hyresgästen. Om vetenskapen visar 
att ekonomiska incitament leder till kortsiktiga beteenden, hur påverkar det beställaren vars 
verksamhet är exceptionellt långsiktig jämfört med sin entreprenörs? 
 
Det är uppenbart att dåligt planerat underhåll går hand i hand med fler brandkårsutryckningar. 
Parterna beskriver på olika sätt att det inte finns tillräckligt med incitament i avtalen för 
långsiktig planering av fastighetsförvaltningen. Det verkar alltid finnas inbyggda 
motsättningar i avtalen.Å andra sidan finns det motsättningar i alla avtalsförhållanden.  
 

Egna reflektioner 
 
Eventuella bonussystem eller mer ekonomiska incitament hos entreprenören innebär en stor 
risk att skapa kortsiktigt agerande. Offentliga beställare med offentliga verksamheter som 
slutkund bör undvika outsourcing till entreprenadfirmor med bonussystem vilket (B) kan 
ställa som krav. LOU kan dock bli ett hinder i detta. Här återkommer vi till 
beställarkompetens.Beställare bör vara informerade om denna forskning och ställa krav som 
förhindrar att aktörer med bonussystem vinner upphandlingen. Det blir inte bättreav att B ofta 
inte litar på E p.g.a. entreprenörens ständiga jagande efter extra debiteringstimmar. Vare sig 
jagandet från Es sida är faktiskt motiverat eller inte så är det ohållbart för fastigheten och 
därmed hyresgästens välmående. Situationens form och förutsättningar måste ändras. LOU 
kan inte ignoreras. Däremot bör parterna se över entreprenadformerna och avtals innehåll för 
att få entreprenören att jobba mer långsiktigt med Bs fastigheter. Det skall hellerinte 
underskattas att beställarkompetensen påverkar upphandling, entreprenadförutsättningar och 
långsiktighet. Parternas förutsättningar, beställarkompetens och entreprenadform är alla 
                                                 
44M. Murray (2002) Option Frenzy: What Went Wrong?Wall Street Journal, December 17. 
 
45G. Morgenson (2002) ”When Option Rise to Top, Guess Who Pays,” New York Times. 
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lösningar på denna problematik.Något som också hänger ihop är ”attityd och kultur” bland 
dessa ledare. Kanske bör man implementera något nytt på ett djupare plan?  
 

1. För ökad beställarkompetens så måste deras organisation utvecklas, men hur? 
Beställarorganisationen måste kunna utvärdera sig själva genom att på ett mer 
objektivt sätt kunna utvärdera sig själv och öka sin medvetenhet. Alla fakta och bevis 
skall gås igenom, undersökas och utvärderas för att beslut sedan skall kunna 
fattasobjektivt.Detta är metoden i Evidence-Based Management. 

2. Lika förutsättningar och gemensamt förhållningsätt skall skapas under upphandling 
och avtalsuppbyggnad.      

 
Beställarens tydlighet, kommunikation om sina mål samt krav på E? 
 
Huvudbudskapet från entreprenörerna är att det råder otydlighet eller bristande 
kommunikation gällande beställarens målsättning.Det råder stor enighet om att B själva inte 
har en tydlig uppfattning om egna målsättningar. Författaren har under ett flertal tillfällen fått 
indikationer från flera parter, som bekräftar E4 misstanke att beställarsidan har ett ekonomiskt 
intresseatt göra sina mål ”otydliga”. 
 

Egna reflektioner 
 
Det är som respondenterna själva säger; det råder otydlighet i  målen eller otydlighet från 
parten. För att minska otydlighet och förbättra kommunikation så finns i slutsatsavsnittet 
nedanförslag för att öka kvaliteten på kommunikationen och medvetenheten.. 
 

Entreprenörsinriktade 
 
 
Tydligheten hos E med att redovisa av sina resurser, kompetens, 
kvalitetssäkringssystem?  
 
Denna fråga har bara riktat sig mot beställarsidan. Förutom något enstaka undantag finns en 
allmän otydliguppfattning på beställarsidan;entreprenörer är mycket duktiga på redovisning 
och presentation av sina resurser, kompetens, kvalitetssäkringssystem i upphandlingsskedet. 
När entreprenaden väl är igång så är verkligheten en annan; alla fina presentationeråterspeglas 
inte längrei verkligheten. 
 
Enligt beställaren.Beställarsidan ger dåliga betyg vilket kan tolkas som att själva 
förvaltningen i praktiken fungerar dåligt.  En litet mindre grupp har lämnat höga betyg, men 
tycker ändå att ”presentationen från E är bra men det är en annan verklighet när entreprenaden 
är igång”. Detta tolkas under dessa förutsättningar som betyg på själva redovisningen i 
upphandlingsskedet. Branschorganisationen U.F.O.S. erfarenheter av driftentreprenader 
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motsäger det som kommit fram i fältstudien - Enligt U.F.O.S. motsvarar entreprenad i stort 
förväntningarna hos beställaren och de som prövat kommer att fortsätta upphandla.46 Läsaren 
bör dock vara medveten om att U.F.O.S. rapport är gammal och att marknadens ökade 
prispress på senaste år förändrat situationen och skapat betydligt fler missnöjda 
beställareidag.47 Detta bekräftas tydligt av respondenterna i fältstudien. Erfarenheter från 
fältstudien säger snarare att det finns en politisk påtryckning för outsourcing. Beställaren vill 
alltså inte medvetet och självmant fortsätta lägga ut förvaltningen på entreprenad (tvärtemot 
vadU.F.O.S. erfarenheter säger).  
 
Egna reflektioner 
 
Entreprenören lever ofta inte upp tillbeställarsidanförväntningar. B är för naiv som inte ställer 
krav eller kräver att leveranslöftenefterlevs. Att B inte själva ser till att få vad som avtalats 
och utlovats handlar ju först och främst om deras egen beställarkompetens. Ökad 
beställarkompetens är förmodligen lösningen, vilket också är återkommande i andra frågor 
som uppsatsen berör.Ökad beställarkompetens är något som diskuteras utförligt i uppsatsens 
slutsatsavsnitt nedan.       

 
 
Implementeringsprocessen, när en ny entreprenör skall ta över från avträdande? 
 
Enligt beställarsidan.Några på beställarsidan säger att man är nöjda och medan en känner sig 
lurad En B tycker att E har dålig kunskap om avtalsinnehåll; misstolkningar leder till kraftig 
fakturering från (E). 
 
Enligt entreprenörsidan.Man tycker att man själv är både engagerad och duktig. Tre 
respondenter uppfattar bristande beställarkompetens. B borde ha bättre insikt samt ställa krav 
och ge information.Nyckeln till en bra implementeringsprocess är en 
organisationskulturpräglad av engagemang, enligt en entreprenör.  
 
Enligt B ochE:Det som tydligt framgårhos båda parter är att implementeringsprocessen är 
kostnads- och tidskrävande. Implementeringenförsvagasav svagt engagemang. Anledningarna 
är oftast ignorans och underprioritering, enligt båda sidor.Parterna lägger inte ned den energi 
som behövs. En ibland återkommande anledning är dåligt engagemang hos den entreprenör 
som lämnar över entreprenaden.  
 
 
Egna reflektioner 
 

                                                 
46L.Sundsvik, L. Andersson ochM. Kristiansson (2006) Erfarenheter av driftentreprenader 
”diskussionsunderlag i upphandlingsprocessen”, U.F.O.S ,s.17 
47 Jahn Wahlbäck, VD på Fasticon, 2011-12-12 
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Författaren föreslår att B erbjuder den avlämnande entreprenören en morot (klumpsumma) för 
att motivera E till ett proffsigt överlämnande. Parterna kan i upphandlingsavtalet bestämma 
tidslinjer för när implementeringsprocessen skall vara klar men även hur ekonomiska 
incitament på båda sidor skall utformas. Detta är motsägelsefullt utifrån uppsatsens tidigare 
diskussion om ekonomiska incitament. Det är dock svårt för E att göra en bra överlämning om 
ingen ekonomisk uppsida finns, eftersom E förlorat entreprenaden eller eventuellt vill komma 
ur avtalsförhållandet.  
 
Jag har visserligen fått höra av en B att beställaren får använda sig självt som referens om 
referensen kommer från en annan avdelning hos beställaren.Detta är en motivation för att E 
skall göra ett proffsigt överlämnade. Något som förhindrar detta är att få beställare som har 
olika avdelningar som handlar upp fastighetsdrift.I sådana fall är det enbart de största 
beställarna som kan förmå E till ett proffsigt överlämnade. Båda sidorna ger blandande men 
låga betyg, vilket indikerar att implementeringsprocessen faktiskt är ett problem. Båda parter 
skulle vinna på att göra denna process smidigare. Slutanalysen blir att lösningen ligger i att ge 
entreprenören en morot (klumpsumma) för att göra ett mer proffsigt överlämnande. 
Entreprenörerna skulle ”må bättre” om de fick styra mer över referenser, exempelvis genom 
att kunna hänvisa till sig själva som referenser.     
 

 
Hur korrekt är detta påstående?”Den fasta ersättningen är för låg vilket leder till att: 
för litet resurser avsätts till entreprenaden och vissa befattningar tillsätts för sent eller inte 
alls” 
 
Beställarna:Hälften (50 procent) av beställarnamenar att entreprenören måste få dubbelt 
betalt p.g.a. att den fasta ersättningen är för låg. 
 
Entreprenörerna:Entreprenörerna själva tycker dock inte detta är sant i just ”deras fall” men 
att det av olika anledningar stämmer överlag på marknaden .Entreprenörerna konfirmerar att 
Eibland känner sig ”tvingade” av LOUgenom  att B känner sig indragen i ett ”tvångsgifte”. 
 
Enligt (B och E).Majoriteten tycker att påståendet stämmer.Vissa tycker det finns stor risk 
för att låg fast ersättning leder till att mindre resurser tillsätts. Det finns en gemensam orsak 
som en majoritet vittnar om och som författaren också tror är den verkliga 
förklaringen;majoriteten konstaterar att prispress, prisdumpning och att prisa in sig i anbud är 
huvudanledningarna till att ovanstående påstående stämmer. LOU är den största anledningen 
till prisdumpning etc. enligt båda parter. Vissa parter skyller på LOU medan andra på olika 
sätt skyller på att ”man får det man betalar för” elleratt det är ”systemet”.Jag antar att dessai 
grunden är samma anledning. Att man får det man betalar för går hand i hand med att 
Boftastmåste välja lägsta pris. Man kan inte bara skylla på LOU; detta är en politisk 
aspektvilkenmin uppsats intediskuterar, även om problemet egentligen sitter där.  
 
Betalning sker genom den rörliga eller fasta ersättningen helt beroende av 
kontraktet.Ingenting är gratis och någon måste i slutändan betala.Beställaren har ansvar - 
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ibland strikt ansvar gentemot offentliga verksamheten. I slutändan blir det oftast beställaren 
som betalar, då de är tvungna att leverera viss kvalitet till hyresgästen.I de fall B inte har 
pengar att betalamed så eftersätts kvaliteten eller så skjuter man på långsiktigt underhåll. 
Även om B och E tvistar och diskuterar så finns en viktig skillnad mellan de båda. De stora 
entreprenörerna ägs nästan alltidav riskkapitalbolag,vilkahar vissa avkastningskrav. Kravet på 
en bestämd vinst skapar litet utrymme för eftergifterfrån E till B - topp och mellanchefer 
måste leverera avkastning på något sätt. Då Eofta inte kan ge med sig får beställaren i 
slutändanbetala genom den rörliga delen. Att bara köra över entreprenören är heller inte 
rätt.Det är upp till B att kräva viss leverans och att ingå fungerade i entreprenadsituationer etc. 
Inkompetenta beställare finns, vilket man lättglömmer. En stor entreprenörmenar att 
påståendet stämmer i viss mån, men att beställarna inte vet vad de beställer.Detta konfirmeras 
av alla de konsulter på Fasticon som jobbar med upphandling. B kan vid upphandlingen ha 
som kriterier att entreprenadkandidater skall vara mer lokala och ha en mer närvarande 
intresseledning med en lokal ägare, eller att entreprenadbolaget inte får ägas av 
riskkapitalister.   
 
Något som kan vara ett alternativ för att eliminera ersättningsproblematiken är enligt Per 
Ollas upphandlingsmetoden”franska modellen”,en ny relativt obeprövad ersättningsform.  
Problem gällande pris och konkurrens under upphandlingsprocessen avlägsnas då priset före 
uppdraget redan är fastställt. Utifrån den prislappensom B sätter får sedan entreprenörer lägga 
anbud och tala om vad och hur mycket de klarar av att utföratill det angivna priset. Är detta 
en bra lösning? 

 
Egna reflektioner 
 
Tolkningarom vad som betingar vad, fast eller rörlig ersättning, i entreprenörens utförande 
gerupphov till ovanstående påstående. Sammanfattningsvis sägs igen att förhållandet och 
förutsättningarna är det som rubbar relationen.  
 

1. Likaartade förutsättningar och gemensamma förhållningsätt kommer bidra till bättre 
relationer. Detta kan exempelvis vara upphandlingsmetoden ”franska modellen”. Mer 
likartade förutsättningar kan ju innebära att inte anlita riskkapitalägda 
entreprenadbolag.Detta diskuteras mer detaljerat i slutsatsavsnittet nedan.    

2. Bristande beställarkompetens, vilket belyses i fältstudien, verkar vara ett 
återkommande problem, både direkt och indirekt ochpåbåda sidor. Om B inte kan göra 
rätt upphandling p.g.a. bristande beställarkompetens så bör B agera och förbygga detta 
(diskuteras mer ingående i slutsatsavsnittet) 

 
 

Hur korrekt är detta påstående?”Övertagande av beställarens driftorganisation till 
leverantören vilket leder till: 
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1) svårtigheter att få övertagen personal att engagera sig och ta till sig nya 
arbetssätt(övergången personal lever kvar i gamla roller).  
 
Att övergången personal inte kan ta till sig ny arbetssätt eller lever kvar i gamla roller är 
ibland en återkommande beskrivning även i samband mede andra frågor. Antalet deltagande 
respondenter avseende denna fråga är mindre än i andra, då få uppfyller kraven för medverkan 
vid upphandling vid personal övergångp.g.a. omsättningskraven. De flesta entreprenörerna 
som kan medverka är ”stora” internationella riskkapitalsägda driftbolag med höga 
avkastningskrav. 
 
Majoriteten av respondenterna som kunnat medverka med kvalitativa svar håller med om 
detta påstående och det märks att detta är ett problem som är känsligt. Parterna sade att 
övergående personal som inte kan ta till sig nya arbetssätt sållas bort självmant eller av 
entreprenadorganisationen självt.  
 
Varierande erfarenheter finns, men det centrala är att det är mycket jobbigt att få gammal 
personal från B att ta till sig nya arbetssätt. Några säger att det blivit lite bättre i och med ökad 
erfarenhet, men den dominerande åsikten eller indikationen är att problemet är människan i 
sig. När jag undersökte forskning kring personalövergångar så fann jag forskning om 
personalövergångar efter uppköp,sammanslagning, då övergång av personal är 
problematisk.Studie efter studie visar att uppköp och liknade sammanslagningar inte når upp 
till de ekonomiska fördelar som förväntas. En stor analys av 93 andra vetenskapliga studier 
har gjorts i USA, totalt omfattande 200 000 organisationer. Denna visar att i 70 procent av 
fallen förstörs ekonomiska värden samt att det tar mycket lång tid för respektive organisation 
att generera samma nyckeltal som tidigare.48 
 
När vi ser respondenternas betyg är det entreprenadsidan som tycker påståenden har högre 
validitet än beställarsidan. Detta är också är mer trovärdigt; det är ju E som har hand om 
själva övergången. Att personal lever kvar i gamla roller kan backas upp vetenskapligt.Flera 
studier visar att mer än 40 procentav cheferna anser att det är personalen som är den största 
bromsklossen vid förändringar. En nyare studie visar att de flesta anställda bekräftar att de 
inte är samarbetsvilliga och vill ”ha det som tidigare” eller att man anser att ”förändringen är 
för komplicerad eller tidsslöseri”.49 
 
Vissa på E-sidan berättar att övergående personal känner sig svikna, att B är bekväma och 
bara släpper allt i händerna på E, samt att personal inte vill ta till sig nya arbetssätt, tycker det 
är allmänt jobbigt och motarbetar den nya arbetsgivaren. Det som vissa entreprenörer vitnar 
om kan bekräftas vetenskapligt; motarbetandet är den största anledningen till svårigheter vid 
organisationsförändringar. 

                                                 
48David R. King (2004) Meta-Analyses of Post-Acquisition Performance: Indicators of Unidentified Moderators 
Strategic Management Journal 25, 187-200. 
 
49C. O. Longenecker, D. J. Dwyer, and T.C. Stansfield (1998) “Barriers and Gateways to Workforce 
Productivity” Industrial Mangement March-April 1998, s. 21-28 
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Ledarskapet bör här ses över av den övertagande entreprenadsorganisationen. Forskning visar 
tydligt att ”chefens inställning” påverkar medarbetarnas resultat mer än vad man tror genom 
den så kallade Pygmalioneffekten. Den bygger på ett väldokumenterat experiment som jag 
mer utförligtpresenterat i teoriavsnittet ovan. Pygmalioneffektenkonfirmerar relationen mellan 
hög- och lågpresterande människor och förväntningarna från deras omgivning.Experimentet 
visar tillsammans med andra studier att ledare ofta får det resultat som förväntas.50 
 
Jag menar att Lewin´s Force FieldAnalysisModel, som finns mycket detaljerat beskriven i 
teoriavsnittet ovan,med stor sannolikhet skulle vara ett effektivt verktyg då man ser ett  behov 
av större förändringar i personalens attityder. Syftet med modellen är förklaringar och 
lösningar till motstånd till förändring (Resistanceto Change). Modellen utgår från att det finns 
två krafter som jobbar emot varandra. Ett av den anställdeupplevt motstånd till förändring 
(Resistance Force) och en av ledningen inducerad drivkraft för förändring (Driving Force). 
Dessa kan man internt styra genomnoggrann kartläggning och genom olika metoder och 
aktiviteter. Detta finns övergripande beskrivet i teoriavsnittet och diskuteras vidare i 
slutsatsavsnittet.  
 

Egna reflektioner  
 
Om vi antar att Pygmalioneffektenär verklig så borde ju ledarskapetmöta en ordentlig 
utmaning i entreprenadbolagen. Båda organisationers ledare borde, utifrån sin roll, bli 
utbildade/införstådda i hur förväntningar påverkar resultatet. Man skulle kunna höja den 
övergående personalens resultat betydligt och därmed inte behöva göra sig av med denna.  
 
Den stora slutanalysen av denna omfattande fråga är: 

1. Personalen motarbetar och anpassar sig inte efter den nya situationen. Lewin´s Force 
Model är det jag skulle rekommendera som metod för att hantera detta. 

2. Utbilda beställaren men framför allt entreprenörens ledare ompygmalioneffekten. Med 
bättre ledarskap och insikt skulle entreprenören inte behöva byta utlika mycket 
personal. 

 
 
2) Övertagande av beställarens driftorganisation till leverantören vilket leder till att: 
”övertagen personal har för låg kompetens” 
 
Alla parter håller med om att viss övergången/-tagen personal har låg kompetens och att 
kompetensen uppgraderas genom utbildning eller genom ersättning av personal. 

                                                 
 
50D. Eden and A.B. Shani (1982) Pygmalion Goes to Boot Camp: Expectancy, Leadership and Trainee 
Performance,Journal of Applied Psychology 67 194-199; R. Rosenthal and D.B. Rubin (1978) ”Interpersonal 
Expectancy Effects: The First 345 Studies” The Behavioral and Brain Sciences 3, s. 377-386; Brain D. McNatt, 
(2000) Ancient Pygmalion Joins Contemporary Management: A Meta-Analysis of the Result, Journal of Applies 
Psychology 85, s. 314-322. 
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Entreprenörssidan gör klart i intervjun att övergående personal som inte kan ta till sig nya 
arbetssätt avgår självmant. Entreprenören påpekar att det är märkligt att B pratar om låg 
kompetens hos personalen då faktiskt de har anställt personalen från första början. För att 
summera så verkar det som personal byts ut.Det är därmed är entreprenörens fel om 
kompetens brister. Man bör identifieraden brist i det ekonomiska utrymmet som förhindrar E 
att förse sig med rätt kompetens. En annan återkommande aspekt är beställarkompetensen; då 
B anställt personalen från första början så bör det diskuteras huruvida just beställaren har rätt 
beställarkompetens. Detta håller ändå inte då antalet utförare i Es personalstyrka genom 
bortsållning minskar efter övergången,och vi kan inte avgöra huruvida beställarkompetensen 
var bristande när den offentliga organisationen bildades. Entreprenören skall ansvara för att ha 
rätt beställarkompetens. 

 
Egna reflektioner 
 
Slutanalysen blir att ”beställarkompetens” inte leder till att beställaren levererar rätt 
kompetens till entreprenören. Vidare är B och E tvingade till sin relation genom politiska 
beslut och LOU. Här återkommerförutsättningar och förhållningsätt som problemskapare. 
Detta skall redas ut i slutsatsen.     
 
 

Hur ser ni på detta påstående?  
”Ledande befattningshavare hos leverantören förs efter en period över till andra 
entreprenader” 
 
Alla respondenter hävdar att påståendet är korrekt.Skillnaden ligger i hur parterna uppfattar 
denna situation. Några parter tycker att detta sker medvetet samtidigt som beställaren är 
informerad. En annan grupp håller inte med, vilket beror på att de representerar mindre 
entreprenadfirmor där majoriteten av personalen är kvar under hela kontraktsperioden. Kan 
det, återigen, anses vara en fördel att handla upp tjänster från mindre firmor med en stark 
ägare vars största intresse är att göra beställaren nöjd?  

 
Egna reflektioner 
 
Min analys är att kommunikation, information och klarare spelregler måste föreliggaoch 
tydliggöras i samband med professionella uppstarter. Beställaren måste bestämma sig om de 
vill ha lokala eller internationella entreprenörer. I båda fall bör han ställa krav och därmed 
kommer vi till bristande beställarkompetens. 

 

Relationsinriktade 

 
Hur den interna kommunikationen ser ut och fungerar hos parterna (BochE) 
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Enligt entreprenörer:Man har fokus på att den interna kommunikationen skall leda till ett så 
avtalsenligt utförande som möjligt. Ett problem som entreprenörsidan antigen säger rakt ut 
eller indikerarär att informationskvalitet ibland försämras, då den behöver modifieras för varje 
organisationsskikt den passerar. En mycket framgångsrik entreprenör optimerar 
kommunikationen genom att göra en ”miniversion” av avtalet då det blir mera lättförståeligt. 
Stora entreprenadbolag har problem med relationer p.g.a. geografiska avstånd mellan 
avledningar.Kommunikationen mellan ägare som sitter i andra länder och de som sköter 
entreprenaderna bör ses över. 
 
De flesta av både B och E: säger att den interna kommunikationen håller hög kvalitet, men 
att bra kommunikation inte leder till önskvärda ”handlingar” av respektive part. Handlingarna 
från respektive part har en tendens att bli försenade.Är detta ett internt organisationsproblem? 
Det bör oavsett ses över då slutkunden (hyresgäst med offentlig verksamhet) kan bli lidande.  

 
Egna reflektioner 
 
Jag föreslår att både B och E konstruerar en ”miniversion” av avtalet som ges till 
utförare/kontrollörer.Däriskall avtalstexten översättas till vad som fysiskt faktiskt skall göras. 
Man bör skapa ett ”steg för steg”-dokument där man brutit ner originalavtalet till en mer lätt 
begriplig version som kopplas till en tidslinje med datum och intervaller. En miniversion av 
avtalet är en lätt lösning.En miniversion kan också skapas för att komprimera avtalet till ett 
översiktsavtal. Lösningar för djupare psykologiska och kulturella aspekter är en betydligt mer 
avancerad åtgärd som diskuteras senare i uppsatsen.    
 
 

Hur hög är medvetenheten om att B och E har samma slutkund - hyresgästen? 
 
Enligt beställaren:Man tycker att entreprenören förstår till viss del, dock inte helt och hållet.  
 
Enligt entreprenören:Man uppfattar sig själva som mycket medvetna gällande gemensam 
slutkund. Utförare som jobbat åt Landstinget i ex.10-30 år och som övergått till privata 
driftbolag ”tillhör inventarierna”– detta är något man skämtar om och är ett vanligt svar från 
entreprenören. Entreprenören tycker att det är självklart att dess utförare har god insikt i vem 
som är slutkund. Problemen kring detta kommertas upp djupare nedan.  
 
Både B och E:Man har olika förutsättningar när det kommer till hur man ska förhålla sig till 
tidsperioden.Entreprenörens kontrakt löper fem till sju år, medan Bs förhållningsätt till 
sjukhus och universitet är 50-100 år. Därför har E inte samma förutsättningar att planera 
långsiktigt.Det verkar som förståelsen för att man har samma slutkund är stor, men att 
entreprenören agerar i riktning mot att beställaren är slutkund. Detta skapar en obalanserad 
miljö för slutkunden.  
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Egna reflektioner 
 
Man bör skapa mer likartade förutsättningar och inte styra förhållandet genom fler viten eller 
specificera avtalet för att göra saker tydligare.Detta kommerdiskuteras ytterligare i 
slutsatsavsnittet.  
 

1. För att göra saker och tingtydligare och öka kvaliteten på kommunikationen. bör 
parterna se på ”attityden och kulturen” i organisationen. Detta diskuteras i slutsatsen 
genom att betraktapå Evidence-based Management. 

2. Mer för B och E är ett återkommande tema i fältstudien. En bra lösning är mer 
likartade förutsättningar ochett gemensamt förhållningsätt gentemot slutkund.  

 
 

Hur bra lyssnar parterna B och E på varandra i följande situationer? 
 
När en part vill ha mer betalt? 
När kvaliteten i tjänsten brister? 
När en av parterna upplever bristande kompetens hos den andra? 
 
De tre frågorna får varierande svar. Det som kan fastställas i min studie är: 
1. Parterna är duktiga på att lyssna men sämre på att därefter handla.  
2. Parterna ger sig själva höga betyg - alla är duktiga lyssnare. Ju mer ansvar en part har desto 
högre betygsätter han sig själv.  
 
Få mer betalt: B tycker det är frustrerande när fakturor ramlar in som de inte kalkylerat 
för.Detta gränsar till de tolkningsproblem avseende avtalet som verkar vara det ursprungliga 
problemet. Det verkar vara svårt att komma överens om kronor och ören. 
 
Kvaliteten i tjänsten: Tolkningsproblem hos B verkar leda till höga förväntningar på 
kvalitet.Denna kvalitet vill E ha extra betalt för. En del E förklarar att man får det man betalar 
för när man antar ett anbud vilketB missförstår. 
 
Bristande kompetens: Kompetensbrist hos E, både hos ledning ochutförare, verkar inte vara 
helt ovanlig. Bristande beställarkompetens leder till missförstånd i relationen.Organisationer 
med högbeställarkompetens är lätta att arbeta med. 

 
 
 
 
Egna reflektioner 
 
Summerar man kort så går inte lyssnade och utförande hand i hand med.Parterna säger 
”lyssna kan man alltid göra men att handla kostar”. Färre tolkningsproblem och mer tydlighet 
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kan man förhastat framföra här, men detta är inte hela lösningen. Den ligger istället i mer 
bestående åtgärder/förändring för en bättre relation, där förutsättningarna för organisationerna 
samordnars. Att ingå partnerskap fungerar bättre under lika förutsättningar.Tidslinjen som 
parterna måste förhålla sig till är den stora bromsklossen härvidlag. 
 
Detta kommer undersökas betydligt mer ingående nedan och framförallt i slutsatsavsnittet. 
Kort sagt så har den offentliga beställaren 50-100 års horisont, medan(E) har bara avtalstiden 
att förhålla sig till.Detta påverkar förutsättningarna mellan parterna avsevärt.Tidsaspekten 
som bromskloss konfirmeras i en studie från KTH som kommer analyseras djupare nedan.51 
Avtalsförhållanden och förslag på partnerskap kommeranalyseras i slutsatsavsnittet.   
 
 
Hur korrekt är detta påstående?”Personkemin mellan ledande befattningshavare 
hosbeställaren respektive leverantören fungerar inte/fungerar dåligt vilket leder till att:  
 
Svaren från fältstudienindikeraratt respondenterna uppfattarbåda påståendena som lika 
eftersomrespondenterna svararlika på varje påstående. Det skulle vara missvisandeatt försöka 
bryta ner svaren i de två påståendena:  
 
1)Beställaren är inte förtrogen med sin nya roll t ex genom att detaljstyra leverantören. 
2) Parterna har inte samma målbild med entreprenaden och förmår inte jämka detta på ett 
acceptabelt sätt (beställaren vill ha en billig och bra leverans och leverantören vill tjäna så 
mycket pengar som möjligt). 
 
Enligt B och E: En summering av intervjuerna indikerar tydligt att påståendet stämmer.Dålig 
personkemi leder till detaljstyrning och mer av ett transaktionsförhållande. Dålig personkemi 
är inte anledningen utan ett resultat av misstolkningar, misskötsel och dåliga avtal. 
Personkemi är där mer sekundärt p.g.a. andra omständigheter. 
 
Analys: Då entreprenören är vinstdrivande kan han ha stort intresse av att skapa konfliktfria 
situationer. Gör E sitt bästa för att ”rätta sig efter beställaren” och undvika dålig personkemi 
eller söker E ett detaljstyrt förhållande? Entreprenörerna anser själva att de är duktiga på att 
undvika dålig personkemi, vilket rationellt är förståeligt, vem vill bråka med kunden? 
Parterna hittar nästan alltid kompromisslösningar så det finns en tydlig vinst för E att lyfta 
fram aspekter för extra fakturering. Det finns därmed motivation och ekonomiska incitament 
för E ett ständigt frågesättandeav avtalet.  
 
Hälften av entreprenörerna indikerareller säger uttryckligen att beställaren agerar medför 
mycket prestige; att det handlar om att B skyddar sitt självförtroende genom att detaljstyra, 
misstolka och dela ut straffavgift (vite). När Bsupphandlingsansvariga upptäcker att de gjort 
fel vid upphandlingen skall E få de negativa konsekvenserna. Det finns vetenskapligtstöd för 
sådant beteende, nämligen det psykologiska fenomenetPostdecisionalJustification. Ett vanligt 

                                                 
51A. Larsson & R.Wadsten(2006) “Conscious Outsoucing – The impact of long-term relations” (Royal IT) s.59 
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bekymmer äratt beslutsfattaren tenderar att efter ett beslutsfattande hålla fast vid dettaoch 
vägra att inse de negativa effekterna – detta för att bibehålla sitt självförtroende.52 
 
PostdecisionalJustificationskapar accelererande misstag och övertro. Detta kan appliceras på 
B om han gjort fel vid upphandlingen. Självklart kan man även tillämpa detta på E, vars 
ledare kan förneka att en entreprenad levererar dålig kvalitet.Detta fenomen harfältstudien 
identifierat - en entreprenör har som policy att de aldrig gör fel. Det kan även vara så att E 
lyfter fram aspekter för extra debitering vilket gör B misstror och börjar detaljstyra 
entreprenören. Under hösten 2011 var uppståndelsen kring Caremas vanvård av outsourcade 
äldreboendeett fall i vilket PostdecisionalJustification var ett faktum.Det var först när media 
började rapportera ut som cheferna insåg misstagen.53 
 
Att transaktionsförhållanden uppstår kan betraktas som självklart givetmin fältstudie.De är 
inte bra för någon part, allra minst förhyresgästen och samhällsnyttan. Lösningen ligger dels i 
avtalet och dels i en förnuftigare organisationskultur. En organisationskultur där djupt kritiskt 
tänkande är grunden behövs; att alla bevis grundligen översesoch att inte låta emotionellt 
tänkande,som leder till missledande slutsatser, ta över. Medvetenheten om känslors påverkan 
på vårt beslutsfattande diskuteras sällan.54Neuropsykologisk forskning har gjort stora 
framsteg efter attmätning av fysiska aktiviteter i hjärnan vid beslut och ingående 
informationsprocesser gjorts möjlig.    
 
Studier visar att känslorna ofta påverkar mer än kognitionen eller enklare sagt den logiska 
delen av hjärnan.55 Våra känslor kan påverka vår tanke, vårt fokus och såväl stärka som 
försvaga vår motivation om dessa känslor är en så kallad stark utlösare.56 
 
Robert Sapolskys samt annan forskning visar att information först processas i den emotionella 
delenav hjärnan (limbic system) för att sedan processas i den logiska, beslutsfattande hjärnan 
(frontal cortex). Information blir genom denna processtaggad och dömd innan den når den 
logiska hjärnan.57 När vi får sensorisk information skapas känslor som relaterar till den 
informationen innan entreprenören eller beställaren medvetet kan uppfatta och tänka på 
informationen.58Informationen som blivit influerad,taggad, av känslor överförs och processas 

                                                 
52 R.N. Taylor, Behavioral Decision Making(Glenview, IL: Scott, Foresman, 1984), pp 163-66 
 
53http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.787237-kvinna-dog-av-svalt-i-caremas-vard 
 
54JahnWahlbäck, VD Fasticon, 2011-12-12 
 
55G. Loewenstein (Maj 2000)The centrality of emotions in marketing, economics, and sociology,”Emotions in 
Economic Theory and Economic Behavior,” American Review 90, no 2, s. 426-432. 
 
56R.B. Zajonc, D.T. Gilbert, S.T. Fiske, och L. Gardner (1998) ”Emotions” in Handbook of Social Psykology, 
New York: Oxford University press, s. 591-634. 
 
57Robert Sapolsky (2005)Biology and Human Behavior: The Neurological Origins of Individuality, 2nd 
edition,The Teaching Company - Biology and Human Behavior. 
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i den logiska delen (frontal cortex)där de med sin närvaro slutligen formar vår medvetna 
uppfattning/känsla som sen skapar våra beslut.59 Den logiska/rationella delen av hjärnan som 
fattar våra beslut lyssnar på personens känslor och använder i sin tur detta för att forma 
trosuppfattningar.60 
 
Vad skall detta säga och är vi människor så logiska som vi tror? Om vi har dålig erfarenhet av 
någonting i oss själva eller vår omgivning så kommer vi på ett naturligt sätt vara motståndare. 
Om vi människor dömer information i förväg innan vi ens blivit medvetna så bör man 
diskutera om, hur och när vi skall förhålla oss till den logiska respektive emotionella 
processen. Några studier säger att beslutsfattare oftare fattar beslut med stöd av sina känslor 
fast det har visat sig att de bästa besluten görs när man spenderar tid på den logiska 
utvärderingsprocessen.61 

 
Egna reflektioner 
 

1. Lösningen inom organisationskulturen är att införa medvetenhet och utbildning i hur 
vi människor egentligen fungerar. I slutsatsen finns även Evidence-Based 
Management som en metod i organisationsarbete- en betydligt större insikt i de 
psykologiska aspekterna av hur information, kommunikation, objektivitet, individen 
och beslutsfattaren fungerar. I teorin har jagpresenterat en bra modell för att styra och 
hantera en organisation på ett mer medvetet men även civiliserat sätt.   

2. Det finns ekonomiska incitament för E att driva aspekter för extra fakturering Detta 
kan lösas genom mer partnerskap men också genom avtalsförhållandet;gemensamma 
förutsättningar och förhållningsätt bör implementeras genom de olika förslag som tas 
upp i slutsatsavsnittet. Beställaren är den som har ansvar för att se till att E inte kan 
komma med extra debitering hur som helst.   

 
 

Relationer, problem, bråk och missförstånd. Hur bra kan B och E prata med 
varandra? 
 

                                                                                                                                                         
58J.A. Bargh and M.J. Ferguson, (2000)”Beyond Behaviorism: On the Automaticity of Higher Mental 
Processes,” Psychological Bulletin 126, no. 6 s. 925-945; R.H. Fazio (2001) ”On the Automatic Activation of 
Associated Evaluations: An Overview,” Cognition and Emotion 15, no. 2,s. 115-141; M. Gladwell (2005)The 
power of Thinking without Thinking New Tork: Little Brown. 
 
59A.R. Damasio (1994)Descates Error: Emotion, Reason, and Human Brain, New York: Putnam Sons; A. 
Damasio(1999) “The Feeling of What Happens” New York: Harcourt Brace and Co. 
 
60N. Schwarz (2000) Emotion, Cognition, and Decision Making Cognition and Emotion 14, no. 4, s. 433-440; M. 
T. Pham (2004) The Logic of Feeling, Journal of Consumer Psychology 14, no. 4, s. 360-369 
 
61P.C. Nutt (2002)Why Decisions Fail,San Francisco: Berrett-Koehler; S. Finkelstein (2003)Why Smart 
Executives Fail, New York: Viking; P.C. Nutt (2005) Search during Decision Making, European Journal of 
Operational Research 160, s. 851-876. 
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Enligt beställarna:Man blir missnöjd när oförutsedda debiteringstimmar ramlar in. Resultatet 
blir ibland dåligt och detta går ut över hyresgästen.B tycker det är svårt att få E att ageraenligt 
avtalet då relationen ofta går ut på att reda ut misstolkningar.Beställarna är eniga om att man 
inte jobbar med samma förutsättningar och att det finns för begränsade förutsättningar för 
entreprenören att jobba mot gemensamma mål. 
 
Både B och E tycker: att LOU skapar problematik, tvångsgifte och minskat förtroende 
mellan parterna. LOUs egenskaper bäddar för misstolkningar, prisdumpning och oseriösa 
entreprenader genom otydliga avtal.62 Lagen beskriver vad som gäller vid 
upphandlingsprocessen och för olika sorters upphandlingar. Jag har inte för avsikt att 
analysera användandet av LOU.Det kan dock konstateras, utifrån respondenternas och min 
egen bedömning, att LOU är en lag som skapar infekterade entreprenader. Ett förhållande som 
fångade min uppmärksamhet var att det fortfarande efter sex år pågick ”tvister och 
tolkningar” om ett avtals innehåll. Att man efter sex år inte kan komma överens om 
felavhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel, eller huruvida en funktion på 
fastighetskomponenter är normalt slitage eller inte tyder på att något bör göras.Visserligen 
förändras entreprenaden under tidens gång och därmed förutsättningarna, vilket ibland skapar 
nya tolkningsmöjligheter.63Något som är starkt utmärkandehos de flesta inblandade parter och 
som några konsulter på Fasticon kan relatera till är parternas olika förutsättningar. Det blir 
svårt för två organisationer att hitta gemensamma mål när man inte jobbar utifrån samma 
förutsättningar.Tidsaspektenär här det störande momentet. Lyckade relationer verkar byggapå 
tät kontakt och fokus på tolknings- och problemlösningsdiskussioner. Något som analysen ska 
fokusera på är vad som är återkommande vid lyckade entreprenader.Generellt kan man säga 
att E är mera positiv än B. 

 
Egna reflektioner 
 
Förslaget från migoch respondenter är två åtgärder: bättre kommunikation och likaartade 
förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen i detta sammanhang är längre avtalstiderför att 
få mera partnerskap. Denna lösning konfirmeras som fungerande och framgångsrik av 
undersökningar om hur partnerskap skall utformas. I ConsciousOutsoucing – The impactof 
long-term relations från KTH kommer författarna fram till att det största hindret i relationen 
är kommunikationen, men att långsiktiga samarbeten underlättar samverkan i partnerskapet. 
Om godkommunikation upprätthålls förs organisationerna närmare varandra och inverkan på 
de interna aktiviteternablir tämligen positiv.64 
 
 

                                                 
62LOU eller Lagen om Offentlig Upphandling finns tillgänglig i sin helhet på Konkurrensverkets hemsida 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 
 
63Per Ollas påFasticon2011-12-12 
 
64A. Larsson & R.Wadsten(2006) “Conscious Outsoucing – The impact of long-term relations” (Royal IT) s.59 
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Lösningen för en bättre relation och hur ska en ”win-win”-situation uppstå 
mellan B och E 
 
Enligt Beställarna:Entreprenadförhållandet skulle bli effektivare med mer ekonomiska 
incitament. Olika förutsättningar skapar en ojämn spelplan men något som beställarna 
efterlyser är längre entreprenadtider. Varför ska vi köpa Bs argument? Det är uppenbart att B 
och E inte har samma förutsättningar när det kommer till långsiktighet.Den allmäna 
uppfattningen hos beställarna är att E prisar in sig för att vinna upphandlingen och sedan 
debiterar på den rörliga delen.Jag utesluterheller inte bristande beställarkompetens.    
 
Fältstudien visar att både tid och pengar går åt för bådaparter 
underimplementeringsprocessens första och sista år. Om E inte får förlängt sköts driften 
mindre bra sista året. Ser man på ett 4-5-årsavtal så består avtalsperioden av långa uppstarts-
och avvecklingsprocesser som tar energi och påverkar hyresgästen negativt. Det skulle vara 
bra med långsiktiga incitament för E att satsa långsiktigt på ettsjuårskontrakt med 
brytpunkter. Dessa brytpunkter med 1,5-2 årsintervaller skulle innebäralätthet för parterna att 
bryta avtalet. E skulle tänka betydligt mer långsiktigt om avtalet stod på spel vart annat år, 
vilken i sin tur skulle skapa mer likaartade förutsättningar - alltså att parterna båda två är 
långsiktiga. 
 
Enligt Entreprenörerna:Man kommer inte med direkt ”nya” förslag på en ”win-win”-
situation.B borde låta E få den chans på alla tilläggsjobb som är överenskommen. Kan ett 
sviktande förtroende för entreprenören tillsammans med uppfattningen att E jagar extra 
debiteringstimmar leda till att E inte får alla tilläggsjobb?E harfaktisk en mening med att 
relationen försämras p.g.a. att Balltid misstänker att E jagar extra debiteringstimmar.  
 
Enligt B och E: Man måste hitta gemensamma målsättningar och spelregler, minska 
konflikter i tolkningar och öka tydligheten. Detta blir inte lättare av Bs misstro gentemotE.Jag 
tror att snabba och lättimplementerade lösningarsnararekommer återskapa problemet i annan 
form eftersom problematiken i relationen är synnerligen komplex. Huvudproblemet kring 
LOU kan nog först lösas om man ändrar förutsättningarna för outsourcing, vilket i grunden är 
en politiskfråga(somjag inte går in på). Fokus är attskapa ”win-win”utifrån gällande 
förutsättningar. 
 
De viktigaste förslagenär ökad tydlighet i relationer och målsättningarmen framförallt allt 
tydlighet i avtal. Ingen framgång verkar ha nåtts på detta plan.Man verkar heller inte kunna 
lösa detta genom att öka eller minska detaljnivån i avtalstexten. En annanviktig, utestående 
parameter är att undvika avtal i vilka oenighetuppstår mellan parterna om vad som är 
felavhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel (med uteblivet utförande från entreprenörens sida 
som resultat). Det har tidigare konstaterats i analysen att E tjänar på att lyfta fram, ifrågasätta 
och diskutera aspekter som innebär extra debiteringstimmar.Vilket avtalsförhållande man 
skall ha återstår att se i slutsatsavsnittet;Funktionsentreprenader har ifrågasatts. Det verkar 
som att tillsyns- och skötselavtal är mer tydliga och att mindre bråk uppstår.Å andra sidan så 



58 
 

 

skall offentliga beställare inte sätta sig i vissa avtalsförhållanden bara för att man kommer 
överens så bra.  
 
En ny lag som kom 2011 innebär att kommunala bostadsaktiebolag skall bedriva verksamhet 
med”affärsmässiga principer”. Det ärett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip 
och förbud att driva företag i vinstsyfte. Detta skall självklart vara förenligt med gott 
samhällsansvar.65Jag tror inte att denna lag är så genomtänkt eftersom den säger ”skall 
bedrivas med gott samhällsansvar”. Den offentliga aktören kommer skylla på att 
”verksamheten sköts efter affärsmässiga principer men bättre går det inte för oss då det är 
förenligt med gott samhällsansvar”.  
 
 
Egna reflektioner/slutanalys 
 
Analysen av respondenternas svar ger en indikation på vad som är den ”röda tråden” – kärnan 
i problemkomplexet. Den är gemensamma målsättningar och spelregler, brister i tydlighet i 
avtal och konflikter kring tolkningar. Allt detta är genomgående i hela fältstudien och skall tas 
upp i slutsatsavsnittet. Återigen så mynnar allt detta ut i att partnerskap är önskvärda. Risker 
finns äveni partnerskap.Vanligt är att efter man ingått partnerskap parterna kan bli för 
bekväma och avslappnade; parterna slutar mäta resultat.66 Man skall alltså inte 
ingåvissaavtalsförhållandenbara för att det blir mindre bråk; att hitta bekväma lösningar där 
parterna gynnar varandra bryter mot den offentliga beställarens ansvar och ger för mycket 
fördelar till E. 
 

                                                 
65http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2010/juni/Sidor/Riksdagen_nyalagen.aspx 
66A. Larsson & R.Wadsten(2006) “Conscious Outsoucing – The impact of long-term relations” (Royal IT) s.57 
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SLUTSATS 

 

I analysavsnittet har jag kartlagt vad respondenterna sammanfattande informerat om i 
empirin. Fältstudien varit en kärna i uppsatsen.Syftetmed denna utförliga studie harvarit att i 
grunden besvara huvudfrågan. Analysen har haft för avsikt att kartlägga huvudfrågans 
problematik. Under Egna reflektioner/slutanalys så presenteras de centralaåtgärderna för att 
lösa problematiken mellan parterna. I visa frågor har unika åtgärderpresenteratssom kastat ljus 
på nya infallsvinklar, medan vissa andra frågor i analysen presenterar repeterande åtgärder. 
Viktiga, och som jag anser, realistiska åtgärder pressenteras i de 7 punkter som följer nedan. 
Övergripande analys tas upp igen men nu med fokus på själva lösningen och vidare 
forskninginom detta spännande område.  
 

1. Lika förutsättningar och gemensamt förhållningsätt 

2. Mera partnerskap, mindre transaktionsförhållande 

3. Miniversion av entreprenadavtalet 

4. Förbättrad och utvecklad beställarkompetens 

5. Ge entreprenören en morot vid implementeringsprocessen.   

6. Bättre kommunikation, förståelse för information och beslut  

7. Motstånd till förändring - så hanterar man det 

 

Det är viktigt att inse att det faktiskt är kunden som bestämmer förutsättningarna på 
marknaden. Även fast de offentliga beställarna styrs av LOU och politiska beslut så är det 
ändå B som i slutänden skapat marknaden från början. E har självklart, som alla vinstdrivande 
bolag,gjort vad som varit bäst för E och rättat sig efter den marknad och spelregler som B 
format. 
 

Lika förutsättningar och gemensamt förhållningsätt 

 
Mer likaartade förutsättning är avgörande för att relationen skall fungerar bättre och inte 
skapa problem. Analysens resultatär att B och E har samma slutkund; om hyresgästen 
(slutkund) mår dåligt går det ut över B och slår även mot E. Detta är dock en sanning med 
modifikation; jag uppfattar att B blir betydligt mer påverkad av hyresgästen (hyresintäkten) 
samtidigt som E kan packa ihop och förvalta annan fastighet.  Det gäller istället att ge E 
incitament att tänka långsiktigt. B har 50-100 års horisontavseende fastighetsinnehavet och i 
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många fall även avseende den offentliga verksamheten och E har mellan ett och sex års 
horisont beroende på avtalslängd. Detta skapar en obalanserad miljö för slutkunden 
(hyresgästen) och därmed den svenska välfärden. Ett 5-årigt entreprenadavtal har exempelvis 
en uppstartsperiod (ett år) och överlämadsperiod (max ett år) vilket blirett till två år 
tillsammans. Under denna periodgår parter ofta med förlust.  Detta är en alldeles för stor del 
av avtalsperioden.Man bör skapa längre avtal, där gemensamma förutsättningar och 
förhållningssätt kan skapas, vilket på ett mer naturligt sätt liknar partnerskap. Lagen om 
offentlig upphandling motverkar långsiktighet genom sin goda intention att omintetgöra 
korruption. Att skapa långa kontrakt fast med brytpunkter vartannat år där både B och E lätt 
kan säga upp avtalet bör undersökas med hjälp av evidensbaserad management (se 
teoriavsnittet). Längre kontrakt skapar långsiktighet hos E samtidigt som det skapar en morot 
för E att leverera kvalitet och inte jaga extra debiteringstimmar.Långa kontrakt bryter 
egentligen mot LOU.67Den riktigt goda lösningen är nog att gå mot partnerskap, vilket man 
kan görabland annat genom längre avtal,med brytpunkter vart annat år där parterna kan säga 
upp avtalet. Detta skapar en morot för E att sköta sig genom hela avtalsförhållandet och gör 
situationen mer långsiktig.           
 
 
Avtalsmodeller för mer lika förutsättningar och förhållningsätt 

 
Marknaden har precis börjat experimentera med fransk upphandling, i vilken priset är fast i 
förfrågningsunderlaget, och sedan E får återkomma och ge anbud på vad som kan leveraras 
inom ramen för det fasta priset. 
 
En annan utestående parameter är att parterna vill ha avtal som inte skaparkonflikter. 
Avtalsfrågoravseende vilkaproblem lätt uppstår gäller oenighet om vad som är felavhjälpande 
underhåll, tillsyn och skötsel. Detta är något som man självklart vill undvika. Det har tidigare 
i analysen konstaterats att E tjänar på att lyfta fram, ifrågasätta och diskutera aspekter som 
leder till extra debiteringstimmar. Det verkar som att tillsyns- och skötsel avtal är mer tydliga 
och att mindre bråk uppstår. Men vad säger detta egentligen? Offentliga beställare ska inte 
sätta sig i vissa avtalsförhållanden bara för att man kommer överens bättre i dessa. 
Funktionsentreprenader har vid flera tillfällen fått en negativ klang p.g.a. att det bråkas 
mycket i dessa. Om felavhjälpande underhåll skulle vara ”rörligt” skulle det i sin tur innebära 
ett incitament för att göra så lite så möjligt på den fasta delen, ”tillsyn och skötsel”, och 
därmed har funktionsentreprenader en god funktion. Det är helt enkelt en mycket svår fråga 
och varje unikt fall behöver sin unika lösning. Det som man stället bör fokusera på är att 
skapa förutsättningar för att parterna ska jobba med varandra.  
 
 
 

                                                 
67Per Ollas på Fasticon2012-12-12 



61 
 

 

Mera partnerskap, mindre transaktionsförhållande 
 
Mer likartade förutsättningar är svårt i det nuvarande transaktionsförhållandet (detaljstyrande 
efter avtal).Bristen på långsiktighet i relationen är ett återkommande problem och 
långsiktighet talar för ett partnerskap.  
 
Analysen visar att respondenterna och andra vetenskapliga rapporter påvisar att gemensam 
utveckling av resurserna/tillgången samt ”win-win-approachen är signifikant i partnerskap. 
Med rådande förutsättningar kan det ifrågasättas om det går attuppnå gemensam utveckling av 
resurserna/tillgången. Vad menas med gemensamma resurser/tillgång? I detta fall handlar det 
om själva fastighetsförvaltningen,såsom fastighetens installationer, personal, kommunikation- 
och affärssystem etc. Jag kan inte se hur viktig den tunga installationen är för entreprenören. 
Det som däremot kan utvecklas tillsammans i ett partnerskap är gemensam kompetens och 
gemensamma affärssystem.   
 

Risker och möjligheter med partnerskap 

 

Personalutveckling ligger i bådas intresse men faller på entreprenörens ansvar, då E enligt 
avtal måste leverera en viss kvalitet. Ett definitivt gemensamt intresse är att utveckla 
kommunikationen mellan Bsoch Es personal. Detta pekar på att partnerskap och fokus på 
utbildning och utvecklingav personalenborde prioriteras av parterna.  Att ha ett gemensamt 
informationssystem är redan standard på marknaden, men kanske även skall gälla på mindre 
entreprenader.Det är viktigt här att B äger sin egen information och delar denna med E.   
 
Risker finns även i partnerskap, då ”lathet” kan uppstå enligt den forskning som presenterats i 
analysen. Detta innebär exempelvis att man slutar mäta resultat eller att det är för svårt att 
mäta i partnerskapet.  
 

Morötter och piskor    

 
När vi pratar om att övergå från ett transaktionsförhållande till ett partnerskap så bör vi se 
över incitament, hur dessa implementeras, påverkar och vad de ger för resultat. 
 
Det vanligaste incitamentet har varit pengar och outsourcingen har präglats av olika 
incitament lösningar. Vanligt är att man försöker styra entreprenaden genom att upphandla på 
bestämd tid med möjlighet till förlängning. Min analysenpåvisar en mängd anledningar till 
varför relationen gått mot ett transaktionsförhållande. 
 

1. Parterna litar avolika anledningar inte på varandra och börjar detaljstyra varandra efter 
gällande avtal.  
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2. Misstolkningar av avtal av olika anledningar. Det kan gälla vad som är felavhjälpande 
underhåll eller att entreprenören måste jaga debiteringstimmar p.g.a. den låga fasta 
ersättningen.  

3. LOU men äveni vissa fall bristande beställarkompetens gör att entreprenaden handlas 
upp på felaktigt sätt. Prispressen på marknaden gör att alltför låga priser sätts vilket 
gör att entreprenören måste ”höfta” vid anbuden. Detta gör i slutänden att 
entreprenören måste ta betalt på den rörliga delen.  

 
Att bara prata och avtala om partnerskap ”rinner lätt ut i sanden”.Parterna måste konstruera 
förutsättningar för att ett partnerskap skall ingås. 
 
Slutsatsen blir att avtalsförhållandet och organisationskulturerna måste vara balanserade och 
skapa motiverande förutsättningar som leder mot ett närmre förhållande och partnerskap.   
 
 

Miniversion av entreprenadavtalet 

 
Analysen av respondenternas svar pekar varje gång på en problematik avseende 
misstolkningar.  Anledningarna är många; otydlighet och misstolkningar av avtalet skapar 
mycket missförstånd mellan parterna. Parterna verkar inte riktigt veta vad som bör göras för 
att förhindra problemet och mer eller mindre text i avtalet verkar inte ge effekt.  
 
En så kallad miniversion av avtalet kan vara en bra lösning.Miniversion är visserligen redan 
mycket vanligt branschen, men skapas nästan alltid efter det att avtal ingås. Mitt förslag är att 
det förslagna avtalet bryts nedtill en mer lätt begriplig version, i vilkensteg för stegi 
utförandet beskrivs, innan avtalet slutligen formuleras. Resultatet skulle bli att en massa 
otydligheter reds ut innan avtalet ingås. E får en tydligare insikt i uppdraget och kan bedöma 
de interna självkostnaderna innan ofördelaktiga avtal ingås. Detta skulle reducera risken att 
hamna ett avtal där jagandet av extra debiteringstimmar är ett måste för att täcka förluster på 
för låg fast ersättning och vitesbelopp. En miniversion skulle skapa merav en ”win-win”-
situation. E kan återkomma med frågor angående entreprenaden och dess förutsättningar 
vilket ger B fler aspekter att fundera på. Jag rekommenderar att B och E definierar tydliga 
riktlinjer för att konstruera en miniversion. 

 
 

Förbättrad och utvecklad beställarkompetens 

 
I analysen framgår det tydligt, avseende flera frågor, att det finns en bristande 
beställarkompetens. 
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Ett tydligt exempel är svaren på frågan från fältstudien om hur E redovisar sina resurser, 
system etc. Samtliga B förklarade att E är duktiga på att presentera och sälja in sina tjänster 
men att dessa tjänster sedan inte hållit vad som presenterats. Det är upp till den offentliga 
beställarorganisationen att kräva att E levererar den kvalitet som avtalatsoch samtidigt lär sig 
av sina misstag.Man bör lära sig om vad som vanligtvis tvistas och bråkas om och därefter 
med denna erfarenhet kunna ställa krav.  
 
I olika entreprenader, men främst funktionsentreprenaderär det svårt att urskilja vad som är 
felavhjälpande underhåll. Om misstolkningarna ständigt återupprepas om vad som är 
felavhjälpande underhåll så är det upp till beställaren att se till att hamna i rätt avtalssituation. 
 
Skulle B använda sig av Evidence–based Magement som verktyg skulle de bättre kunna 
urskilja vad som skall beställas. EBM är ingen teknik utan snare ett tanke- och synsätt som 
måste praktiseras dagligen. B skulle lättare kunnaurskilja vad som behövs; vad man vet 
fungeraroch inte, vad man själva och andra känner. Detta gör att man som organisation kan ta 
beslut som på djupet ger goda resultat med utgångspunkt från både beställarens och 
entreprenörens förutsättningar.  
 
 
Behandla din organisation som om den var en icke färdigutvecklad prototyp.Detta tror 
jagär ett stor problem för många beställare vid utveckling av kompetens. Beställaren är 
alldeles för ofta nöjd med sin egen organisation och som forskningen säger så har de 
offentliga beställarorganisationerna inte utvecklat sig och inte blivit lika effektiva som privata 
organisationer.  

 

 

 

Ge entreprenören en morot vid implementeringsprocessen 

 
Analysen visar tydligt att både B och E tycker att den överlämnande entreprenören gör ett 
odugligt överlämnande (oduglig implementeringsprocess). Uppfattningen är att det inte finns 
något engagemang; den nye entreprenören får entreprenaden rakt ”i knät” vilket gör 
implementeringsprocessen svår för båda parter. Den avlämnade entreprenören har inte vunnit 
entreprenadkontraktet och därmed inte fått förnyat eller förlängt avtal. Detta är inte fallet i alla 
överlämnings processer men i många. Det måste finnas ett lätt sätt att öka motivationen för 
den överlämnande entreprenören att göra ett bättre jobb. En stor beställare i Stockholm 
pratade om faktiska möjligheter som är på gång, vid utvärdering av de entreprenörer som 
lämnar anbud vid upphandlingar. Dessa nya möjligheter skulle innebära att man kan ta sig 
själv som referens (dock en annan avdelning inom organisationen). Det är inte många 
beställare som har två avdelningar för fastighetsförvaltning, så detta är ju bara en morot för 
entreprenören att sköta sig gentemot stora beställarorganisationer.  
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Mitt förslagär att ekonomiska incitament skall infogas i avtalet, genom vilka en klumpsumma 
tillfaller entreprenören om implementeringsprocessen följer vissa riktlinjer. Omvänt skall 
också ett stort vite betalas om processen inte följer dessa riktlinjer. Det viktigaste måttet på 
detta är förmodligen att hyresgästen inte märker att fastigheten har fått en ny entreprenör. 
Ekonomiska incitament som lösningar i relationen är jag generellt emot. Men i en 
avslutningsfas så kan parterna vara för trötta på varandra för att göra ett bra överlämnande till 
den nya E. 
 
 

Bättre kommunikation, förståelse av information och beslut 
 
För att förbättra både intern och extern kommunikation, förståelse, metod, slutsats och 
beslutsvalsprocess bör man se vad man djupare kan göra i organisationerna.   
 
För att kommunicera tydligare med varandra så bör en bättre modell för 
informationsinläsning, kritiskt tänkande och beslutsfattande användas. Evidence-based 
Management är en metod som båda parter bör implementera i sin organisationskultur för att få 
tydligare, mer medvetna organisationer med bättre kommunikation. Båda parter måste se sig 
själva och sin egen roll tydligare. 
 

Implementering av Evidence-Based Management 

 
EBM är ingen teknik utan snarare ett perspektiv på hur en organisation fungerar -ett sätt att 
tänka, handla, besluta på. EBM fokuserar på hur man skallrelatera till sig själv, anställda och 
organisationen. Det är snarare en metod som måste praktiseras i sinnet.Det finns inga 
genvägar utan är snarare en mental, stegvis process som skall praktiseras varje dag. EBM är 
baserat på ett trossystem som går ut på att möta den hårda sanningen,oavsett hur verkligheten 
ser ut eller vad som fungerar och inte fungerar. 
 
Här nedanpresentera grundkomponenterna i EBM (se även ovan i teoriavsnittet).   

 
1. Behandla din organisation som om den var en icke färdigutvecklad prototyp.Det 

måste finnas en balans mellan övertro och osäkerhet. En övertro kan lätt resultera i 
blindhet och förslappning. Att se organisationen som en ofärdig prototyp gör att man 
ständigt iakttar, vilket skapar en snabbare respons på varningsklockorna.  

2. Inge skryt, bara fakta.Som vi tidigare nämnt:don´tshoot the messenger.Människor 
redan tidigt, att man inte vinner vänner genom att berätta dåliga nyheter. Människor 
tänker ofta kortsiktigt och egoistiskt och undanhåller eller förvrider därmed viktig 
information för att skydda eller gynna sig själva. En organisationskultur med mottot 
”inget skryt bara fakta” har den bästa inverkan för att inspirera personal till EBM. 

3. Bemästra det självklara och världsliga.Beslutsfattare letar hela tiden efter 
guldkornet som ingen ser, den komplexa strategin som ingen ännu kommit på. Detta 
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har varit behövligt under den industriella och tekniska revolutionen men kan förblinda 
inom dagens management. Lösningen på problemet kan ligga rakt framför 
ögonen.Chefer serden inte ensdå det skulle vara en alldeles för lätt lösning. 

4. Se dig och din organisation som en utomstående skulle. 
Överoptimism är ett tveeggat svärd. Fördelen är att den skapar positiva, 
självförverkligande visioner/profetior som ökar sannolikheten för framgång. 
Nackdelen(hybris eller överdriven optimism) är att människor förminskar eller 
förblindar sig av effekt och risk; man fortsätter även fast det finns tydliga bevis att 
man är på fel väg.  

5. Makt, prestige och presterande gör dig envis, dum och till en motståndare till 
bevis.Människans överdrivna rädsla som skapats genom evolutionenoch brist på 
självförtroende har sänkt många organisationer.  

 
Dessa fem huvuddelar bör ses över och upprepande implementeras under många år i en 
organisation. Det gäller att detta synsätt sätter sig djupt i organisationskulturen. Detta kommer 
få effekter som bland annat gör organisationen mer effektiv men framförallt ökar 
beställarkompetens, medvetenheten etc. Allt detta kommer resultera i en bättre relation mellan 
beställare och entreprenör.   

 

Motstånd till förändring - så hanterar man det 

Som ovan diskuterats är motstånd till förändring en stor bromskloss vid övergång av personal. 

Lewin´s Force FieldAnalysisModelsom föreslagits i analysen, är det jag skulle rekommendera 
som lösning på motstånd till förändring. Personalen skapar motstånd till förändring och detta 
påvisas såväl avmin fältstudie som av annan forskning.Modellen utgår från att det finns två 
krafter somverkar mot varandra. Den första är organisationsledningens förändringskraft. Den 
söker förändra det nuvarande tillståndet till det önskvärda tillståndet - drivkraften för 
förändring (Driving Forces). Den andra motkraften kommer inte från organisationsledningen 
utan från hela organisationen - motstånd till förändring (RestrainingForces). De anställda 
skapar denna motkraft p.g.a. rädsla, fördomar och lathet. 
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LEWINS FORCE FIELD  

 

 

 

Lewin modell är förmodligen den bästa modellen att använda vid 
organisationsförändring.Därför bör det testas i praktiken vidorganisationsförändringar. 
Forskning kring detta bör genomföras så att modellen kan modifieras för att förbättra 
outsourcingen av offentligverksamhet. 

 

Summering av slutsats 

 
Sju grundläggande åtgärspunkter har identifierats i mina slutsatser ovan. Jag också visat var 
och hur dessa åtgärder i huvudsak skall genomföras.  
 

1. Lika förutsättningar och omständigheter 
2. Mera partnerskap mindre transaktionsförhållande 
3. Miniversion av entreprenadavtalet 
4. Förbättrad och utvecklad beställarkompetens 
5. Ge entreprenören en morot vid implementeringsprocessen.   
6. Bättre kommunikation, förståelse av information och beslut  
7. Motstånd till förändring - så hanterar man det  

 

Såväl minempirisom analys har delats uppi tre huvuddelar: 
 

Beställarsidan 
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• Lika förutsättningar och gemensamt förhållningsätt. Även om LOU och politik styr 
över förutsättningar så är det ändå B som i slutändan skapat marknaden. B bestämmer 
spelreglerna och förutsättningar för parterna och entreprenaderna. Det är upp till B att 
styra över situationen och utforma grunderna i ett partnerskap.  

• Partnerskap bygger på längre förhållanden och längre kontrakt. Detta är främst Bs 
uppgift.   

• Uppsatsen visar tydligt att relationen skulle förbättras, och även hela affärssituationen 
som sådan, om B ökade sin beställarkompetens. Ett Evidence–based Magement 
perspektiv ökar tydligheten och medvetenheten.    

 
Relationen & kontrakt  
 

• Det är B som sitter på det yttersta beslutet avseende partnerskap. Det är visserligen E 
som i sin vinstdrivande roll skall vara innovativ och komma med förslag gällande 
partnerskapet. Partnerskapet handlar lika mycket om båda parterna och måste så göra 
för att ett väl fungerande partnerskap/relation skall kunna skapas.  

• Långa avtal med flera brytpunkter (1-2 år) för att skapa ettmer långsiktigt 
förhållningsätt. (Det är Bs ansvar att möjligöra längre kontrakt men punkten 
hamnarändå här då det beror på relationen, kontrakts situation och att båda parterna 
samordnar.) 

• Att ge E en morot i implementeringsprocessen är upp till B att se till. Detta skulle leda 
till mindre uppstartsprocesser och bättre förutsättningar för parterna. )Det är B som 
avgör förutsättningarna för detta men hamnar ändå här i ”kontraktsdelen”).   

• Bättre kommunikation är upp till både E och B att manifestera. Uppsatsen ger en rad 
förslag på hur detta ska genomföras.   

 
Entreprenörerna  
 

• Miniversionen av avtalet är upp till E att skapa. B skulle kunna kräva att denna 
process genomförs innan avtal sluts - en steg för steg manual för mer översikt och 
tydlighet innan parterna ingår avtalet. Diskussionen kring detta arbete reder ut detaljer 
och klargör framtida situationer.      

• Motstånd till förändring är något båda parterna bör tänka på vid 
organisationsförändringar. Uppsatsen fokuserar specifikt på övergång av personal som 
är Es uppgift att hantera. Lewin´s Force FieldAnalysisModel är ett alternativ för båda 
parterna i förändringsprocesserna.  
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Appendix 

 
• Hur bra förståelse har E för sin huvudmans B´s intresse och prioriteringsordningen? Ange gärna på en skalla mellan (1-10). 

E1 = 5, E2 =5, E3=7, E4 = 6, E5 = 7, E6 = 5, E7 =5  
 
B2= 8, B3 = 4, B4= 7, B5=5, B6 = 9, B7 = 6, B8 =8, B9 =7 
 

• Hur medveten är ni (B eller E) om att de i slutändan har samma slutkund? Ange gärna på en skalla mellan (1-10) 
E1 = 9, E2 = 8, E3 = 9, E4 = 10, E5 = 10, E6 = 8, E7 = 9 
 

B1 = 10, B2 = 5, B4 = 8, B5 = 4, B7 = 6, B8 = 9 B9 = 6 
 
• Hur bra lyssnar parterna (B & E) mellan varandra på en skala mellan (1-10) i följande situationer?  

- 1) När en part vill få mer betalt? 
E1= 9, E2 = 7, E3 = 7, E4 =7, E5 = 9, E6 = 8, E7 = 6  
 
B1 =10, B2 = 7, B3 = 5, B4 = 9, B5 = 8, B7 = 8, B8 = 8, B9 =7  
 

- 2) När kvaliten i tjänster brister 
B2 = 9, B5 = 5, B4 = 5, B7 = 6, B8 = 9 B9 =6  
 
E1 = 9, E2 = 7, E3 = 8, E4 = 9, E 5 = 9, E6 = 8, E7 = 7 
 

- 3 )När en part upplever bristande kompetens hos den andra? 
B2 = 5, B3 = 3, B4 = 5, B5 = 5 B9 =7 
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E1 = 8, E3 = 7, E4 = 9, E5 = 9, E6 = 5, E7 = 8 
 

• Hur bra mellan (1-10) kan (B & E) prata med varandra när det kommer till relationer, problem, bråk, missförstånd?       
B2 = 9, B3 = 6, B4 = 7, B5 = 5, B6 = 8, B7 = 4, B8 = 8  
 
E1 = 10, E2 = 7, E4 = 7, E5 = 10, E6 = 7, E7 = 9 
 

• Hur jobbar era företagsledare, släcker de bränder eller jobbar de med framtiden? Hur bra är det på en skalla mellan (1-10)? 
B2 = 8, B3 = 3, B4 = 7, B5 = 7, B6 = 10, B7 = 8, B9 = 7 
 
E1 = 5, E2 = 5, E3 = 8, E4 = 9, E5 = 7, E6 = 5, E7 = 7 
 

• Hur tydliga på skalan (1-10) har E varit med att redovisa sina resurser, kompetens, kvalitetssäkringssystem?  
B1 = 4, B2 = 5, B3 = 4, B4 = 10, B5 = 4, B6 = 9, B7 = 6, B8 = 8, B =9  
 

• Tycker du att B har varit tydlig med att kommunicera sina mål samt hans krav på E? Svara gärna på en skalla mellan (1-10) 
E1 = 5, E2 = 5, E4 = 4, E3 = 5, E5 = 7, E6 = 7, E7 = 5 
 

• Hur bra fungerar den process när en ny entreprenör skall ta över från en annan som kallas implementeringsprocessen mellan (1-10)? 
B2 = 8, B3 = 4, B4 = 7, B5 = 2, B6 = 5, B9 = 6 
 
E1 = 2, E2 = 6, E3 = 5, E4 = 5, E5 = 8    
 

• Hur korrekt är detta påstående mellan (1-10) ”Den fasta ersättningen är för låg vilket leder till: för lite resurser avsätts till 
entreprenaden och vissa befattningar tillsätts för sent eller inte alls” 
B2 = 6, B3 = 9, B4 = 6, B5 = 2, B6 = 2, B7 = 3, B8 = 5 B9 = 8 
E2 = 7, E3 = 10, E4 = 2, E5 = 2, E6 = 5, E7 = 8 
 

• Hur korrekt är detta påstående mellan (1-10)  ”Övertagande av beställarens driftorganisation till leverantören vilket leder till: 
- 1) Svårt att få övertagen personal att engagera sig och ta till sig nya arbetssätt, övertagande personal lever kvar i gamla 

roller. 
B3 = 8, B5 = 10, B6 = 5, B7 = 7, B8 =5 
 
E2 = 8, E4 = 2, E6 = 9, E7 =8,  
 

- 2) Övertagande av beställarens driftorganisation till leverantören vilket leder till: ”Övertagen personal har för låg 
kompetens” 
E4 = 3, E6 = 9, E7 = 7 
 
B3 = 7, B5 = 5, B6 = 8, B7 = 7, B8 = 7 

 
• Hur ser ni på detta påstående? ”Ledande befattningshavare hos leverantören förs efter en period över till andra entreprenader” Hur 

vanligt är det mellan (1-10)? 
E1 = 8, E2 = 7, E3 = 1, E4 = 2, E7 = 9, E6 = 3 
 
B2 = 2, B3 = 8, B5 = 1, B6 = 2, B7 = 3, B8 = 10   
 

• Hur korrekt är detta påstående mellan (1-10) ”Personkemin mellan ledande befattningshavare för beställaren respektive leverantören 
fungera inte/dåligt vilket leder till:  

- 1) beställaren inte förtrogen med sin nya roll t ex genom att detaljstyra leverantören. B2 = 8, B3 = 7, B4 = 8, B5 = 5, B7 = 
7, B8 = 9, B9 = 7 

 
E1 = 7, E2 = 5, E3 = 8, E4 = 8, E5 = 4, E6 = 7, E7 = 7 

 
- 2) ”Personkemin mellan ledande befattningshavare för beställaren respektive leverantören fungera inte/dåligt vilket leder 

till: Parterna har inte samma målbild med entreprenaden och förmår inte jämka detta på ett acceptabelt sätt (beställaren 
vill ha en billig och bra leverans och leverantören vill tjäna så mycket pengar som möjligt) 
B2 = 5, B3 = 7, B4 = 6, B5 = 4, B8 = 9, B9 = 7 
 
E2 = 5, E3 = 9, E5 = 4, E6 = 7, E7 = 7         
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