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Abstract 

During the nineties, a lot of criticism was aimed at the construction industry. Partnering emerged as a 

way to tackle the problems. The principle of partnering is that the parties agree to jointly achieve 

common project goals by mutual trust and understanding of each other's values and expectations. 

Although partnering has existed for nearly three decades, the meaning of the concept is still illusive 

and what advantages it entails. However, the concept is nevertheless used by the industry. The paper 

aims to improve the understanding of the motives for implementing partnering by examining why 

partnering is implemented by HSB Bostad AB and what motives exists for its usage. Empirical data 

was collected by using a case study of HSB Bostad AB, and analyzed on the basis of economic 

theories and models. The results show that partnering primarily is used in projects which are; 

complex, have big scope and where there is limited competition among contractors. Partnering is also 

used as; a risk-balancer in the project portfolio (because HSB Bostad’s risk exposure varies in 

different contract forms), an educational medium and a platform for a more enjoyable work-

environment. 
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Sammanfattning 

Under nittiotalet riktades skarp kritik mot byggbranschen. Samverkan kom fram som ett sätt att 

angripa problematiken. Principen med samverkan är att parterna förbinder sig till att tillsammans 

uppnå gemensamma projektmål genom en ömsesidig tillit och en förståelse för varandras värderingar 

och förväntningar. Trots att samverkan funnits i snart tre decennier är det fortfarande inte klarlagt 

vad samverkan som koncept innebär och vilka konceptets fördelar är. Men konceptet tillämpas trots 

detta fortfarande av aktörerna på marknaden. Arbetet syftar till att öka förståelsen för motiven till att 

samverkan tillämpas genom att undersöka varför samverkan används av HSB Bostad AB. Empiriskt 

material samlades in med hjälp av en fallstudie av HSB Bostad AB, som analyserats utifrån 

ekonomiska teorier och modeller. Resultatet visar att samverkan framförallt fyller en plats i komplexa 

projekt med stor omfattning och där konkurrensen mellan entreprenörer är begränsad. Samverkan 

fungerar även som en riskbalanserare i projektportföljen (på grund av att HSB Bostads risktagande 

varierar mellan olika kontraktsformer), ett utbildningsmedium och en plattform för roligare 

arbetsklimat. 



 

V 
 

Förord 

Denna uppsats är skriven under våren 2014. Uppsatsen fungerar som examensarbete för 

civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige. Uppsatsen är även examensarbete för 

mastersprogrammet Fastighetsutveckling och finansiella tjänster och spåret Architectural Design and 

Construction Project Management. 

Ett stort tack till alla medarbetare på HSB Bostad AB som ställt upp med sin tid och sitt engagemang 

för att detta arbete skulle kunna komma till stånd, vi uppskattar verkligen att ni lagt energi på oss. Ett 

speciellt tack till Anna Lagbo som agerat som vårt bollplank när förvirringen varit som störst. 

Ett särskilt stort tack till Dr. Johan Nyström på VTI som med sin expertis inom området har väglett 

och handlett oss på ett alldeles förträffligt sätt. Genom sin skarpsynthet och näsa för att belysa de 

delar av materialet som hade substans har vi kunnat fokusera på rätt saker. 

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare på KTH docent Tina Karrbom Gustavsson som 

genom sitt sätt belysa ämnet från andra vinklar hjälpt oss höja ambitionen och nivån på arbetet. 

Ett stort tack till våra nära och kära för ert stöd och tålamod, vi älskar er. 

  



 

VI 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................................. 8 

1.2 Syfte, mål och frågeställning ............................................................................................................. 8 

1.3 Avgränsning ......................................................................................................................................... 9 

2 Metod .......................................................................................................................................................... 10 

2.1 Forskningsform ................................................................................................................................ 10 

2.2 Typ av forskning ............................................................................................................................... 10 

2.3 Forskningsansats ............................................................................................................................... 10 

2.4 Rapportens metodval ....................................................................................................................... 11 

2.4.1 Kvalitativ induktiv fallstudie .................................................................................................. 11 

2.4.2 Triangulering, validitet och tillförlitlighet ............................................................................. 11 

2.4.3 Etik ............................................................................................................................................. 11 

2.5 Datamaterial ...................................................................................................................................... 12 

2.5.1 Företagsdokumentation .......................................................................................................... 12 

2.5.2 Intervjuer ................................................................................................................................... 12 

3 Kontraktsrelationer i byggsektorn .......................................................................................................... 13 

3.1 Samverkan.......................................................................................................................................... 13 

3.1.1 Komponenter i samverkan ..................................................................................................... 13 

3.1.2 Partneringblomman ................................................................................................................. 14 

3.1.3 Mål med samverkan ................................................................................................................. 17 

3.2 Ekonomisk teori ............................................................................................................................... 17 

3.2.1 Upprepade spel ........................................................................................................................ 17 

3.2.2 Konkurrensutsatt upphandling .............................................................................................. 19 

3.2.3 Informationsekonomi/informationsasymmetri .................................................................. 19 

3.3 Entreprenadformer .......................................................................................................................... 21 

3.3.1 Utförandeentreprenad ............................................................................................................. 21 

3.3.2 Delad entreprenad ................................................................................................................... 22 

3.3.3 Totalentreprenad ...................................................................................................................... 22 

3.3.4 Valet av entreprenadform ....................................................................................................... 23 

3.4 Ersättningsformer ............................................................................................................................. 23 

3.4.1 Löpande räkning ...................................................................................................................... 24 

3.4.2 Fast pris ..................................................................................................................................... 24 

3.4.3 Incitamentskontrakt ................................................................................................................ 24 

3.5 De olika kontraktsrelationerna ....................................................................................................... 25 



 

VII 
 

4 HSB ............................................................................................................................................................. 26 

4.1 Presentation av företaget ................................................................................................................. 26 

4.1.1 Organisation ............................................................................................................................. 26 

4.2 HSB:s byggprocess i korthet ........................................................................................................... 26 

4.3 HSB:s kontraktsformer .................................................................................................................... 27 

4.3.1 Totalentreprenad ...................................................................................................................... 27 

4.3.2 Delade entreprenader (egen regi) .......................................................................................... 28 

4.4 Samverkan.......................................................................................................................................... 28 

4.4.1 Avtalsmallarna för samverkan ................................................................................................ 29 

4.4.2 HSB:s riskexponering i olika kontraktsformer .................................................................... 30 

5 Intervjuer och analys ................................................................................................................................. 31 

5.1 Samverkan enligt HSB ..................................................................................................................... 31 

5.2 HSB:s motiv till samverkan ............................................................................................................. 33 

5.3 Varför HSB väljer samverkan i förhållande till andra kontraktsformer ................................... 35 

5.3.1 Beslutsunderlag för val av kontraktsform ............................................................................ 35 

5.3.2 Respondenterna ....................................................................................................................... 36 

5.4 Val av entreprenör ............................................................................................................................ 39 

6 Resultat och diskussion ............................................................................................................................ 42 

6.1 Samverkan enligt HSB ..................................................................................................................... 42 

6.2 HSB:s motiv till samverkan ............................................................................................................. 43 

6.3 Varför HSB väljer samverkan i förhållande till andra kontraktsformer ................................... 43 

6.4 Val av entreprenör ............................................................................................................................ 44 

7 Slutsatser ..................................................................................................................................................... 46 

8 Referenser ................................................................................................................................................... 47 

 



8 
 

1 Introduktion 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till studien och det problem som ligger till grund för 

frågeställningarna. Vidare presenteras studiens syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Under nittonhundranittiotalet riktades skarp kritik mot byggbranschen. Branschen kritiserades för 

dess ineffektivitet, brist på samarbete och motsättningsfulla klimat mellan aktörer (SOU 2002:115). 

Som en konsekvens av kritiken växte samverkan fram som en sätt att angripa denna problematik. 

Den grundläggande tanken med samverkan är att parterna förbinder sig till att tillsammans uppnå 

gemensamma projektmål genom en ömsesidig tillit och en förståelse för varandras värderingar och 

förväntningar (Hartmann och Bresnen, 2011). Latham (1994) presenterade samverkan som en lösning 

på ineffektiviteten inom byggindustrin i Storbritannien. Rapporten följdes av flera rapporter på ämnet 

bland annat Egan (1998). I början av 2000-talet kom NCC genom projekt i Danmark och 

Storbritannien i kontakt med det då, ur en svensk kontext relativt nya konceptet samverkan och tog 

med sig arbetssättet till Sverige (Kadefors et al., 2007). 

Byggprojekt är ett arbetsfält inom vilket en rad olika aktörer, organisationer och yrkeskategorier 

interagerar (Gadde och Dubois, 2010, Eriksson, 2010), och även om samverkans popularitet och 

påstådda fördelar i förhållande till traditionella byggprojektsmetoder, finns det inom forskning och i 

teorin problem med att påvisa dessa positiva effekter empiriskt (Eriksson et al., 2008, Nyström, 

2008b). Positiva effekter av samverkansprojekt kan även vara svåra att uppnå då det finns hinder av 

organisatorisk och kulturell karaktär (Bresnen och Marshall, 2000, Eriksson et al., 2008). Vidare 

menar Eriksson et al. (2008) att beställaren måste anpassa sina processer och inte arbeta på 

traditionellt sätt om fördelarna med samverkan ska möjliggöras.  

Under senare tid har röster höjts om att samverkan inte nödvändigtvis är något att eftersträva. 

Trafikverket har, som exempel, reviderat sin upphandlingsstrategi och vill öka antalet 

funktionsentreprenader (totalentreprenader med funktionskrav) som komplement till Utökad 

Samverkan (Riksrevisionen, 2012). I en studie av Josephson (2013) jämförs samverkansprojekt med 

traditionellt genomförda projekt, denna studie visar inte fler positiva effekter än vid andra sätt att 

arbeta (Josephson, 2013). Josephson (2013) påpekar vidare att beställaren kan ha högre förväntan på 

samverkansprojekt än på traditionella projekt men att djupare studier måste genomföras för att förstå 

effekterna av samverkan i byggprojekt.  

Det finns, med anledning av denna kontemporära kritik, fortfarande ett behov av att undersöka 

varför byggherrar tillämpar samverkan och vad de vill uppnå. 

1.2 Syfte, mål och frågeställning 

Mot bakgrund av att samverkan inom byggbranschen kommit att bli ett, om än omdiskuterat, 

alternativt arbetsätt är syftet med detta arbete att rikta nytt ljus på och därigenom bidra till en ökad 

förståelse för de underliggande faktorerna kring varför samverkan är ett tillämpat arbetssätt. 

Den frågeställning som undersöks för att uppnå syftet är Varför tillämpar HSB Bostad samverkan? 

Frågeställningen har styckats upp i fyra delfrågor som var och en undersöks: 

 Vad betyder samverkan? 

 Vilka motiv finns till samverkan? 

 Hur väljs kontraktformen? 
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 Hur väljs entreprenören? 

1.3 Avgränsning 

Rapporten behandlar endast samverkan ur ett beställarperspektiv. Rapporten är också avgränsad till 

att behandla den svenska marknaden och dess byggindustri även om både svenska och internationella 

källor används. Studien är begränsad till att omfatta en beställare, HSB Bostad AB (nedan kallat HSB), 

framförallt med fokus på strategisk nivå.  
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens upplägg och hur det teoretiska ramverket är utformat samt hur 

den empiriska informationen har inhämtats. Det är viktigt för arbetets reliabilitet och validitet att inte 

bara redogöra för det framkomna resultatet, utan att även visa hur resultaten genererats genom valet 

av en ändamålsenlig metod. Valet av metod korrelerar således med frågan eller frågorna som 

formulerats, samt med vad vi avser att undersöka inom ramen för uppsatsen. Metoden är följaktligen 

uppdelad i trestegsraketen form, typ och ansats. 

2.1 Forskningsform 

Forskning kan ses som en spiral där generaliseringar av observationer leder till teorier och dessa 

prövas mot nya observationer som reviderar teorier. Detta blottar de två huvudformerna av forskning 

som kan bedrivas. Nämligen – induktiv och deduktiv forskning. Den ena formen mynnar ut i den 

andra som sedan omprövar den första. 

Induktiv forskning är teoribyggande. Genom observationer generalisera, dra slutsatser och formulera 

en modell över det observerade mönstret det vill säga en teori som beskriver observationerna. 

Motsatsen till induktiv forskning är deduktiv forskning som är teoriprövande. Utifrån en given teori 

prövas om observationerna överensstämmer med teorin. Om de mönster och koncept som teoretiskt 

sett borde finnas kan påvisas i praktiken. Dessa två former utgör navet i all typ av forskning och kan 

pågå hela tiden även inom ett och samma forskningsprojekt. Utifrån observationer formuleras en 

teori som prövas av nya observationer som reviderar teorin så att den förfinas och får teorierna att 

bättre förutse observationer (Bhattacherjee, 2012). 

2.2 Typ av forskning 

Forskning kan delas in i tre olika typer beroende på vad syftet med forskningen är. De tre typerna är 

explorativ, deskriptiv och förklarande forskning. 

Explorativ forskning bedrivs ofta i nya forskningsområden för att försöka få grepp om omfattningen 

av ett visst fenomen, för att formulera initiala teorier eller för att få en uppfattning om en mer 

omfattande studie skulle kunna generera något intressant. Denna typ av forskning kan även användas 

för att finna ett intressant angreppssätt för att studera ett visst fenomen. Deskriptiv forskning handlar 

om att beskriva hur saker och ting är, genom noggranna observationer. Forskaren har i detta fall 

ingen kontroll över variablerna utan kan enbart observera fenomenet som inträffar eller har inträffat. 

Observationerna bidrar till empiri inom forskningsområdet. Förklarande forskning går ut på att 

försöka förklara observerade fenomen. Inte bara konstatera hur saker ligger till utan också försöka 

förklara varför ett visst fenomen har uppstått eller vilka faktorer som är avgörande för att det uppstår. 

Forskaren försöker reda ut och förklara orsakssamband som kunnat observeras (Bhattacherjee, 2012). 

2.3 Forskningsansats 

Forskning kan bedrivas utifrån en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att 

datainsamlandet och materialet inte är numeriskt och kvantifierbart. Istället sker insamlandet utifrån 

observationer och intervjuer där forskaren tolkar informationen utifrån sammanhanget. Kvalitativ 

forskning förlitar sig på laborativa och noggranna beskrivningar av fenomen. Användningen är 

mycket praktisk där det inte anses gå att separera variabler från sammanhanget och där komplexa 

sociala strukturer är föremålet för undersökningen. En nackdel med kvalitativa metoder är att det är 

svårt att påvisa kausalitet och korrelation mellan samband. En annan nackdel är att det inte är möjligt 

att vara objektiv inför det studerade fenomenet. Den som observerar och intervjuar är ett filter som 
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all data måste passera igenom och detta kan ge avtryck i det som insamlas. En kvantitativ ansats 

bygger på insamling av numerisk information. I kvantitativ forskning kan analyser göras med hjälp av 

statistik, matematiska samband och korrelationer kan påvisas. En fördel med denna metod är att stora 

mängder data kan analyseras. En annan fördel är att forskaren inte aktivt påverkar 

informationsinsamlingen, till skillnad från kvalitativ forskning, vilket stärker tillförlitligheten. Ett 

problem med kvantitativ forskning är att det finns en osäkerhet om den insamlade verkligen beskriver 

det den är tänkt att beskriva (Bhattacherjee, 2012). 

2.4 Rapportens metodval 

2.4.1 Kvalitativ induktiv fallstudie  

Denna studie är induktiv eftersom den ämnar observera, beskriva och analysera varför samverkan 

bedrivs. Studien är i viss mån även deskriptiv eftersom den även försöker förklara det nuvarande 

arbetssättet. Vidare har arbetet en kvalitativ ansats eftersom problemet av sin natur, att förklara 

motiven till fenomenet, är svårt att kvantifiera och separera från dess sammanhang. 

Metoden som tillämpades i detta arbete var en fallstudie där HSB:s samverkansarbete studerades. 

Data samlades in med hjälp av intervjuer, granskning av företagsdokumentation, samt observationer 

av samverkansaktiviteter. Den valda metoden är beprövad för studier av liknande natur (Karrbom 

Gustavsson och Gohary, 2012, Eriksson, 2008).  

2.4.2 Triangulering, validitet och tillförlitlighet 

Som kan läsas ovan inhämtas empiri på flera olika sätt, vilket kan kallas triangulering. Triangulering 

innebär att flera metoder används för att studera samma fenomen. Med hjälp av triangulering kan den 

interna validiteten stärkas och en mer holistisk bild av fenomenet uppnås (Jick, 1979).  

Validitet kan delas in i intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om vald metod 

verkligen mäter det den ska mäta och extern validitet handlar om resultatet av studien är 

generaliserbart.  

Studien genomfördes på endast ett företag som enbart är verksamt på bostadsmarknaden i 

Stockholm, Sverige. Detta kan leda till låg extern validitet. Men resultatet av studien ämnar bidra till 

ökad förståelse av samverkan och varför det tillämpas hos en beställarorganisation i Sverige och 

tillsammans med andra studier bör den externa validiteten kunna verifieras.  

Tillförlitlighet handlar om att studien ska kunna upprepas och ge identiskt resultat. Den valda 

metoden, semistrukturerade intervjuer, granskning av projektdokumentation och observationer, gör 

det svårt att få samma svar vid upprepning. Metoden ställer höga krav på intervjuteknik och 

opartiskhet. Presentation av citat från intervjuerna bidrar till ökad tillförlitlighet. 

2.4.3 Etik 

Intervjupersonernas integritet och välbefinnande är en viktig aspekt att beakta. Detta görs genom att 

deltagarna erbjuds anonymitet. På så sätt kan, genom att läsa den färdiga rapporten, ett specifikt svar 

inte kopplas ihop med en specifik individ. Alla deltagare informerades även angående studiens syfte, 

varför deras medverkande är viktigt och att deras medverkan är frivillig.  

Eftersom examensarbetarna i viss mån tagit del av information som kan betraktas som 

affärshemligheter eller känslig för HSB eller deras affärskontakter har HSB givits möjlighet att läsa 

igenom och kommentera arbetet innan publicering. 
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2.5 Datamaterial 

Det empiriska underlaget för studien har inhämtats från tre olika typer av källor. Intervjuer, 

observationer, företagsdokumentation. 

2.5.1 Företagsdokumentation 

Som underlag för studien har projektdokumentation i form av beslutsunderlag för val av 

entreprenadform, aktivitetslistor för projekten och avtal mellan entreprenör och beställare använts. Vi 

har även använt styrdokument och annan företagsdokumentation i form av tre olika versioner av de 

mallar som ligger till grund för de kontrakt som skrivs mellan entreprenör och HSB för 

samverkansprojekt, processbeskrivningar, organisationsscheman, mallar för beslut av 

entreprenadform och pågående projektförteckning. 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna var öppna. Det 

möjliggjorde ett mer levande samtal där en djupare förståelse av det undersökta fenomenet kan 

förmedlas (Bhattacherjee, 2012). Urvalet av intervjupersoner har gjorts utefter kriterierna att de ska ha 

en god inblick över HSB:s samverkansarbete, både på strategisk nivå och på utförandenivå. Bland 

respondenterna återfinns företagets VD, affärsområdeschefen för nyproduktion, affärsområdeschefen 

för fastighetsutveckling, en bolagsjurist, chefen för produktionsledning & upphandling, en controller, 

två projektchefer, chefen för projektledarna samt tre projektledare. Utöver detta tackade en 

projektledare nej till att medverka.  

Totalt tolv intervjuer genomfördes. Intervjuerna hade en längd på 1-2 timmar. Ingen 

inspelningsutrustning användes under intervjuerna utan vi utnyttjade situationen att vi var två 

intervjuare, där den ene var mer aktiv och den andre antecknade. Intervjuerna hade karaktären av 

samtal där det var respondenternas svar som förde samtalet vidare, på så sätt så fanns det i förhand 

inte nedtecknade frågor utan korta stödord om de ämnesområden vi ville behandla. Direkt efter varje 

genomförd intervju diskuterade vi vad intervjun gav och väsentlig information skrevs ned. 
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3 Kontraktsrelationer i byggsektorn 
För att få en förståelse vad samverkan är har in litteraturstudie på ämnet genomförts. Detta behandlas 

i kapitel 3.1. Vidare presenteras det teoretiska ramverk som används för analys av det empiriska 

materialet. Det teoretiska ramverket har sin bas i ekonomisk teori. Utöver detta presenteras även de 

entreprenadformer och ersättningsformer som används inom byggbranschen, i detta kapitel, för att ge 

en grundläggande förståelse för hur relationer mellan entreprenörer och beställare är uppbyggda. 

3.1 Samverkan 

Det finns många olika uppfattningar om vad samverkan innebär och hur det ska definieras. Det kan 

förklaras med att samverkansprojekt kan se mycket olika ut. Någon sammanhållen definition av vad 

samverkan är finns inte (Nyström, 2007). Det gör att ingen definition av de nedan presenterade 

definitionerna är mer valid än någon annan. 

Thompson och Sanders (1998) skrev redan för femton år sedan att samverkan blivit ett allomfattande 

begrepp, som betyder olika saker för olika människor. Detta bidrar till förvirring av vad samverkan 

innefattar för de berörda parterna vilket med största sannolikhet försvårar implementeringen och 

exekveringen av samverkansprojekt inom byggbranschen. Inom den akademiska sfären figurerar även 

olika definitioner av konceptet samverkan. Den amerikanska intresseorganisationen Construction 

Industry Institute gav ut en definition 1991 som lyder, efter översättning av författarna: 

"... Ett långsiktigt åtagande mellan två eller flera organisationer i syfte att uppnå specifika affärsmål genom 

att maximera effektiviteten av varje deltagares resurser. Detta kräver att traditionella relationer förändras till 

en gemensam kultur utan hänsyn till organisatoriska gränser. Relationen bygger på förtroende, engagemang för 

gemensamma mål, samt en förståelse för varandras individuella förväntningar och värderingar. Förväntade 

fördelar är förbättrad effektivitet och kostnadseffektivitet, ökad möjlighet till innovation och kontinuerlig 

förbättring av kvalitetsprodukter och tjänster. " (CII, 1991).  

Denna definition är generell och ospecifik vilket gör att den inte bidrar till någon djupare förståelse 

för vad samverkan innebär. Ett liknande sätt att definiera samverkan görs av Chen och Chen (2007) 

som säger att samverkan involverar huvuddeltagarna i projekt i en allians som skapar en 

sammanhållning, vilket möjliggör att projektdeltagarna öppet kan interagera och prestera. Crowley 

och Karim (1995) definierade samverkan som ‘‘en organisation som implementerar en 

samarbetsstrategi genom att modifiera och komplettera de traditionella gränserna mellan företag i en 

konkurrensutsatt miljö” och Larson (1995) använde definitionen ”en metod för att omvandla 

avtalsförhållanden till ett sammanhängande projektteam med en enda uppsättning mål och fastställda 

rutiner för att lösa tvister på ett snabbt och effektivt sätt” i sitt arbete (Bygballe et al., 2010). 

3.1.1 Komponenter i samverkan  

Ett annat sätt att definiera konceptet är att beskriva hur samverkan skapas. Enligt Bennett (1998), är 

samverkan ett antal strategiska åtgärder som ger förbättringar av projektets prestanda. 

Samverkansprojekt drivs av en tydlig förståelse av gemensamt uppsatta mål och gemensamt 

beslutsfattande för flera företag som är fokuserade på att använda feedback för att ständigt förbättra 

sin gemensamma prestation. Naoum (2003) presenterar fyra punkter som författaren hittar som 

definierande för ”framgångsrika samverkansprojekt”. Dessa fyra listas som: 

 Ömsesidigt överenskomna syften och mål 

 Tillit mellan organisationer 
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 Definierad metod för konfliktlösning 

 Kontinuerligt förbättringsarbete 

Dessa figurerar även i andras arbete, så som (Cheng och Li, 2004) som tillägger att öppna 

kommunikationsvägar och stöd från verksamhetens högsta ledning är kritiskt. Som synes är dessa 

definitioner inte särskilt lätta att använda sig av eftersom de innehåller både effekterna av och 

projektverktygen som utgör samverkansprojekt. Eriksson (2010), menar att det inte är särskilt 

användbart att blanda in både effekter och verktyg i definitionen för att kunna visa på vilka projekt 

som är samverkansprojekt. När det i definitionen uppges att tillit ska finnas i samverkansprojekt går 

automatiskt ett projekt, där tillit saknas, ej att klassificera som ett sådant trots att det varit avsikten 

under hela projektets gång. Det blir väldigt enkelt att avfärda misslyckade projekt med att säga att de 

inte är ”riktiga” samverkansprojekt i ett sådant scenario. 

3.1.2 Partneringblomman 

Nyström (2005) publicerade artikeln ”The definition of partnering as a Wittgenstein family-resemblance concept.” 

i vilken han dels tittar i en litteraturstudie hur andra definierar samverkansprojekt och dels applicerar 

dessa definitioner på en idé som skapades av Ludwig Wittgenstein, om att man kan beskriva 

komplexa koncept som saknar några få gemensamma kriterier, med begreppet familjelikhet. Där 

gemensamma drag delas mellan familjemedlemmarna men inget delas av alla i familjen. På detta sätt 

skapade han partneringblomman, där de två komponenterna, tillit och gemensamma mål, är de enda 

kraven som delas mellan alla samverkansprojekt. De resterande komponenterna för hur samverkan 

ska definieras kopplas till dessa två utan att för den delen vara kopplade till varandra. Liknelsen av en 

blomma framträder om tillit och gemensamma mål är den gula mittendelen på en prästkrage, och där 

de andra komponenterna är de vita bladen i kragen, se figur 1. Därmed erhålls ett strukturerat men 

flexibelt sätt att definiera olika samverkansprojekt.  

 

Figur 1: Partneringblomman (Nyström, 2005) 

I sitt arbete med att kartlägga hur litteraturen har definierat samverkan, sammanställde Nyström 

(2005) en lista över komponenter som ingår i samverkansdefinitioner. Denna lista består av nio 
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stycken komponenter som identifierats i artiklar från 1995 och framåt. De nio punkterna är som 

följer: 

 Tillit 

o Tillit är viktigt i alla affärsrelationer men anses vara extra viktigt i samverkansprojekt 

på grund av att dessa avtal anses vara lite mindre av komplett art samt att detta 

innebär kontinuerliga omförhandlingar. Tillit kan uppstå på flera olika sätt. Tre sätt 

som tillit uppstår på är, genom rykten (då finns tillit redan vid första kontakt), 

spontant samt genom återkommande samspel (där tillit utvecklas över tiden). 

 Ömsesidig förståelse/Gemensamma mål 

o Här resoneras det att trots att de ekonomiska målen normalt skiljer sig, eftersom 

entreprenören vill omsätta så mycket som möjligt på bekostnad av byggherren, finns 

det i samverkan en ömsesidig förståelse och respekt för varandras intressen som gör 

det möjligt att kompromissa i lägen där den andra partens marginalvinster är mycket 

större än dina egna marginalförluster (eftersom det omvända kan vara aktuellt nästa 

gång). Andra mål än strikt ekonomiska förekommer vanligtvis och nedtecknas i en 

samverkansdeklaration. 

 Ekonomiska incitamentskontrakt 

o Handlar kortfattat om att de två traditionella betalningsformerna, antingen att ha fast 

pris eller löpande räkning, komplimenteras eller ersätts med ett riktpriskonstrakt med 

delade vinster och gemensamma täckningar av förluster. Genom att nyttja ett sådant 

anses ett samverkansprojekt kunna finna god balans mellan pris, kvalité och tid. Se 

vidare kapitlen om entreprenadformer (3.3) och ersättningsformer (3.4) för närmare 

beskrivning.  

 Relationsbyggande aktiviteter 

o Detta berör beställaren, entreprenören och även underentreprenörer och genomförs 

för att stärka vi-känslan och lagandan kring samverkansprojektet. 

 Kontinuerliga och strukturerade möten 

o Mål bör följas upp och genom kontinuerliga möten, som också kan fungera som 

problemlösare och forum för goda idéer från alla nivåer, bör samverkansgruppen ges 

mandat att kunna hantera och lösa frågor snabbt för att skapa flexibilitet. 

 Moderator 

o Moderatorns roll är att agera neutral part. En diskussionsledare som ser till att alla 

läger blir hörda och att diskussionen hålls relevant. Anses extra viktigt i början av 

projektet. Det anses även vara positivt om moderatorn har tidigare erfarenhet av 

samverkan. 

 Välja medarbetare 

o I samverkan arbetar byggherren och entreprenörer i nära relationer med varandra och 

därför är det av vikt att personerna i projektet kommer överens. Personal kan 

handplockas och det kan finnas förbestämda rutiner för hur utbyte av personer som 

inte fungerar i gruppen ska ske. 

 Uttalad konfliktlösningsmetod 

o Konflikter i form av tvister är kostsamt och det anses vara ett av de huvudsakliga 

skälen till samverkansprojektens uppkomst. Det finns två sätt att angripa 

konflikterna, antingen destruktivt eller konstruktivt. Att antingen låta en domstol eller 

annan typ av skiljenämnd avgöra vem som har rätt eller att ta tillvara på och låta de 
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som är upphov till problemet lösa det tillsammans för att sedan eventuellt tillsätta 

andra resurser. 

 Öppenhet 

o Öppenhet är en viktig del av ett fungerande samverkansprojekt, kommunikation är av 

högsta vikt för att lösa problem och för att förstå varandras situationer och underlätta 

kompromisser. Öppna böcker bidrar till detta trots att det kanske kan tyckas 

motstridigt att där det finns tillit behövs inga öppna böcker. 

Precis som tidigare var nämnt är det bara tillit och ömsesidig förståelse/gemensamma mål som finns 

representerade i samtliga definitioner, de andra finns i större eller mindre utsträckning på 

förekommen anledning. 

Nyströms lista kan jämföras med en liknande lista framtagen av Tyler och Matthews (1996), som 

innehöll 20 element, som var de vanligast förekommande i litteraturen fram tills dess. Nyströms 

partneringblomma är en lämplig modell för att definiera begreppet eller åtminstone använda för att 

kartlägga hur en organisation definierar samverkan eftersom den innehåller de delar av samverkan 

som förekommer i litteraturen. 

Partneringblomman får kritik av praktiker som menar att många av komponenterna innehåller 

ickekonkreta begrepp (Nyström, 2008a). 

Lu och Yan (2007) tar ett annat grepp, deras definition är tömd på alla effekter av partnerskapet och 

innehållet är istället strikt processverktygsorienterat. (översatt av författarna):  

"en strukturerad sekvens av processer som inleds i början av ett projekt och bygger på gemensamma mål och 

använder specifika verktyg och tekniker till exempel anpassade workshops, en urkund, en metod för 

tvistlösning, och kontinuerliga tekniker för förbättring"(Lu och Yan, 2007).  

Nyström (2007) tar även upp i sin doktorsavhandling en definition utvecklad av representanter från 

beställare, entreprenörer och konsulter inom FIA (Förnyelse i Anläggningsbranschen), initierat av 

Vägverket och Banverket för Utökad Samverkan, som i likhet med partneringblomman tog fram en 

flexibel och strukturerad modell för samverkan men med uteslutande verktygsbaserade kriterier som i 

nivå ett (obligatoriska moment): 

 Rutiner för kontinuerlig uppföljning och förbättringsarbete,  

 Öppenhet i frågor av gemensam art,  

 Konfliklösningsmetoder,  

 Gemensam riskhantering,  

 Gemensam målstyrning och  

 Gemensam organisation med processledning. 

Och i nivå två (Valbara moment): 

 Branschutveckling 

 Omvärldskommunikation 

 Aktiv design 

 Systematisk kompetensutveckling 

 Ökad delaktighet av övriga aktörer 
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 Benchmarking 

 Fördjupad målstyrning 

 Fördjupade insatser för grupputveckling 

I artikeln Fem år med partnering i driftområde Arvika skapade Nyström (2008a) en hybrid mellan sin 

partneringblomma och de praktiska definitioner som utgörs i FIA. På detta vis utökades den praktiska 

tillämningen av blomman. 

3.1.3 Mål med samverkan 

Nyström (2007) presenterar två syften med samverkan. För det första kan samverkan ses som ett sätt 

neutralisera opportunism genom att, som en del av ett relationellt kontrakt, det vill säga kontrakt som 

är baserade på hur relationerna mellan parterna verkar, minska just opportunism baserat på en 

blandning av tillit och återkommande samspel. För det andra kan samverkan användas för att 

underlätta omförhandlingar när ny information uppenbarar sig i projekt med relativt kompletta avtal 

av beställare som är riskaverta. I dessa fall kan investeringar i tillit och ömsesidighet vara befogade för 

att minska kostnaderna och öka sannolikheten att få till förbättringar utan att det bekostar någon 

extra, så kallade paretoförbättringar. 

Enligt Loraine (1994) är anledningen till att införa samverkan viljan att få bort relationer med 

motstående intressen från entreprenaden. Bland annat för att få ner kostnadsökningar när problem 

uppstår genom att de traditionella kontrakten förhindrar ett effektivt samarbete. Liknande slutsatser 

drar Black et al. (2000) som säger att anledningen till att använda samverkan är att minska motstående 

intressen i relationer, öka kundnöjdhet, förbättrad tidsplanering, delning av risken, förbättrad kvalitet 

och reducerade kostnader. 

Eriksson (2010) skriver att samverkan bör tillämpas när ökat samarbete behövs i ett projekt, det vill 

säga när projekten karaktäriseras av komplexitet, kundanpassningar, osäkerhet och är av stor storlek 

parat med tidspress. 

3.2 Ekonomisk teori 

3.2.1 Upprepade spel 

Inom ekonomisk teori används konceptet implicita kontrakt (Milgrom och Roberts, 1992). Dessa 

innebär att det trots att det inte i kontrakten finns specificerat alla parametrar för hur parterna skall 

förhålla sig i alla situationer upprätthålls relationen med hjälp av implicita överenskommelser. Det 

innebär att så länge som båda parter tjänar tillräckligt på att upprätthålla kontraktet kommer genom 

självbevarelsedrift förhållandet att bestå. Det är alltså den framtida avkastningen av samarbetet som 

skapar incitamenten till att upprätthålla kontraktet (Milgrom och Roberts, 1992).  

Förhållandet i dessa kontrakt kan beskrivas av spelteori, låt oss genom det så kallade fångarnas 

dilemma demonstrera hur detta fungerar. Fångarnas dilemma är spel som kan appliceras för att 

beskriva konflikter mellan individuella val och kollektiva intressen i många olika sociala eller 

ekonomiska situationer (Eriksson, 2007). Spelet som kan utformas på massor med olika sätt kan gå 

till på detta vis: Polisen fångar två kriminella som begått ett brott tillsammans, men som inte har 

någon lojalitet mot varandra, och låser in i varsitt förhörsrum. Där ges varje fånge ett val att antingen 

ange sin kumpan eller hålla tyst. Om båda håller tyst döms båda till medhjälp och får 1 år vardera. 

Om den anklagade A anger anklagade B går A fri och B får 3 år (och vise versa). Om båda anger 

varandra döms båda till 2 år. Sett ur individens synpunkt, under antagandet att den kriminella bara är 

ute efter att minimera sin egen tid i fängelse lönar det sig i dessa fall att ange sin kumpan, oavsett vad 
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kumpanen gör. Följden blir att båda anger varandra. Ett scenario där fångarnas dilemma tillämpas på 

kostnader i byggindustrin skulle se ut som följer i en spelmatris, se tabell 1 

Tabell 1: Spelmatris för tillämpning av fångens dilemma på byggindustrin 

  
Entreprenören 

  
Renspel Fulspel 

Beställaren 
Renspel Båda betalar 1 000 000 

E betalar 0 
B betalar 3 000 000 

Fulspel 
E betalar 3 000 000 

B betalar 0 
Båda betalar 2 000 000 

 

Vid första anblick kan det te sig som att det bästa valet är att samarbeta, men i ljuset av att båda parter 

är ute efter att dra på sig så lite kostnader som möjligt och därigenom maximera sin egen vinst, och 

dessutom inte vet hur den andra parten agerar blir det alltid bättre att spela fult. Om vi säger att 

beställaren kör med rent spel, då är det rationellt för entreprenören att spela fult (eftersom 0 < 1 

000 000). Om däremot beställaren spelar fult är det också rationellt för entreprenören att spela fult 

(eftersom 2 000 000 < 3 000 000). Slutsatsen är att i ett enskilt projekt är det ekonomiskt rationellt att 

spela fult för alla parter (eftersom det omvända också gäller), vilket resulterar i en merkostnad som är 

större än om båda parter kör med rent spel.  

Om vi däremot låter spelet upprepa sig, vilket skulle motsvaras av att parterna genomför fler projekt 

tillsammans, kommer parternas tidigare val att vägas in i strategin när respektive part gör sina val. Vid 

sådana upprepningar är Folkteoremet ett lösningskoncept inom spelteorin som går ut på att bryta läget 

som uppstår i fångarnas dilemma genom att låta dessa spel återupprepas och göra parterna medvetna 

om de tidigare valen som gjorts. Namnet kommer av att ingen riktigt vill ta på sig äran för att 

formulerat den – inte för att den inte saknar legitimitet utan för att det helt enkelt inte går att säga 

vem som var först. I och med denna upprepning går det att, utifrån hur den agerar, straffa den andra 

parten. Detta återspeglar bättre hur ett affärsförhållande ser ut där alla affärer inte är nya affärer 

mellan nya parter och där ryktet spelar roll, det vill säga hur aktörerna tidigare agerat spelar roll för 

hur stor tillit som finns mellan dem (Hendrikse, 2003). I dessa spel blir det väldigt tydligt att båda 

parter tjänar på att hjälpa varandra. Så länge som båda parter tjänar på samarbetet finns det ingen 

anledning att bryta det, se figur 2. Inom Folkteoremet går det att utforma specifika spelstrategier för 

att hantera just hur upprepade spel ska bemötas, så kallade metastrategier. 

  

 

Avkastning vid 
övergivande 

Framtida 
avkastning vid 

samarbete 

Figur 2: Avvägandet mellan framtida avkastning 
och kortsiktig vinning 
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En sådan strategi kallas Tit for Tat och är en spelstrategi som i upprepade spel innebär att den ena 

parten börjar med att samarbeta för att sedan följa den andra partens strategi. Så länge som båda 

parter fortsätter att samarbeta och så länge den gemensamma ackumulerade framtida vinsten 

överstiger utdelningen för parten som kan tänkas bryta jämvikten kommer spelet att fortgå i 

samarbetsanda. Om motparten väljer att överge samarbetet anpassas strategin till att överge, och om 

motparten väljer att samarbeta börjar ett nytt samarbete. Tit for tat innebär alltså att parterna kan 

förlåta varandra. En annan spelstrategi som kallas grimstrategin bygger på samma principer, men där är 

det första draget att samarbeta och sedan göra det tills någon av parterna byter strategi varpå 

samarbete inte väljs mer för resten av alla upprepningar (Hendrikse, 2003). 

3.2.2 Konkurrensutsatt upphandling 

Det finns flera olika teorier om hur entreprenader ska upphandlas, men som kontrast till upprepade 

spel måste den andra ytterligheten nämnas, konkurrensutsatt upphandling. I princip är i teoretiska 

termer denna form av upphandling en omvänd auktion där det finns en köpare och många säljare. 

Syftet med auktionen är att få säljarna att dela med sig av hur de värderar kontraktet. Utifrån detta 

kan köparen välja den effektivaste säljaren som erbjuder det lägsta priset (Winch, 2012). En 

förutsättning för detta är att det finns tillräckligt många säljare eftersom detta bygger på interaktion 

mellan tillgång och efterfrågan. I byggbranschen är inte konkurrens konstant vilket medför att 

tillgångskurvan förskjuts gentemot efterfrågekurvan när konkurrenssituationen ändras. Det vill säga 

när antalet projekt som entreprenörer kan lämna bud på ökar (högkonjunktur) kommer de bara lägga 

bud på det projekt som de anser har potentiellt högst vinstmarginal. Vilket får till följd att 

enhetspriset för entreprenaderna ökar. Det omvända sker i lågkonjunktur (Ngai et al., 2002). Winch 

(2012) tar upp detta i form av att upp till 10 % av omsättningen för entreprenörer utgörs av 

anbudskostnader. Andra nackdelar med konkurrensutsatt upphandling är enligt Winch (2012): 

 Stor risk för snedvridet urval (se kapitel 3.2.3) 

 Transaktionskostnader för projektet kan uppgå till så mycket som 15-20% som effekt av att 

beställaren måste stå för både sina egna kostnader och entreprenörens i form av 

overheadkostnader på kontrakten. 

 Kravet på att ha kompletta och otvetydiga förfrågningsunderlag begränsar användningen av 

konkurrensutsatt upphandling för  projekt med höga osäkerheter. 

 Den entreprenör som lämnat det lägsta priset på en förfrågan har kanske förbisett någon 

kostnad, och därmed räknat bort sig, vilket senare kan leda till problem för beställare. 

Fördelar med konkurrensutsatt upphandling är enligt Winch (2012): 

 Konkurrens uppmuntrar till hög produktivitet 

 I offentlig upphandling underlättar de uttalade urvalskriterierna till att försäkra att 

upphandlingen gjorts på rätt sätt. 

 Ingångströskeln är normalt sett låg vilket förhindrar kartellbildning. 

3.2.3 Informationsekonomi/informationsasymmetri 

En aspekt att ta i beräknande när det talas om beställare och entreprenörers relationer är att parterna 

ofta har olika information, så kallade informationsasymmetrier. Sådana asymmetrier uppstår i 

sammanhang som till exempel när banken inte känner till en låntagares verkliga betalningsförmåga 

eller när en beställare inte vet om entreprenören har kompetens för att hantera ett projekt. Eftersom 

en informationsfördel kan utnyttjas strategiskt blir konsekvenserna av asymmetriskt fördelad 

information fundamentala för hur marknader fungerar (Axelsson et al., 1998). De vanligaste 



 

20 
 

asymmetriska problemen brukar inom den anglosaxiska litteraturen benämnas moralisk risk och 

snedvridet urval (Moral Hazard och Adverse Selection). Det är även dessa som utgör kärnan av principal-

agent problemen. 

Moralisk risk eller Moral Hazard innebär ett problem om hur huvudmannen (principalen), beställaren 

inom byggbranschen, kan vara säker på att agenten (entreprenören) när denne väl anlitats, mobiliserar 

sina resurser till beställarens förfogande, och inte sin egen eller någon annan firmas (Winch, 2012). 

De flesta kontrakt inom byggbranschen är inkompletta när de ingås. Det innebär ett stort 

ledarskapsproblem att motivera hög prestanda istället för slentrianmässig prestanda som inte entydigt 

är ett kontraktsbrott (Winch, 2012). Enligt Winch (2012) uppstår moralisk risk i byggsektorn av 

följande situationer: 

 Leverantörer har information som är kritiskt för beställarens beslutande, men är inte 

motiverad att dela denna. 

 Beställaren har svårt att kontrollera kvalitén av mottagna varor eller tjänster vilket gör att 

leverantörer är lockade av att byta ut dessa mot sämre produkter eller utföra en sämre service. 

 Beställare finner det svårt att tydligt mäta den relativa prestandan hos enskilda medlemmar av 

projektkoalitionen. 

 Osäkerheter kring användandet av byggnadsverken betyder att beställaren kan komma att 

göra ändringar i dess funktionalitet när ny information tillgängliggörs. 

För att komma tillrätta med dessa problem har det utvecklats metoder som är del av mer avancerade 

och komplexa kontrakt, men problemet med sådana kontrakt är att de kan medföra högre 

transaktionskostnader att upprätta, absurda incitament och skapa misstro och motstridiga mål i 

relationer (Winch, 2012). Enligt Winch (2012) kan moralisk risk hanteras på följande sätt i avtalen:  

 Specificera vilka händelser som kan leda till ändring av kontraktet. 

 Specificera vem som har rätt att hantera förändringar av kontraktet. 

 Inkludera incitament i kontraktet. 

 Använda administrerade prissättningssystem för att hantera osäkerheter. 

 Ha ett konflikthanteringssystem 

 Specificera tillvägagångssättet för hur ändringar i kontraktet ska göras. 

 Fastställa en försäkran för åtagandet. 

 Fastställa för hur leverantören/entreprenörens arbete ska kontrolleras. Besiktning av tredje 

part.  

I Sverige finns standardkontrakt som reglerar stora delar av dessa svårigheter i form av AB/ABT och 

ABK, som ska reducera transaktionskostnaderna i och med att de redan finns och är vedertagna 

handlingar i branschen. 

Snedvridet-/negativt urval eller Adverse Selection innebär en annan typ av asymmetriska 

informationsproblem. Dessa innebär att en produkt eller tjänst med sämre kvalitet tränger ut en bättre 

genom att dra ner priset på alla varor vilket orsakar de bättre varorna dras tillbaka från marknaden 

eftersom det inte finns möjlighet att få betalt för dessa, detta är även kallat Grahams lag även om den 

primärt handlade om valuta i form av mynt av bättre och sämre kvalitet (Axelsson et al., 1998). Det 

mest berömda och konkretiserade exemplet på detta formulerades av Akerlof (1970) som förklarade 

konceptet med hjälp av begagnade bilar och hur sämre begagnade bilar (Lemons på engelsk slang, 
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därav uttrycket ”The Lemon problem”) konkurrerar ut bättre begagnade bilar (Cherries på engelsk slang). 

Genom att säljaren av begagnade bilar har ett informationsövertag gentemot vad köparen kan 

upptäcka vid en testkörning eller annan inspektion infinner sig asymmetri i informationen mellan 

dessa parter, det är svårt för köparen att sätta ett pris som motsvarar bilens kvalitet. Det innebär att 

det genomsnittliga priset på en begagnad bil är mycket lägre än en ny eftersom köparen inte kan 

uppskatta dess kvalitet, vill denne inte betala för mycket. Om säljaren har en kvalitetsmässigt 

överlägsen bil än genomsnittet kommer den helt enkelt inte ställa den bilen till marknadens 

förfogande eftersom priset på begagnade bilar baseras på den genomsnittliga bilen som är av sämre 

kvalitet och säljaren kommer följaktligen inte att få betalt för den kvalitet som offereras. Däremot 

skulle en säljare av en kvalitetsmässigt sämre bil gladeligen sälja den till det genomsnittliga priset. 

Följden blir att alla bilar som säljs är kvalitetsmässigt undermåliga och de bra bilarna inte säljs. Detta 

är snedvridet urval. På samma sätt har leverantörer i byggsektorn som incitament att ta ut överpriser 

för de varor som beställaren med svårigheter kan kontrollera (Winch, 2012). Därför kan 

prissignalerna i byggmarknaden vara missvisande, och risken finns att de dåliga utkonkurrerar de bra. 

Hur kan beställaren vara säker på att det bästa erbjudandet som offererats inte heller är det mest 

desperata, att ingen annan vill ha med leverantören att göra därför att de vet dess sanna kapacitet? 

(Winch, 2012). Sammantaget är detta starkt knutet till hur urvalet av entreprenör görs och vilka 

avväganden som görs i samband med detta. Det bör ingå i en upphandling om det kan göras inom 

den egna organisationen (in-house) där mindre asymmetri råder, eller att genom utpekande välja 

(baserat på tidigare information, och mer information finns), eller genom en tävling (där det mest 

förtroendeingivande alternativet vinner) till att avgöras i konkurrens där störst informationsasymmetri 

råder. 

3.3 Entreprenadformer 

Med entreprenadform avses den organisatoriska konstellation som projektet utgörs av. Vem som 

ansvarar för projektering och vem som ansvarar för utförandet. Nedan finns en genomgång för hur 

dessa vanligtvis är uppbyggda. Vilken entreprenadform som väljs för ett projekt beror av en rad 

faktorer som egen erfarenhet, risktagande och ekonomi. 

3.3.1 Utförandeentreprenad 

Utförandeentreprenader innebär att beställaren ansvarar för projekteringen, det vill säga i en 

utförandeentreprenad ansvarar beställaren för alla bygghandlingar och upphandlar sedan själva 

uppförandet av byggnadsverket med dessa handlingar som underlag (Ottosson, 2009). Ansvaret för 

utformningen och funktionen åvilar alltså beställaren. Det åligger entreprenören att se till att de 

arbeten som behövs för utförande av entreprenaden blir gjorda och det är även upp till 

generalentreprenören att köpa in de varor och tjänster som behövs för dess utförande (BKK, 2004). 

En illustration över hur organisationen är uppbyggd kan ses i figur 3. 

 

Figur 3: Organisation vid utförandeentreprenad 
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Standardkontrakt för utförandeentreprenader har utformats av Byggandets Kontaktkommitté, som är 

en ideell intresseorganisation med företrädare från statliga, kommunala, allmännyttiga och privata 

byggherrar, konsulter samt bygg-, anläggnings- och installationsentreprenörer (BKK, 2007). 

Standardkontrakten, som kallas Allmänna Bestämmelser, är mycket vanliga som underlag för 

entreprenader som utförs i Sverige, och standardavtalet reglerar ansvar för parterna, riskfördelning, 

arbetenas omfattning och utförande, hur ekonomiska frågor ska hanteras som när betalning ska ske, 

vem som betalar för material et cetera. Avtalen reglerar även organisatoriska frågor, besiktningar, och 

hur tvister löses ska lösas. För utförandeentreprenader är den senaste versionen av Allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Ovanpå de 

allmänna bestämmelserna läggs normalt administrativa föreskrifter, AMA AF som ges ut av Svensk 

Byggtjänst är ett system av sådana rubriker och föreskrifter för att systematisera kontraktskrivning. 

Den senaste versionen av AMA AF är 12. 

3.3.2 Delad entreprenad 

Den delade entreprenaden är precis som utförandeentreprenaden uppdelad. Beställaren ansvarar för 

projekteringen och även här är det entreprenörer som ombesörjer utförandet av projektet, men i en 

delad entreprenad ansvarar och upphandlar beställaren själv var och en av de entreprenörer som ingår 

i projektets olika delar (BKK, 2004). Var och en av entreprenörerna står i direkt avtalsförhållande till 

beställaren (Ottosson, 2009). Se figur 4. Observera att det även inom en delad entreprenad kan 

förekomma totalentreprenader på enskilda områden. Vanligt vid till exempel fasader där 

underleverantören får leverera en hel lösning. 

 

Figur 4: Organisation vid Delad entreprenad 

3.3.3 Totalentreprenad 

Totalentreprenaderna karaktäriseras av att det är en och samma entreprenör som ansvarar för både 

projektering och utförande. Det innebär att entreprenören ansvarar för bygghandlingar och 

underlaget för utförandet av arbetet (Ottosson, 2009). Beställaren är inte utan skyldigheter den heller 

utan har ett kontrollansvar och ska genom beskrivande handlingar ta fram funktionskrav som 

specificerar vad som ska konstrueras. Totalentreprenaden ställer höga krav på att beställaren vet vad 

denne vill ha och kan uttrycka det i funktions och kvalitetskrav som totalentreprenören ålägger sig att 

projektera och utföra. I mångt och mycket är det entreprenören som står för de tekniska lösningar 

som krävs för att byggnadsverket ska uppfylla beställarens specifikation, och i de fall som beställaren 

vill ha ett speciellt fabrikat svarar beställaren för denna (BKK, 2007). För en illustration över 

organisationen vid totalentreprenad se figur 5. 
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Figur 5: Organisation vid Totalentreprenad 

Standardkontrakt för totalentreprenader har även utarbetats av Byggandets Kontaktkommitté som 

kallas Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten. Den senaste versionen av dessa är ABT06. Här skiljer sig formuleringar och 

riskfördelningar från AB04, men principiellt är innehållet uppbyggt på samma sätt. Se beskrivning 

under utförandeentreprenader. 

3.3.4 Valet av entreprenadform 

Enligt Winch (2012) är det viktigaste kriteriet för val av entreprenadform graden av uppdragets 

osäkerhet ”mission uncertainty”. Om det finns stora mängder information tidigt i projektet är 

totalentreprenaden mest lämpligt eftersom det ger låg risk för beställaren i fråga om förseningar, 

kostnadsökningar och kvalitetsproblem av att specifikationer inte följts. Det är alltså en låg 

realiseringsriskrisk i dessa fall, men det är förutsatt att förfrågningsunderlaget är korrekt vilket innebär 

att det är en hög specifikationsrisk, allt som inte lyckats förmedlas i specifikationerna ligger utanför 

entreprenaden. Totalentreprenaden innebär också en risk om utformningen behöver ändras p.g.a. att 

ny information tillkommer. Ju högre osäkerhet om projektet som finns ju olämpligare är 

totalentreprenad argumenterar han och det är bättre att väja en entreprenadform som möjliggör att 

låta osäkerheterna komma ut i ljuset innan kontraktering sker, då former som delad entreprenad ger 

möjlighet att låta osäkerheterna utkristalliseras.  

Mandell och Nilsson (2010) undersöker i sin artikel när totalentreprenader är att föredra över delade 

entreprenader utifrån byggprojekt, och identifierar följande kriterier för att projekten ska fungera 

bättre i totalentreprenader. 

 Projekten bör vara komplexa, det vill säga ett stort antal uppgifter måste genomföras för att 

genomföra det och det bör finnas alternativa lösningar, för att dra nytta av entreprenörens 

bättre kunskap om alternativa metoder för genomförandet i kombination med alternativa 

lösningar. 

 Det bör inte finnas allt för många kvalitetsfunktioner som inte kan observeras/kontrolleras. 

 Projekten bör medföra små generella risker, till exempel för geotekniska problem. Detta 

eftersom när det finns för stora risker i projekten blir riskavsättningen i totalentreprenaden 

för hög. 

Vidare argumenterar de för att inte fråga för många vid totalentreprenader eftersom det får som 

effekt att entreprenörerna inte längre räknar och offererar på underlagen eftersom att sannolikheten 

att få kontraktet blir för liten. 

3.4 Ersättningsformer 

Ersättningen till kontrakterade parter inom byggprojekt brukar de delas in i tre typer; löpande 

räkning, fastpris och incitamentsavtal. En fjärde, mängdkontrakt är lite ovanligare men förekommer 
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på mark- och anläggningsarbeten, dessa påminner mycket om ett fastpriskontrakt med justering för 

mängderna som faktiskt utförts (Ottosson, 2009). 

3.4.1 Löpande räkning 

Löpande räkning kallas även avgiftsbaserad, självkostnad eller budgetpris och innebär att 

entreprenören eller konsulten får betalt för verifierade kostnader samt räntor, administration och 

vinst (Ottosson, 2009). Ersättningen kan även prissättas med á-pris för olika arbeten och typer. 

Avgiftsbaserade kontrakt används oftast i tidiga skeden av byggprocessen vid projekteringen när det 

är känt vilka typer av tjänster som behövs men inte exakt hur mycket. Det är den vanligaste 

ersättningsformen för arkitekter och tekniska konsulter (Winch, 2012). Det är starkt förknippat med 

att beställaren väljer en leverantör den litar på, så kallad direkt upphandling eller förhandlad 

upphandling. Här finns tillfällen till opportunism genom att leverantören förhalar arbetet, expanderar 

omfånget eller fakturerar för timmar som inte arbetats. Ofta offereras tjänsterna som budgetpris för 

att ge en uppskattning om ett estimerat pris, med det är inte helt ovanligt att dessa prisestimeringar 

överskrids och det är enligt ABK 09 inte bindande och ska verifieras och faktureras precis som 

löpande räkning (BKK, 2010). Värt att notera är också att det så kallade budgetpriset som lämnas är 

bindande med 15 % variation för konsumenter då detta regleras av Konsumenttjänstlagens 36§ andra 

stycket, vilket givetvis inte ska tillämpas mellan näringsidkare, men troligen är detta ett resultat av 

hårdare lagstiftning som en effekt av opportunistiskt agerande på konsumentmarknaden och det finns 

anledning att anta att liknande fall förekommer på den professionella marknaden. 

Det finns även varianter där löpande räkning förses med ett tak när kostnaderna uppnått ett visst 

belopp, detta innebär i princip att det löpande räkningsavtalet övergår i ett fastprisdito med de 

effekter som detta medför. Detta skulle även kunna sägas vara fröet till incitamentsavtal eftersom det 

här har skapats andra incitament för tjänsteleverantören än att maximera antalet timmar. Se kapitel 

3.4.2 för fastprisavtal och kapitel 3.4.3 för incitamentskontrakt. 

3.4.2 Fast pris 

Fastpriskontrakt är en vanlig typ av avtal i för entreprenader i byggbranschen och innebär att 

entreprenören eller konsulten får en fastslagen summa för att utföra entreprenaden eller det 

specificerade arbetet. Denna summa innehåller samtliga kostnader för administration, räntor, risk och 

vinst för den kontrakterade (Ottosson, 2009). Avtal med fast pris används vanligtvis när det är kända 

förhållanden om vad som ska göra och i vilka mängder. Det är alltså god tillgång på information och 

beställaren har en god kännedom om vad som ska göras och hur mycket. Fast pris är starkt 

förknippat med upphandlingar i konkurrens som är öppna eller selektiva där priset väger tungt för 

vem som får uppdraget, och därför bör förfrågningsunderlagen/kontrakten vara relativt kompletta 

(Winch, 2012). Kontraktens omfattning är av avgörande betydelse för vad som ska ingå för att alla 

parter ska vara ense om vad som ingår i det fasta priset. Ändringar och tillägg, så kallade ÄTOR är 

vanliga när arbete som inte anses ingå i avtalet ska utföras. Här finns uppenbarliga konfliktpunkter 

om vad som ska ingå och till vilken kvalitet. Om entreprenören har lämnat ett anbud i underkant 

finns risk för att denne försöker ta igen pengarna på ändringar och tillägg vilket kan skapa mycket 

dåliga förutsättningar för ett lyckat projekt. Det är därför av vikt att välja ett anbud till rätt pris. 

Summan kan vara antingen indexerad eller inte (Ottosson, 2009). 

3.4.3 Incitamentskontrakt 

De uppenbara problemen med i vissa fall motstridiga intressen för parterna med både löpande 

räkning och fast pris har skapat behovet av att skapa incitament för att ge parterna anledning att agera 

annorlunda. Är beställaren osäker på priset och vill minska riskkostnaden är dessa kontrakt också att 
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överväga (Ottosson, 2009). Enkla och vanliga klausuler för att skapa sådana incitament kan vara viten 

vid förseningar eller bonusar för projektmål som uppfylls. Dessa enkla klausuler förändrar parternas 

sätt att agera, men kanske inte på det sättet som det var tänkt. En vitesklausul kan till exempel få 

kvalitén att svikta eller ge incitament att ta genvägar för att sedan göra åtgärder i efterhand eftersom 

kostnaden för dessa åtgärder är lägre än vitet. 

Incitamentskontrakten kan variera stort, men i princip eftersträvar de samma sak, nämligen att båda 

parter ska gynnas av effektivitet och produktiviteten i projektet. De är en kombination av fast pris 

och löpanderäkningskontrakt och brukar vara uppbyggda genom att parterna kommer överens om ett 

riktpris för projektet, om sedan den verkliga kostnaden för detta blir högre står beställaren bara för en 

del av den kostnadsökningen. Likväl om projektet blir billigare än riktpriset ersätter beställaren en del 

av den besparing som skett till entreprenören. Dessa delar behöver inte vara lika, utan kan vara 

fördelade efter vad som kan anses vara lämpligt för projektet. Utöver riktpriset får entreprenören 

betalt en specificerad procentsats för overheadkostnad och vinst. (Winch, 2012).   

Incitamentskontrakten kan dessutom kombineras med pristak (GMP, guaranteed maximum price) för 

att begränsa beställarens risk om riktpriset är ställt alldeles för lågt eller ett ansvarstak för 

entreprenören (GML, guaranteed maximum liability) för att flytta risken till beställaren vid stora 

kostnader utöver riktpriset (Winch, 2012). 

3.5 De olika kontraktsrelationerna 

Entreprenadformen beskriver vem som ansvarar för vad och hur dessa projekt rent organisatoriskt är 

uppbyggda i relationen mellan entreprenörer och beställare. Ersättningsformerna specificerar hur 

ersättning ska utgå i dessa projekt. Dessa kan kombineras på en uppsjö av sätt. Samverkan är en 

samarbetsform som hanterar hur entreprenör och beställare ska förhålla sig tillvarandra genom att 

den infogar gemensamma intressen för parterna att gemensamt arbeta för bästa resultat genom att 

entreprenör är involverad tidigt i processen. 

I princip kan dessa former kombineras fritt, exempelvis kan en totalentreprenad kombineras med 

löpande räkning och delade entreprenader upphandlas till fast pris. 
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4 HSB 
I följande kapitel kommer HSB:s organisationsprocesser och kontraktsformer beskrivas tillsammans 

med dess riskexponering. 

4.1 Presentation av företaget 

HSB Bostad AB, som bildades 2000, ägs av kooperativet HSB som utgörs av ca 548000 medlemmar. 

De producerar årligen ca 500 bostäder i Stor-Stockholm som de levererar till sina ägare. Bolaget kan 

ses som produktionsbolag åt HSB i Stor-Stockholm som de sedan säljer fastigheterna till. HSB Bostad 

AB är både en beställare av entreprenader och säljare av desamma till sina ägare, till en fast 

kontraktsumma (i denna aspekt är HSB att betrakta som en totalentreprenör med ett fastpriskontrakt 

för sina ägare). Kooperativet syftar i första hand till att förse sina medlemmar med bostäder av hög 

kvalitet men HSB Bostad AB har också avkastningskrav på sin verksamhet. 

4.1.1 Organisation 

Bolaget är uppdelat i två affärsområden, AO Affärsutveckling samt AO Nyproduktion, utöver dessa 

finns det avdelningar för Ekonomi, Försäljning samt VD-stab, se figur 6 för schematisk bild.  

Fokus i uppsatsen är på funktionerna och processerna som bedrivs i samband med 

samverkansprojekt inom de två affärsområdena AO Nyproduktion och AO Affärsutveckling. AO 

Affärsutveckling har ett helhetsansvar för alla projekt och deras totalekonomi genom sina 

Projektchefer. AO Nyproduktion ansvarar i grova drag för den del av projektbudgeten som utgör 

Entreprenadkostnaden (EK) som omfattas av projektering och produktion och utgör ca 50 % av 

totalbudgeten. 

 

Figur 6: Schematisk bild över HSB:s organisation 

4.2 HSB:s byggprocess i korthet 

HSB driver vanligtvis hela processen från markförvärv till förvaltning av bostadshus. Varje projekt är 

mer eller mindre unikt men generellt beskrivs processen enligt följande. 

Projekten delas in i skeden med början i Skede 0 ”Idéfas” som innefattar marknadsbevakning och 

framtagning av projektidé, denna följs av Skede 1 ”Förstudie” där idén konkretiseras i en 

affärsutredning (1a) som mynnar ut ett beslut om markförvärv (1b), om det går att få ekonomi i 

budgeten för projektet. Markförvärvet följs av Skede 2 ”Program” som ska bila ut ramarna för 

projektet, så kallad programmering, denna delas upp i två delar: Programutredning med 

Detaljplanearbete (2a) samt Bygglovsprojektering och Upphandling/kalkylsäkring (2b). Efter godkänt 

skedesbyte (normalt när handlingarna för bygglovet är klara) inleds Skede 3 ”Projektering” som 

innefattar projektering av bygghandlingar för produktion. Handlingarna utgör sedan underlaget för 

Skede 4 ”Produktion”, uppförande av byggnaden genomförs. När slutbesiktning är godkänd övergår 

projektet till Skede 5 ”Eftermarknad” där, om världen vore perfekt, ingenting mer händer. 
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Figur 7: HSB:s benämning av skeden i byggprocessen 

4.3 HSB:s kontraktsformer 

Nedan presenteras HSB:s kontraktsformer. Med kontraktsform avses kombinationen av: 

entreprenadform, ersättningsform, standardkontrakt (AB/ABT/ABK) och samarbetsform som HSB 

använder sig av. 

HSB nyttjar i dagsläget tre olika typer av kontraktformer. Dessa har växt fram historiskt från det att 

HSB initialt bara nyttjade en form av totalentreprenad. I mitten av 2000-talet började HSB driva 

projekt i delade entreprenader, det vill säga dela upp projekten i mindre entreprenader. Till en början 

använde sig HSB av konsulter för produktionsledning av dessa entreprenader men nu mera har HSB 

rekryterat produktionsledning vilket innebär att delade entreprenader även kan drivas i egen regi. 

Ungefär samtidigt som HSB började med delade entreprenader började företaget adoptera samverkan 

med influenser från NCC. När samverkan adopterades minskade mängden projekt som drevs med 

totalentreprenadkontrakt. Hur de olika kontraktsformerna används idag framgår av figur 8 nedan där 

50 procent av projekten är delade entreprenader och en majoritet av de resterande 50 procenten är 

totalentreprenad i samverkan och resterande är totalentreprenader. 

 

Figur 8: HSB:s fördelning mellan olika kontraktsformer i projektportföljen 

4.3.1 Totalentreprenad  

I totalentreprenader ansvarar HSB för programhandlingarna för detaljplan och bygglov. Efter 

godkänt bygglov går HSB ut med förfrågan på de handlingar som det tagit fram ditintills. HSB frågar 

normalt tre till fem olika entreprenörer. Förfrågan gäller både projektering och produktion av 

projektet. Entreprenörerna lämnar ett anbud i form av ett fast pris för att projektera och producera 

det som handlingarna föreskriver. HSB försöker sedan likställa anbuden, för att sedan välja det 

ekonomiskt mest fördelaktiga. Under projektering och produktion är HSB:s inblandning begränsad 

och en stor del av arbetet under denna fas handlar om hantering av ÄTA-arbeten (ändrings-, tillägg- 

och avgående arbeten), detta innebär att allt arbete ska utföras och som inte står i avtalet ska regleras 

genom ÄTA-hantering. Totalentreprenadskontrakten bygger på ABT. 
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4.3.2 Delade entreprenader (egen regi) 

I delade entreprenader ansvarar HSB för projekteringen av projektet och därefter delas produktionen 

in i flera olika entreprenader där vissa entreprenader kan handlas upp med AB som grund och andra 

med ABT som grund. I delade entreprenader ansvarar respektive entreprenör för det arbete som står 

i deras kontrakt. Detta innebär att det finns risk att arbeten ligger i gränsdragningen mellan olika 

entreprenader. För att hantera denna risk har HSB personal på plats som kan leda och styra arbetet, 

så kallad produktionsledning. Även i delade entreprenader hanteras arbeten som inte ingår i avtalen 

med entreprenören genom ÄTA-hantering. Delade entreprenader ersätts normalt med fastpris för 

varje delentreprenad. 

4.4 Samverkan 

Som nämns i kapitel 3.5 är samverkan en samarbetsform och kan tillämpas på flera olika sätt i projekt. 

Över tid har samverkan tillämpats av HSB i kombination med olika entreprenadformer och 

ersättningsformer. För närvarande tillämpas samverkan i kombination med totalentreprenad med 

incitamentskontrakt, totalentreprenad i samverkan med incitament, nedan benämnt samverkan. 

Om ett projekt bedrivs i samverkan kommer entreprenören in tidigare i processen. För HSB sker det 

någon gång under programskedet, oftast efter det att HSB själva drivit detaljplanearbetet. När HSB 

känner att de behöver hjälp av en entreprenör går de ut på förfrågan, med de underlag som de tagit 

fram ditintills. Entreprenörerna lämnar då ett målpris, det vill säga ett uppskattat pris för utförandet 

av entreprenaden. Målpriset avser arbetet för projektering och produktion av projektet. Om HSB 

anser att målpriset är rimligt kontrakteras entreprenören på ett samverkansavtal. Samverkansavtalet 

syftar till att parterna tillsammans ska ta fram en optimal produkt efter de givna förutsättningarna. 

Samverkansavtalet bygger på ABK med löpande räkning vilket innebär att entreprenören är 

kontrakterad som en konsult och får betalt för antalet timmar denne har lagt på projektet. Tanken är 

att entreprenören ska kontrakteras för projektering och produktion av projektet. För detta förhandlar 

parterna om ett riktpris, vilket är den avtalade kontraktssumman för entreprenaden. Riktpriset delas in 

i riktkostnad, som är den överenskomna kostnaden för entreprenaden som ersätts på löpande räkning 

med incitament, och entreprenörens fasta arvode som är den del av ersättningen som inte påverkas av 

entreprenadkostnaderna. En av förutsättningarna för arbetet under programskedet är att riktpriset blir 

lägre än målpriset. Om parterna kommer överens om ett riktpris skrivs en så kallad 

entreprenaduppgörelse. Entreprenaduppgörelsen grundar sig på ABT och är det juridiska avtalet för 

projektering och produktion av projektet. Betalningsformen för entreprenören är ett så kallat 

incitamentskontrakt. Vilket innebär att entreprenören får vara med att dela på kostnaden eller vinsten 

om entreprenadkostnaden blir högre eller lägre än riktkostnaden. I samverkansprojekt hanteras inte 

ÄTA-arbeten istället hanteras sådana arbeten genom en diskussion mellan parterna om 

förändringarna bör föranleda en riktkostnadsändring eller ej. 

 

Figur 9: Entreprenörens involvering i projekt vid respektive kontraktform. 

  

Projektets faser Idé Projektering Produktion Överlämning

HSBs skeden Skede 0 Skede 1a Skede 1b Skede 2a Skede 2b Skede 3 Skede 4 Skede 5

Samverkanskontrakt

Totalentreprenad

Delad Entreprenad

Förstudie Program
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4.4.1 Avtalsmallarna för samverkan 

De övergripande avtalen mellan HSB och dess entreprenör i samverkansprojekt är samverkansavtalet 

(för arbetet under programskedet) och entreprenaduppgörelsen (för arbetet under projekterings- och 

programskedet), samt administrativa föreskrifter som beskriver avstegen som görs från AB/ABT. 

HSB har tagit fram mallar för hur dessa avtal ska utformas. Dessa mallar har omarbetats över åren. 

Nedan följer en redogörelse för tre versioner av dessa mallar. 

Mallar – 09  

Samverkansavtalet grundar sig på ABK96 och entreprenaduppgörelsen på AB04. Under 

projekterings- och produktionsskedet är alltså entreprenören kontrakterad som en 

utförandeentreprenör. Vilket innebär att beställaren har ansvaret för alla handlingar (läs 

bygglovshandlingar, systemhandlingar, relationshandlingar och bygghandlingar) som tagits fram. 

Parterna har kommit överens om ett riktpris med incitament. I riktkostnaden ingår inte kostnader för 

projektering eller risker som härrör till det, det ersätts direkt av HSB. Riktpriset grundar sig på samma 

handlingar som målpriset. Vilket innebär att ändringar som ej överensstämmer med dessa handlingar 

blir riktkostnadsändrande. Incitamentet innebär att eventuella avvikelser mellan riktkostnaden och 

slutlig kostnad fördelas mellan parterna med fördelningen 70 procent till entreprenören och 30 

procent till beställaren både vid en positiv och vid en negativ avvikelse. 

Mallar – 11  

Samverkansavtalet grundar sig på ABK 09 och entreprenaduppgörelsen på ABT06. Under 

projekterings- och produktionsskedet är entreprenören kontrakterad som en totalentreprenör, vilket 

innebär att entreprenören är ansvarig för de handlingar som tas fram under projekteringen. Parterna 

har kommit överens om ett riktpris med incitament. I riktkostnaden ingår kostnader för både 

projektering och produktion. Riktpriset grundar sig på, likt föregående version, på samma handling 

som målpriset. Incitamentet innebär att eventuella avvikelser mellan riktkostnad och slutlig kostnad 

fördelas mellan parterna med fördelningen 50 procent till entreprenören och 50 procent till 

beställaren både vid en positiv och vid en negativ avvikelse. 

Mallar – 13  

Samverkansavtalet grundar sig på ABK 09 och entreprenaduppgörelsen på ABT06. Under 

projekterings- och produktionsskedet är entreprenören kontrakterad som en totalentreprenör, vilket 

innebär att entreprenören är ansvarig för de handlingar som tas fram under projekteringen. Parterna 

har kommit överens om ett riktpris med incitament. I riktkostnaden ingår kostnader för både 

projektering och produktion. Riktpriset grundar sig på de handlingar som parterna tillsammans tagit 

fram under programskedet. Entreprenören tar sedan över ansvaret för dessa handlingar när projektet 

går in i projekteringsskedet. En konsekvens av detta blir att eventuella missar som gjorts under 

programskedet och projekteringsskedet ska rymmas i riktkostnaden och inte leda till en 

riktkostnadsändring.  En förändring är att i denna mall inkluderas projektets riskpengar i riktpriset, 

vilket kan ses som ett sätt att få ett säkrare riktpris. Incitamentet innebär att eventuella avvikelser 

mellan riktkostnad och slutlig kostnad fördelas mellan parterna med fördelningen 70 procent till 

entreprenören och 30 procent till beställaren både vid en positiv och vid en negativ avvikelse.  
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Figur 10: Kontraktshandlingarnas användning  

4.4.2 HSB:s riskexponering i olika kontraktsformer 

De olika kontraktsformerna leder till olika riskexponering för HSB. Användandet av olika 

kontraktsformer är ett sätt för HSB att sprida ut riskerna i sin projektportfölj. I delad entreprenad har 

HSB störst risk, eftersom HSB är ansvarig för projekteringen. I totalentreprenader har HSB minst 

risk, eftersom entreprenören ansvarar för projekteringen. När entreprenören tar på sig större risk tar 

denne även mer betalt. I detta resonemang blir samverkan ett mellanting, där parterna delar på 

riskerna med förhoppningen att få ett lägre pris. I förändringen av avtalsmallarna kan urskiljas att 

HSB försöker skjuta över fler risker på entreprenören. Även förändringen i hur incitamenten är 

fördelade kan ses som ett sätt att fördela riskerna i projektet. 

Totalentreprenad Samverkan Delad/egen regi 

Entreprenör tar mest risk Delad HSB tar mest risk 

Figur 11: riskfördelning i de olika kontraktsformerna 
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5 Intervjuer och analys 
I följande kapitel analyseras insamlad dokumentation och genomförda intervjuer. Resultatet är 

kategoriserat utifrån de teorier som lyfts fram i teoriavsnittet. Det avses att kartlägga hur HSB 

uppfattar samverkan i förhållande till teorin, om HSB:s motiv till samverkan överensstämmer med de 

argument som läggs fram i litteraturen, i vilka fall HSB väljer samverkan i förhållande till andra 

kontraktsformer och hur HSB utser entreprenören. 

5.1 Samverkan enligt HSB 

Det finns enligt vad som är presenterat i kapitel 3.1 en uppsjö av definitioner av samverkan i 

forskningslitteraturen. En strukturerad men flexibel modell för att analysera olika utformningar av 

samverkan presenteras av Nyström (2005). Följande avsnitt kommer nyttja den modellen för att 

analysera hur HSB definierar och uppfattar samverkan. Analysen kommer dels grundas på de 

avtalsmallar HSB har för samverkansprojekt och dels på vad som framkommit av intervjuerna.   

I en jämförelse av HSB:s avtalsmallar för samverkansprojekt framträder många av de element som 

lyfts fram i litteraturen. De olika versionerna av avtalsmallarna, se kapitel 4.3, har begränsade 

skillnader vid analys med avseende på hur samverkan ska användas. Samtliga versioner innehöll 

redogörelser för gemensamma mål, fast i varierande omfattning. De ekonomiska incitamenten skilde 

sig åt, men det var hur incitamentet fördelades mellan parterna som varierade och inte förekomsten 

av incitament. Det var tydligt att ekonomiska incitament är en del av HSB:s avtalade samverkan. Men 

de ekonomiska incitamenten är begränsade till att reglera projektets totala kostnad, det vill säga andra 

projektmål som till exempel kvalitet styrs inte av ekonomiska incitament. Avtalsmallarna innehåller 

avtalspunkter angående hur kontinuerliga och strukturerade möten ska hållas och att workshops ska 

anordnas i starten av projekten. Val av medarbetare är en aktivitet som ofta förekommer i 

samverkansprojekt, dock var förekomsten av detta begränsad i avtalsmallarna och berörde endast 

byte av personer i projektledningen som måste godkännas av projektets styrgrupp. Däremot var en 

konfliktlösningsstrategi väl beskriven i avtalsmallarna vilket innebar att konflikter ska lösas på lägsta 

möjliga nivå. Begreppet öppenhet finns med i de olika versionerna av avtalsmallarna, men begreppet 

blir mer specificerat i den senaste versionen, det vill säga vad öppenheten innebär. En tolkning av 

detta är att det förekommer en mer påtvingad öppenhet i den senaste version. Så kallade 

moralklausuler förekommer i samtliga avtalsmallar i form av skrifter såsom: 

”Parterna förpliktar sig att agera i överensstämmelse med intentionerna i Samverkansavtalet. Parternas 

samarbete bygger på förtroende, full öppenhet och professionalism.” 

Att sådana skrifter behöver stå skrivet i avtalen anses anmärkningsvärt eftersom det i de flesta andra 

branscher anses vara självklart att parterna uppfyller sina åtaganden i ingångna avtal. Likväl 

förekommer texter om öppenhet gällande projektets totalekonomi i samtliga versioner och i den 

senaste versionen står det skrivet att: 

”Projektet drivs enligt principen öppna böcker, innebärande att parterna hela tiden har full insyn och all 

information om ekonomin i Projektet” 

En jämförelse av avtalsmallarna utifrån de mer konkreta komponenter som utgörs av FIAs utökade 

samverkan är också genomförd. Det framgår av denne att de flesta komponenter återfinns i avtalen. 

Förbättringsarbete återfinns ej, men rutiner för uppföljning finns, även om uppföljning hur 

samarbetet i sig utlämnas ur avtalen. Gemensam riskhantering förekommer och det är reglerat hur 

omvärldskommunikation skall ske. En komponent som Aktiv design uttrycks inte explicit i avtalen, 
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men det finns anledning att tolka formuleringar, se texten nedan, som att det i projekteringsarbetet i 

samverkan pågår en ständig utvärdering av alternativen. 

”säkra optimal integration mellan projektering och produktion” 

I stort finns stora likheter mellan vad som framkommer av analysen av avtalsmallarna och vad som 

framkommer från de litterära referenserna i avseendet vad samverkan kan innehålla.  

Som komplement till dokumentationsstudien analyseras även definitionen av HSB:s samverkan som 

framkommit av intervjuerna. Det som utkristalliserades var framför allt att det som gör ett projekt till 

ett samverkansprojekt är att: tidigt i projektet involvera en entreprenör, för att med den gemensamma 

kompetensen, tillsammans ta fram en produkt. För att projektet ska kunna dra nytta av samarbetet 

krävs det enligt respondenterna några stödfunktioner och förutsättningar för att det ska fungera. 

Svaren är lite svävande och även fast åsikterna går isär på sina ställen kunde några mönster urskiljas. 

En tydlig tråd var att någon form av öppenhet krävdes, men det var en stor flora av vad som avsågs 

med öppenhet. I en del intervjuer framgick det, att det var entreprenören som skulle vara öppen utan 

beställaren nödvändigtvis skulle vara det. 

”Vi får mer insyn i samverkan, projektet kan nyttja deras kalkyler och inköp” 

 I andra fall talades om en gemensam öppenhet om än en lite konstlad öppenhet, där både beställaren 

och entreprenören var öppna inom vissa områden men där båda parter ändå har sina egna intressen 

och anledningar till att inte vara helt öppna. 

”Vi har inget intresse av att visa hela vår affär och hur mycket pengar vi tjänar, precis som de inte har något 

intresse av att visa hela sin affär” 

Överlag ansågs öppenhet vara viktigt, speciellt vad gäller frågeställningar inom projektet som båda 

parterna gemensamt förbundit sig att lösa, en respondent uttryckte det på detta sätt: 

”Vi tar fram produkten tillsammans, projektteamet tillsammans blir bättre och starkare, öppenhet, tillit, allt 

ska upp på borden för projektets bästa” 

Värt att notera är att öppenheten i samtliga projekt från samtliga parter är begränsad, men så länge det 

finns tillräcklig öppenhet spelar båda med, trots att de involverade vet att det är en konstruktion som i 

vissa fall kan leda till intressekonflikter. Öppenheten vilar på en bädd av tillit, utan denna tillit skulle 

parternas begränsade öppenhet leda till att misstänkliggöra varje steg i samarbetet och detta skulle 

kollapsa. Tillit var även den en faktor som togs upp som viktigt för att samverkan ska fungera. I de 

flesta fall sågs tilliten som underförstådd, att det inte skulle bli något gemensamt projekt utan det, i 

andra fall uttalades det mera explicit. 

Tillit är troligen extra viktig i samverkansprojekt eftersom parterna är ute efter att lösa uppgiften 

tillsammans, där båda parter antas arbeta för projektets bästa. Även fast det givetvis kan antas att tillit 

även är viktigt i andra typer av projekt, som till exempel totalentreprenader, är parterna där medveten 

om att ett opportunistiskt beteende förkommer på ett annat sätt. 

”Allt som inte ingår i upphandlingen får man betala dyrt för i totalentreprenader med fast pris” 

En annan komponent som ingick i respondenternas bild över vad samverkansprojekt ska innehålla är 

incitamentskontrakt. Utan incitament skulle inte den riskfördelning uppstå som driver samarbetet, att 

båda parter vinner eller förlorar var garanten för att båda parter agerar för projektets bästa.  
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”Samverkan är gemensam produktframtagning med incitamentskontrakt” 

Några nämnde förekomsten av workshops ledda av en partneringkonsult i samverkansprojekt och att 

dessa var viktiga för att nå samsyn och konsensus i frågor och att bygga ett effektivt fungerande lag, 

”Workshops är viktigt för att nå samsyn” 

Andra resonerade att workshops förekommer i de andra entreprenadformerna också men att fokusen 

på dessa skiljer sig åt. Workshoparna för samverkan var tidigare mindre resultatorienterade och 

handlade mer om samarbete än konkreta mål och resultat, en vilja att få dessa att bli mera praktiska 

uttrycktes. Men det framgick också att agendan för den inledande workshopen i samverkansprojekt 

förändrats. Idag är fokus på att ta fram konkreta mål, parterna får en gemensam grund att stå på och 

gemensamma övergripande mål att sträva efter. 

Tillsammans utgör både kontrakten och intervjuerna den samlade bilden av samverkan enligt HSB. 

HSB:s syn av samverkan ligger väl i linje med litteraturen. Det kan konstateras att avtalen är mycket 

mer omfattande om vad som utgör samverkan med konflikthanteringsfrågor eller fördelningen av 

incitament och generellt tar de upp fler komponenter av samverkan än vad som påtalades vid 

intervjuerna.  Intervjusvaren var mer koncentrerade till att vara tillsammans och ta fram något 

gemensamt. Men inga motsägelsefulla linjer mellan kontrakten och den uttalade synen på vad 

samverkan är och vad som behövs för att uppnå det har funnits. Allt som allt följer HSB:s modell för 

samverkan litteraturen väl. 

 

Figur 12: HSB:s partneringblomma 

5.2 HSB:s motiv till samverkan 

Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är ett företags syfte att leverera avkastning till sina ägare. 

Ett steg i detta handlar om att leverera kostnadseffektiva projekt, det vill säga kvalitetsbostäder till 

lägsta möjliga kostnad. Med detta resonemang borde HSB:s motiv till samverkan vara att förbättra 

kvaliteten eller sänka kostnaden i projekt. Följande avsnitt kontrasterar HSB:s motiv till samverkan 

mot det företagsekonomiska perspektivet.   

HSB började tillämpa samverkan för att de ansågs ge bättre kvalitet och lägre pris, framförallt i 

jämförelse med totalentreprenadkontrakt, vilket är i linje med Black et al. (2000). Men med de 
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erfarenheter som HSB skaffat sig av samverkan ifrågasätts dessa argument. Respondenterna menar att 

det är för många andra faktorer som spelar roll. 

”Samverkan leder till bättre kvalitet ibland och ibland inte” 

En utvärdering, gjord av HSB, av de genomförda samverkansprojekten visade inte heller på att 

samverkansprojekt är billigare eller mer lönsamma än andra projekt. Det framkommer till och med 

kommentarer i intervjuerna som direkt motsäger detta. Josephson (2013) kommer fram till liknande 

resultat. 

”Det är egentligen ingenting som säger att samverkan blir billigare” 

”Vi har tappat illusionerna om att vi får ett bättre pris med samverkan” 

Men en del av respondenterna menar att i vissa typer av projekt kan samverkan användas för att 

förändra kvaliteten eller för att få en säkrare kostnad för projektet. När HSB anser att de själva tagit 

fram en produkt som inte motsvarar marknadens efterfrågan kan samverkan tillämpas för att få en 

nystart och ändring av produkten. I högriskprojekt, det vill säga projekt med risker som HSB inte är 

vana att hantera, kan samverkan tillämpas för att dela risken med en entreprenör som har större vana 

av dessa risker och på detta sätt få en säkrare totalkostnad för projektet. Riskfördelning återfinns även 

det som motiv till samverkan i litteraturen (Black et al., 2000, Nyström, 2007). 

Det framkommer också att samverkan kan ses som ett komplement till att driva projekt i delad 

entreprenad, för att få en bättre riskfördelning mellan projekten, i delad entreprenad binder HSB upp 

mer egna resurser och tar på sig större risker. En fördelning mellan olika kontraktsformer gör att 

HSB blir mindre känslig för förändringar på marknaden. 

HSB ser även andra fördelar med samverkan som inte har att göra med direkta effekter för projektet, 

argument som att samverkan är en rolig och motiverande kontraktsform att arbeta i. En respondent 

poängterar att även fast det inte finns något som säger att samverkan ger ett bättre resultat för 

projektet kan det vara värt att använda för att personalen föredrar samverkan framför andra former.  

”Vi kan inte se någon skillnad i varken pris eller andra mätbara faktorer mellan projekt med olika 

kontraktsform, men många av våra projektledare tycker det är roligare att arbeta i samverkan, så länge vi 

inte ser att vi får sämre resultat i samverkansprojekt ska vi hålla på med det”  

Synen att samverkan är ett roligt sätt att arbeta i konfirmeras av flera andra respondenter. 

”I samverkan blir man engagerad på ett helt annat sätt, det blir ett sundare sätta att arbeta, lite mjukare 

kanter, arbetsklimatet blir bättre…”  

”Det är mycket roligare att arbeta i samverkansentreprenad”  

”Det är tråkigt att arbeta i totalentreprenader och bara reglera Ätor”  

Det framkommer också att samverkan är ett sätt att knyta kompetens till projekten och även att öka 

den egna personalens kompetens. 

”Vi lär oss jättemycket av entreprenören i samverkan, det är en bra skola för våra projektledare”  

En annan reflektion från flera respondenter är att olika entreprenadformer kräver olika kompetenser 

och resurser av organisationer. En respondent på företaget menar att den interna kompetensen ökar 

tack vare att HSB driver projekt i olika former. 
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”Genom att driva projekt i olika entreprenadformer ökar den egna personalens kompetens”  

Ett annat motiv till samverkan, är att genom nyttjande av båda parternas kompetens kommer HSB i 

kontakt med nya leverantörer och underentreprenörer som entreprenören redan har testat i andra 

tidigare projekt.  

”Vi kommer i kontakt med nya leverantörer och underentreprenören genom samverkan som de stora 

entreprenörerna redan kvalitetsstämplat”  

Entreprenören kan även bidra med sin kompetens i frågor där HSB internt saknar kompetens eller 

resurser, med syftet att bland annat få en mer produktionsvänlig produkt.  

”I samverkan bidrar entreprenörens kompetens till en mer produktionsvänlig produkt och en produkt som är 

mer anpassad till marknaden.”  

Samtidigt reflekterar en av respondenterna att HSB:s involvering i produktframtagningen begränsar 

entreprenörens möjligheter att ta fram en optimal produkt. 

”HSB vill ha så mycket att säga till om att entreprenören inte får möjlighet att ta fram den bästa produkten 

utifrån de givna förutsättningarna”  

En annan respondent menar att om en entreprenör involveras för tidigt i processen får denna för 

mycket att säga till om och HSB kan inte säkra den produkt de vill ha. HSB använder samverkan för 

att sänka kostnader i produktionsskedet (genom att få en mer produktionsvänlig produkt) samtidigt 

som HSB:s agerande under projekteringen motverkar detta syfte. 

Intervjuerna indikerar att HSB:s primära syfte med samverkan inte är billigare projekt eller projekt 

med högre kvalitet. Istället framkommer andra motiv till samverkan. Ett argument är mer strategiskt 

där samverkan ses som ett komplement till andra kontraktsformer för att fördela riskerna mellan sina 

projekt. Samverkan ses även som ett sätt för HSB att lära känna nya leverantörer och 

underentreprenörer och även som en utbildning och kompetensutveckling av den egna personalen 

som i samverkan får ta del av hur andra organisationer arbetar. Även trivselfaktorn och synsättet att 

samverkan är en rolig kontraktsform att arbeta i är ett starkt argument för HSB. 

5.3 Varför HSB väljer samverkan i förhållande till andra kontraktsformer 

Det finns i kapitel 3.3.5 en del faktorer som är avgörande för vilken entreprenadform som är lämplig 

vid olika typer av projekt. De faktorer som framstår som viktiga från litteraturen är: uppdragets 

osäkerhet, projektets komplexitet, dess omfattning och tillgänglig tid. Nedan följer en redovisning och 

analys av den dokumentation och de intervjuer som utgör underlaget för den kontraktsform som skall 

användas för ett givet projekt.  

5.3.1 Beslutsunderlag för val av kontraktsform 

HSB har tagit fram ett beslutsunderlag för val av kontraktsform. Beslutsunderlaget upprättas 

gemensamt av projektledare och upphandlare för att kartlägga förutsättningar för val av 

entreprenadform. Beslutsunderlaget föredras av projektledaren för affärsområdeschefen för 

nyproduktion, chefen för projektledarna samt chefen för produktionsledning & upphandling och 

ligger till grund för beslut om entreprenadform. 

Beslutsunderlaget är uppdelat i tre sektioner där den första sektionen listar kriterier som bedömer om 

projektet lämpar sig för totalentreprenad eller delad entreprenad. De två efterföljande sektionerna är 

avsedda att mer i detalj specificera respektive kontraktsform när detta val initialt skett. 



 

36 
 

För varje kriterium finns en kryssruta för Ja och en för Nej samt ett fält för egna kommentarer från 

projektledaren. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att det är den sammanlagda bilden som 

avgör formen och inte att vissa ikryssade rutor kräver en viss form, utan kommentarerna och motiven 

till kryssen väger tungt. 

Den första sektionen listar kriterier som är avsedda att avgöra om projektet ska genomföras som en 

totalentreprenad eller om det ska genomföras som en delad entreprenad. Här värderas kriterier om 

projektets tekniska komplexitet kräver hög grad av specialistkompetens, antingen i sin helhet eller till 

viss del. HSB:s dokument indikerar att totalentreprenadsalternativet är att föredra vid hög komplexitet 

vilket ligger i linje med (Eriksson, 2010, Mandell och Nilsson, 2010). Om projektets omfattning, i 

avseende resurser och kostnader är stor och hur konkurrensnivån och konjunkturläget ser ut. Här 

utreds även om projektet är ytterligare en etapp som förordar en fortsättning med tidigare 

kontraktsform. 

Den andra sektionen används för att bedöma om totalentreprenaden, om en sådan förordas i den 

första sektionen, ska utformas som ett samverkanskontrakt eller om det ska vara en ren 

totalentreprenad. Här bedöms om konkurrensnivån på marknaden är sådan att: konkurrens eller 

förhandlad upphandling i samverkan är att föredra, om samverkan i detta fall bidrar till 

kostnadseffektivitet, om samverkansprojektet kommer kunna leverera en produkt som motsvarar 

HSB:s kvalitetskrav och standard för det aktuella marknadsläget, om det finns särskilda risker i 

projektet som bör delas med en entreprenör och om lediga interna resurser finns för samverkan. 

Den tredje sektionen används vid delad entreprenad, om en sådan förordas i den första sektionen, för 

att bedöma vilken typ av delad entreprenad som är lämplig. Dessa kriterier handlar i större 

utsträckning om lediga interna resurser och inkluderar om HSB har tillgängliga resurser för inköp, 

projektledning och produktionsledning för olika delentreprenader. Utifrån det bestäms hur många 

delentreprenader entreprenaden ska delas in i och om projektet ska läggas ut på extern projektledning 

eller ej. 

5.3.2 Respondenterna 

Som direkt följd av konkurrenssituationen och priset på totalentreprenader beslutade HSB att bygga 

upp en egen organisation för att börja använda delade entreprenader och projekt i samverkan för att 

få ner entreprenadkostnaderna och pressa priserna. Ett projekts komplexitet har framkommit som en 

avgörande faktor i valet av entreprenadform, det vill säga att om egna resurser saknar kompetens i att 

hantera komplexiteten eller om projektet kräver specialistkompetens lämpar sig totalentreprenad eller 

totalentreprenad i samverkan bättre än delad entreprenad. Hög komplexitet bidrar till att riskerna i 

projektet ökar, och allt för stora risker blir svårt att hantera för den egna organisationen. HSB vill 

därför skjuta över riskerna på entreprenören. Komplexiteten initialt blir en fråga om HSB kan hantera 

den själva eller om det ska läggas ut på totalentreprenad. Här finns en problematik med hur risker och 

osäkerheter värderas vid val av kontraktform. I de projekt där det finns stora risker och osäkerheter 

vill HSB gärna använda sig av totalentreprenad. Men det är dessa projekt som enligt teorin inte är 

lämpliga för totalentreprenader eftersom entreprenören tar betalt för riskerna och därför blir för dyra 

(Winch, 2012). Här kommer samverkan in i bilden. 

”Det är bra att ha en kompetent partner i komplexa projekt” 

Överlag togs samverkan upp frekvent när vi talade om komplicerade projekt. 

”Samverkan är lämpligt när det är komplext.” 
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Entreprenadens omfattning och storlek har även den inverkan på vilken entreprenadform som är 

lämplig. Små projekt utan större omfattning anses inte vara lämpliga som totalentreprenader i 

samverkan på grund av att det anses vara för omständligt att bygga upp den organisationen som 

krävs, en nationalekonom skulle kalla detta att transaktionskostnaderna är för stora och det stöds 

även av (Eriksson, 2010, Mandell och Nilsson, 2010). Det är helt enkelt inte värt besväret om det är 

mindre entreprenader som anses var relativt enkla att lägga ner tid på att etablera ett samarbete som 

ändå inte kommer behövas. 

”Små projekt passar inte för samverkan” 

Vad gäller valet mellan ren totalentreprenad eller en delad entreprenad för små projekt beror det 

enligt respondenterna på hur de interna resurserna är tillgängliga, det råder nämligen god konkurrens 

på totalentreprenader under 50 miljoner kronor med många anbudsgivare. Mellan 50 miljoner kronor 

och 100 miljoner kronor råder det (beroende på konjunkturen), trots ett begränsat antal anbudsgivare, 

fortfarande någorlunda god konkurrens. 

I större entreprenader är antalet entreprenörer för totalentreprenad begränsat, det vill säga 

konkurrensen är begränsad. I sådana entreprenader blir ofta riskavsättningen, det påslag som 

entreprenören slår på priset för att denna tar på sig risk, för stor och priset blir således för högt för att 

HSB ska få ihop kalkylen. 

”Det är få entreprenörer som klarar 100 miljoner kronorplusprojekt”  

Genom att HSB inte längre enbart driver projekt i totalentreprenad utan kan byta kontraktsform om 

de inte får in tillräckligt bra anbud ökar konkurrensen för totalentreprenad trots få antal entreprenörer 

som kan ta på sig sådana projekt. 

HSB internt konkurerar också om resurser. Olika kontraktsformerna kräver olika kompetenser av den 

egna personalen och olika mängd interna resurser. I totalentreprenad behövs normalt inte en 

heltidsresurs tillsättas utan projektledaren kan köra flera entreprenader samtidigt. I totalentreprenader 

i samverkan behövs normalt minst en inköpare och en projektledare på heltid initialt och i delade 

entreprenader krävs ännu fler interna resurser beroende på omfattningen. HSB har relativt nyligen 

anställt egen produktionsledningspersonal, vilket innebär att de numer kan driva delade entreprenader 

i egen regi. I och med det tillkom en ny aspekt för HSB att beakta vid val av kontraktsform, 

beläggningen på produktionsledningspersonalen. Genom detta reducerar HSB, i linje med Winch 

(2012), sina osäkerheter i projekten. 

Ett tidigare viktigt argument, för HSB, för val av samverkan var att få in produktionskunskap tidigt i 

projektet. Detta argument faller till viss del när kompetensen finns internt. Men på grund av att de 

interna resurserna är begränsade kan även projekt med låg komplexitet drivas som en 

totalentreprenad eller en totalentreprenad i samverkan. 

”I de vanliga projekten har vi nu egen personal att sätta in, då faller lite poängen med samverkan.” 

När de olika kontraktsformerna kontrasteras mot varandra framkommer en viss skepsis mot stora 

totalentreprenader. Respondenterna menar att det förvisso är relativt bekvämt (förutsatt bra 

programhandlingar) att arbeta i totalentreprenad men att det är svårt att räkna hem projekten. 

”Vid totalentreprenader blir det inte så mycket pengar över vid stora projekt” 
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Några respondenter menar trots detta att totalentreprenad är förstavalet vid val av kontraktsform. 

HSB kan gå ut tidigt i projektprocessen med förfrågan på en totalentreprenad och får de in ett bra 

anbud är det bara att köra. Om anbudet inte ryms i HSB:s kalkyl får det övervägas om projektet ska 

bedrivas som en delad entreprenad eller i samverkan med en entreprenör. Här används samverkan 

som ett sätt för HSB att ta på sig risk i förhoppning att få ett lägre pris för entreprenaden. 

”Om totalentreprenad blir för dyrt och vi inte kan köra projektet i delad entreprenad så är samverkan ett 

alternativ.” 

Andra respondenter motsätter sig detta synsätt och menar att HSB måste vara tydlig i sitt agerande 

mot entreprenörerna. Det vill säga oavsett vilken kontraktform som det har beslutats att HSB ska 

använda i ett projekt kan HSB inte ha som strategi att byta kontraktsform om anbuden inte motsvarar 

förhoppningarna. Resonemanget bakom detta är att det kostar pengar för entreprenören att räkna på 

och lämna anbud på en förfrågan, möjligheten för entreprenören att få kontrakten minskar om HSB 

byter kontraktsform, detta kan bland annat leda till att HSB får in färre anbud. Detta tas upp av 

Mandell och Nilsson (2010). Resonemanget kan även kopplas till spelteori genom att HSB i 

upprepade spel väljer att inte spela juste (Hendrikse, 2003), entreprenörens tillit för HSB minskar. 

Tiden är också en aspekt som har betydelse vid val av entreprenadform. I de fall HSB har projekterat 

själva och är längre in i processen finns det färre anledningar att bjuda in en samverkanspartner eller 

välja en totalentreprenör. 

En del affärsuppgörelser var quid pro quo mellan olika aktörer där det fanns löften om vissa kontrakt 

eller där en bit mark hade kunnat köpas billigt i samband med ett tidigare projekt. Ett projekt inte är 

helt isolerat utan beror av andra tidigare projekt och affärer och hela affärskulturen. Engwall (2003) 

”no project is an island” kommer väl till pass. Även detta kan härledas i spelteori i form av upprepade 

spel. 

”Tidigare uppgörelser kan ligga till grund för nya” & ”Skanska tipsade om marken…” 

Inte att förringa var heller den personliga preferensen hos de som handlägger frågan om 

kontraktsform, och här var det väldigt personberoende hur respondenterna resonerade. Vissa gillade 

att arbeta i samverkansprojekt, andra gillade delade entreprenader och vissa var likgiltiga inför valet. 

”Jag föredrar ingen specifik entreprenadform” 

”Det är tråkigt att jobba med TE (även i samverkan), jag vill köra allt i delad entreprenad” 

”Jag skulle föredra samverkan före totalentreprenad för stämningen skull” 

”Det är roligare i samverkan” 

Detta uppmärksammades också av de högre cheferna som tog in det i beräkningarna när 

projektledaren utsågs för projektet och när valet slutligen skulle beslutas. 

”Alla passar inte för alla typer av kontrakt” 

I genomgången för valet av entreprenadformer har två huvudfaktorer framkommit som avgörande 

för val av kontraktsform, nämligen komplexitet och konkurrenssituationen. Komplexiteten har en 

direkt inverkan på valet av entreprenadform där totalentreprenader förespråkas vid hög komplexitet, 

men priset blir ofta för högt och där fyller samverkan en funktion. Den andra viktiga faktorn, 

konkurrensen, är avgörande på grund av att det råder stora skillnader i hur pass konkurrensutsatta 
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entreprenaderna är, vilket får till följd att trots att det teoretiskt, ur ett kriteriebaserat urval, bör ske 

med en kontraktsform genomförs det i en annan. Valet att välja ett samverkanskontrakt kan vara en 

direkt följd av att dålig konkurrens på totalentreprenader som därmed anses vara ett för dyrt 

alternativ. Konkurrenssituationen kan medföra att totalentreprenad är olämpligt trots att kriterierna i 

övrigt talar för denna kontraktsform.  

Andra aspekter som påverkar valet av entreprenadform är; personliga preferenser (vissa av HSB:s 

projektledare tycker att det är roligare att arbeta i samverkan), att samverkan inte är lämpligt för små 

projekt, tillgången på interna resurser. Däremot kan ingen direkt koppling ses mellan hur tidspressat 

projektet är vid val av kontraktsform.  

5.4 Val av entreprenör 

Hämtat från teorin finns två utsagor för hur urvalsprocessen bör gå till vid valet av entreprenör, se 

kapitel 3.2. Antingen väljs den bästa entreprenören utifrån det mest konkurrenskraftiga anbudet, det 

vill säga den entreprenör som offererar den högsta kvaliteten till det lägsta priset får kontraktet. Det 

andra sättet innefattar att beställaren väljer entreprenör baserad på tidigare meriter, som bygger på 

incitamentet att få nästa kontrakt om detta kontrakt faller väl ut. Det motiverar entreprenören att vara 

konkurrenskraftig. I princip, återupprepade spel där någon form av samarbetsstrategi tillämpas. 

Följande kapitel fokuserat på hur entreprenörer väljs i totalentreprenader och hur en 

samverkanspartner väljs för samverkanskontrakt. Medvetet har hur entreprenörer i delade 

entreprenader väljs utelämnats eftersom det beror på hur HSB väljer att stycka upp entreprenaderna, 

hur storleken och omfattningen av entreprenaden och de specifika projektförhållandena som gör 

inbördes jämförelser irrelevanta. Däremot avser både totalentreprenader och totalentreprenader i 

samverkan lika stora kontrakt och omfattning och strategierna för dessa kan därför diskuteras och 

kontrasteras mot varandra. 

Antal tillfrågade entreprenörer när kontrakten ska ut på anbud varierar med typen av entreprenad, 

men också som diskuterades i föregående kapitel, hur stor entreprenaden är. HSB anser att antalet 

entreprenörer som kan hantera riktigt stora entreprenader är starkt begränsat, speciellt när 

kontaktsummorna överstiger 100 miljoner kronor och därför varierar det beroende på storleken. 

Samtidigt anser HSB att det generellt är god konkurrens på mindre entreprenader och där går 

förfrågningar ut till många entreprenörer vid förfrågningar om totalentreprenader. Fem till åtta 

stycken är siffror som framkommit. Vissa är lite underkant andra är i överkant. Det framgår att 

förfarandet är en konkurrensutsatt upphandling med kvalificerade anbudsgivare i linje med Winch 

(2012). För stora entreprenader över 100 miljoner kronor tillfrågas betydligt färre, två till tre stycken. 

För samverkanskontrakt tillfrågas numer endast två entreprenörer. Av detta kan utläsas att HSB låter 

konkurrens och pris avgöra totalentreprenader och att samverkanskontrakt i större utsträckning 

upphandlas på tidigare erfarenheter. Konkurrensen är inte tillräcklig på stora projekt (Ngai et al., 

2002). 

HSB har tidigare använt sig av andra entreprenörer men av olika anledningar finns de inte kvar som 

alternativ. Ett exempel som nämns är en entreprenör som efter att dess ledning byttes ut uppstod 

konflikter, ett annat exempel gäller en samverkan med en annan aktör som saknade egen 

produktionskompetens. Andra samarbetspartners har gått i konkurs eller på annat sätt försvunnit från 

marknaden. Anledningen till att det inte tillkommit nya är att de har haft dåliga erfarenheter att köra 

entreprenader i samverkan med nya entreprenörer. Detta kan hänvisas till upprepade spel där 

samarbetet havererat och inga nya spel genomförs (Hendrikse, 2003). 
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”Vi tar inte in entreprenörer (i samverkan) som vi inte känner” 

Det framgick tydligt att dessa erfarenheter grundar sig i att HSB inte längre litar på att entreprenören 

förstår hur HSB vill samverka och för att HSB ska vara villiga att dela på risken ska entreprenören ha 

goda tidigare meriter av projekt med HSB som visar att entreprenören har de kvalifikationer som 

behövs för ett samarbete. HSB vill samverka med fler entreprenörer men först efter att de känner att 

de kan lita på entreprenören, de testar således numer nya entreprenörer i totalentreprenader för att 

sedan eventuellt genomföra samverkansprojekt i framtiden. En entreprenör som vill samverka med 

HSB genomför en totalentreprenad men med öppna böcker för att visa välvilja och att visa sina 

kvalifikationer. Ett tydligt exempel på Tit for tat (Hendrikse, 2003). 

”Man initierar inte relationen med en entreprenör med ett samverkansprojekt utan testar först i 

totalentreprenad” 

De kriterier som är avgörande för att välja entreprenören i samverkan kan tyckas vara klargjorda i och 

med detta. Men det är inte de tidigare meriterna som är avgörande för valet av entreprenör utan detta 

är vad som kvalificerar entreprenören för att få vara med i upphandlingen. Som nämnt ovan skickar 

HSB ut förfrågningar till flera entreprenörer och det är det lämnade målpriset som ofta avgör vilken 

entreprenör som får samverkanskontraktet. 

”Vi frågar alltid flera entreprenörer, vi konkurrensutsätter målpriset” 

Det framgick i intervjuerna att det målpris som lämnades i anbuden ofta hade stor inverkan på valet 

av entreprenören i samverkansprojekt även om det inte var det enda som avgör. För 

totalentreprenader var priset den enskilt största variabeln att avgöra vem kontraktet tillfaller och även 

fast de inte alltid skulle vilja att priset hade en sådan stor betydelse återkom det ofta som direkt 

avgörande. Detta är i teorin att jämföra med en omvänd auktion (Winch, 2012). 

”Kalkylerna är väldigt pressade, priset mer betydelsefullt än vi egentligen vill.” 

Till och med när det finns misstanke om att det lämnade priset var lite väl lågt var HSB lockade att 

välja det lägsta priset. Strategin var då att istället utöka budgetposten för ÄTA-arbeten i projektet och 

ta strid om dessa. Här finns tecken på vinnarens förbannelse som innebär att det vinnande priset 

troligen förbisett något i anbudet (Winch, 2012). Det finns även en risk att för mycket fokus på priset 

skapar grogrund för snedvridet urval som bör beaktas, se kapitel 3.2.3. 

HSB har även positiva erfarenheter av en långsiktig partner, men att det kanske kostar mer än det 

smakar i slutändan. HSB har upplevt att det inte blir billigare med återupprepade samarbeten i och 

med att byggprojekt spänner över flera år och att många olika personer är involverade i projekten. 

Samtidigt blir HSB, som beställare, väldigt utsatt om alltför många projekt ligger på samma 

entreprenör. Flera respondenter uttryckte att konkurrens är bra och att det blir för dyrt med 

långsiktiga partnerskap. Det framgick att även om det i vissa fall skulle vara önskvärt med att ha goda 

affärsrelationer med en enskild entreprenör är det riskfyllt med att skapa för goda relationer, 

professionalismen blir lidande och att företagens bästa inte längre hamnar i fokus. Även här finns 

paralleller till upprepade spel och att de framtida vinsterna inte är tillräckligt stora (Milgrom och 

Roberts, 1992). De medelstora entreprenörerna, vilka är de som potentiellt skulle kunna utgöra 

partners, är väldigt få och HSB har svårt att se vilken den partnern skulle kunna vara. De medelstora 

entreprenörernas organisationer ansågs också väldigt personberoende vilket gör dem känsliga för 

omorganisationer vilket försvårar längre samarbeten. Det ansågs inte heller meningsfullt att ha en av 

de stora entreprenörerna som en strategisk partner, med argumentet att de även är konkurrenter till 
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HSB och att de är av sådan storlek att det inte finns ett ömsesidigt beroende av varandra för att ett 

strategiskt partnerskap ska vara lyckat för båda parterna. 

HSB:s urvalsmetoder vad gäller val entreprenör är tydligt orienterade mot konkurrens genom att 

använda konkurrensutsatta upphandlingar. Priset anses mycket viktigt och den sänkning av 

transaktionskostnader som upprepade spel och en strategisk partner skulle utgöra får nog tolkas som 

att den utgör en för liten del för att strategin skall tillämpas. Paralleller till litteraturen om spelstrategin 

Tit for Tat kan däremot göras vid kvalificeringen av anbudsgivare för samverkanskontrakt där 

entreprenören startar spelet med att göra en fördelaktig handling för att i framtida spel få tillbaka en 

fördelaktig handling i form av samverkansprojekt av HSB. 
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6 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit av analysen, samt reflektioner kring dessa. 

6.1 Samverkan enligt HSB 

Samverkan är ett koncept vars definition det råder delade meningar om, enligt litteraturstudien 

Generellt tar avtalsmallarna upp fler aktiviteter av partneringblomman än vad som påtalades vid 

intervjuerna. Men inget motsägelsefullt, mellan kontrakten och den uttalade synen på vad samverkan 

är, har funnits. Allt som allt följer HSB:s modell för samverkan litteraturen väl. 

 

Figur 13: HSB:s partneringblomma 

En reflektion är att många av de aktiviteter som återfinns i partneringblomman även går att hitta i 

HSB:s andra kontraktsformer. Det vill säga att aktiviteterna inte är specifika för samverkan. Det finns 

därmed en risk att den modell som använts för att avgöra vad samverkan utgör är för ospecifik. En 

stor skillnad jämfört med andra kontraktsformer är att det i samverkansavtalsmallarna uttryckligen 

står skrivet att samarbetet bygger på tillit och ömsesidig förståelse. En grundförutsättning för avtal 

borde vara att parterna litar på varandra och att det finns en ömsesidig förståelse för avtalets syfte, 

med detta argument som bakgrund kan det tyckas anmärkningsvärt att formuleringar som uttrycker 

detta finns skrivet i samverkanskontrakten, eller att de inte står i andrakontrakt. En annan observation 

är skillnaderna i vad som anses vara öppenhet, där det inte var helt självklart att HSB skulle vara lika 

öppna som entreprenören. Öppenheten kan mer ses som ett sätt att kontrollera entreprenörens 

förehavanden, vilket både kan ses som att HSB inte litar på entreprenören, men även som en 

förutsättning för att kunna lita på entreprenören. 

Det ska noteras att den bild av vad samverkan är för HSB inte är helt homogen bland företagets 

medarbetare. Detta beror troligen på individerna har olika erfarenheter av samverkan vilket 

återspelglas i svaren. En förutsättning för samverkan är att båda parter har samma syn på vad 

samverken innebär för relationerna och hur samarbetet sak fungera. Det är därför av vikt att tidigt i 

projektet se till att samsyn råder, en uppgift som är viktig inte minst för att undvika konflikter i senare 

skeden. 
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6.2 HSB:s motiv till samverkan 

Intervjuerna indikerar att HSB:s primära syfte med samverkan inte är billigare projekt eller projekt 

med högre kvalitet. Istället framkommer andra motiv till samverkan. Ett argument är mer strategiskt 

där samverkan ses som ett komplement till andra kontraktsformer för att fördela riskerna mellan sina 

projekt. Samverkan ses även som ett sätt för HSB att lära känna nya leverantörer och 

underentreprenörer och även som en utbildning och kompetensutveckling av den egna personalen 

som i samverkan får ta del av hur andra organisationer arbetar. Även trivselfaktorn och synsättet att 

samverkan är en rolig kontraktsform att arbeta i är ett starkt argument för HSB. 

HSB:s förändring av avtalsmallarna för samverkan kan ses som ett sätt att minska risken för 

oförutsägbara utgifter sent i processen. Entreprenören uppmuntras till att tidigt i processen göra en 

noggrann riskanalys där de risker och priset för dessa tas upp. Detta bidrar troligen till ett högre 

riktpris men risken att entreprenadkostnaderna överskrider målpriset torde då minska. Vilket är 

viktigt för HSB eftersom de har ett fastprisavtal med sin beställare. En tolkning av detta är att 

samverkan används för att förebygga att motsatta intressen mellan parterna uppstår och istället arbeta 

mot gemensamma mål för Projektet AB men det finns intressekonflikter i förhållandet även om 

samarbetet fungerar väl i sig, som exempel kan nämnas den förhandling av riktpriset som sker mitt 

under pågående projekt. 

Det framgår också av analysen att HSB är en beställare som vill ha stort inflytande över produktens 

utformning, vilket kan vara problematiskt i en totalentreprenad. Samverkan ses här som ett alternativ 

där HSB för större inflytande över produktutformningen utan att behöva ta på sig hela risken. 

Den riskdelning som uppnås vid samverkan nyttjas i relation till motivet för samverkan gällande 

fördelning av risk. Det är alltså ett sätt för HSB att balansera sin projektportfölj som en del av en 

övergripande strategi att fördela risk över flera projekt och kontraktsformer. Det förfaller sunt att inte 

lägga alla ägg i samma korg samtidigt som HSB riskerar att gå miste om de potentiella vinster som ett 

högre risktagande innebär. Men i och med att HSB numer har tillgång till egen 

produktionskompetens bör de ha bättre förutsättningar för att korrekt identifiera riskerna. Det bör 

kunna återspeglas i projektportföljen, det vill säga fler projekt bör kunna drivas i delad entreprenad. 

6.3 Varför HSB väljer samverkan i förhållande till andra kontraktsformer 

Ett huvudkriterium för vilken kontraktsform som väljs utgörs av komplexiteten. Initialt utvärderar 

HSB hur komplext ett projekt är. Anses projektet vara hanterbart för den egna organisationen vill 

HSB driva projektet i egen regi i delad entreprenad. Görs istället bedömningen att organisationen inte 

kan hantera riskerna i projektet står valet mellan att handla upp en totalentreprenör eller att inleda ett 

samarbete med en samverkansentreprenör. 
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Figur 14: Förenklad bild över HSB:s val an kontraktsform 

Det andra huvudkriteriet är konkurrenssituationen på marknaden, där det råder dålig konkurrens på 

stora entreprenader över 100 miljoner kronor. Det medför att priset på totalentreprenader blir alldeles 

för högt för att HSB ska kunna realisera sitt projekt. I dessa fall står valet mellan att driva projektet i 

delad entreprenad eller att driva projektet med samverkan. Denna situation förvärras i högkonjunktur, 

det blir än svårare att få in anbud från entreprenörerna. 

I de fall där totalentreprenader blir för dyra och komplexiteten är för stor för att köras i delad 

entreprenad fungerar samverkan som alternativ för HSB att ta på sig mer risk i förhoppningen att få 

ett bättre pris på entreprenaden.  

Andra aspekter som påverkar valet av entreprenörform är; personliga preferenser (vissa av HSB:s 

projektledare tycker att det är roligare att arbeta i samverkan), att samverkan inte är lämpligt före små 

projekt, tillgången på interna resurser. Däremot kan ingen direkt koppling ses mellan hur tidspressat 

projektet är vid val av kontraktsform. 

Bilden av hur HSB utvärderar vilken kontraktsform som är lämplig för ett projekt är inte helt i linje 

med motiven till varför HSB ska använda sig av samverkan. HSB menar att samverkan varken ger 

bättre kvalitet eller lägre pris när de motiverar varför de använder samverkan. Men vid valet av 

kontraktsform används samverkan som ett alternativ för att bland annat förändra kvaliteten eller få 

ett mer kostnadseffektivt projekt, men även att få ner kostnader för entreprenaden då 

totalentreprenad blir för dyrt. Dessa påståenden kan tyckas vara motstridiga och troligen finns det 

förklaringar som inte framkommit vårt arbete. Detta kan vara värt att titta närmare i framtida arbeten.  

6.4 Val av entreprenör 

HSB:s urvalsmetoder vad gäller val entreprenör är tydligt orienterade mot konkurrens genom att 

använda konkurrensutsatta upphandlingar. Priset anses mycket viktigt och den sänkning av 

transaktionskostnader som upprepade spel och en strategisk partner skulle utgöra får nog tolkas som 

att den utgör en för liten del för att strategin skall tillämpas. Paralleller till litteraturen om spelstrategin 

Tit for Tat kan däremot göras vid kvalificeringen av anbudsgivare för samverkanskontrakt där 

entreprenören startar spelet med att göra en fördelaktig handling för att i framtida spel få tillbaka en 

fördelaktig handling i form av samverkansprojekt av HSB. 

HSB startar aldrig en ny relation till en entreprenör genom ett samverkanskontrakt utan testar för 

entreprenören i en totalentreprenad med öppna böcker. Detta på grund av att HSB är mer känslig för 

om entreprenören missköter sig i en samverkan än i en totalentreprenad. 

Val av 
kontraktform 

Total-
entreprenad  

Total-
entreprenad 

Samverkan 

Delad 
entreprenad 

Egen regi 

Extern 
projektledning 



 

45 
 

HSB:s fokus mot konkurrens tyder på trots relativt höga transaktionskostnader, för att ta fram 

förfrågningsunderlag, anser HSB att vinning med detta är större än vad som skulle uppnås av 

användandet av en strategisk partner. Det ska poängteras att fokus förskjuts mer mot upprepade spel 

ju mer komplext projekt blir, med riktade förfrågningar till ett fåtal entreprenörer. Men även i detta 

fall medger HSB att de tittar mer på priset än andra kriterier. Vilket kan vara problematiskt på grund 

av den ofullständiga konkurrenssituationen för dessa typer av projekt. Risken är hög för snedvridet 

urval. Något som också är risken med upphandlingar av samverkanskontrakt med konkurrensutsatt 

målpris som urvalsmetod.  

I och med att det numer bara är två entreprenörer som HSB samverkar med så väcker det onekligen 

frågan om dessa två påverkar valet av vilken kontraktsform. Måhända väljs samverkan bort för att 

HSB inte vill att någon av de två entreprenörerna ska vara involverade i ett specifikt projekt. Denna 

reflektion kan göras gällande omvänt också, samverkan kan väljas för att HSB vill ha en specifik 

entreprenör. Det är svårt för författarna att särskilja detta utifrån de svar som fåtts. 
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7 Slutsatser 
I denna uppsats har det visats att den vetenskapliga litteraturen stämmer väl överens med hur HSB 

arbetar med samverkan. HSB inkluderar och värdesätter öppenhet och relationsbyggande aktiviteter, 

för att bygga tillit och för att få ömsesidig förståelse för de gemensamma målen, som stärks av ett 

incitamentskontrakt. HSB tillämpar främst samverkan i stora och komplexa projekt där 

konkurrenssituationen mellan entreprenörerna är begränsad. Att samverkan är lämpligt för stora 

komplexa projekt får stöd i litteraturen, något som även är sant för totalentreprenader. HSB menar 

dock att konkurrenssituationen för totalentreprenader för dessa typer av projekt är begränsad och 

därför inte ett lämpligt alternativ. 

HSB:s process för val av entreprenör är inriktad på konkurrens i alla typer av kontraktsformer, dock 

visar resultatet att HSB är restriktiv till användandet av nya entreprenörer i projekt där samverkan 

tillämpas. Tilltänkta samverkansentreprenörer kvalificerar sig genom att ha visat bra resultat i tidigare 

projekt. Uppsatsen visar att samverkan kan ses som en riskbalanserare i projektportföljen, som ett 

komplement till delad entreprenad och totalentreprenad. Det verkar på två sätt: För det första skjuter 

HSB över risk till entreprenören samtidigt som de behåller inflytandet över produkten, för det andra 

tar HSB på sig risk för att försöka få ner priset. Vidare visar det empiriska resultatet att samverkan 

primärt inte tillämpas för att förverkliga projektmål, som högre kvalitet och lägre pris. Snarare visar 

resultatet att HSB:s motiv till samverkan beror på att samverkan ses som ett roligt sätt att arbeta för 

många av HSB:s medarbetare och det framkommer också att samverkan är kompetensutvecklande 

för de anställda. 
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