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1. Inledning 

Denna rapport är skriven inom projektet "Upphandling för ett hållbart och innovativt 
samhällsbyggande" (www.procsibe.se) och bygger på en engelsk uppsats med namnet 
"Moral hazard and construction procurement: A conceptual framework" som kan hämtas 
från http://swopec.hhs.se/kthrec/abs/kthrec2015_002.htm. I denna förkortade svenska 
rapport har vi t ex inte redovisat litteraturreferenser mer än undantagsvis men den 
intresserade kan alltså hitta dessa i den engelska versionen.  
 
Även om de problem som uppsatsen diskuterar är generella så ligger fokus på bygg-
relaterade kontrakt, särskilt inom infrastruktursektorn. Det handlar då både om 
nyinvesteringar, större underhållsinsatser och löpande driftskontrakt. Utvecklingen i Sverige 
har under senare decennier gått i riktning mot att offentliga aktörer upphandlar dessa 
verksamheter från fristående (privata) företag. Att byggande upphandlas gäller dock i hög 
grad även för privata företag som behöver ha bygg- eller underhållsinsatser på sina 
anläggningar. 
 
Produktionsprocessen för dessa verksamheter innefattar ofta ett komplicerat nätverk av 
företag, särskilt när det gäller större investeringsprojekt. Förutom beställare och 
huvudansvarig entreprenör kan det vara olika konsulter, underentreprenörer och 
materialleverantörer. Hur projekt upphandlas och styrs påverkar i hög grad olika aktörers 
beteende vilket i sin tur påverka hur bra projektet blir. 
 
I den ekonomiska kontraktslitteraturen diskuteras sk Moral hazard och/eller Opportunistiskt 
beteende mycket. Opportunistiskt beteende kan i sin tur påverka normer, viljan till 
samarbete och i hur hög grad man litar på andra parter -  vilket i sin tur påverkar kvaliteten 
på den färdiga produkten. Att utforma upphandlingar så risken för Moral hazard och 
opportunistiskt beteende minskar är därmed en viktig aspekt vid en diskussion om hur 
upphandlingsstrategier ska utformas och implementeras. 
 
Det finns dock olika teorier/skolbildningar när det gäller relationen mellan olika 
organisationer.  En sådan teori/skola är Transaktionskostnadsteori, med t ex Oliver 
Williamson som ett ledande namn. Denna skola står den ekonomiska teorin nära med en 
ganska negativ bild av beslutsfattare, som ses som en "economic man" som fattar rationella 
beslut och beter sig opportunistiskt om det gynnar deras egna intressen. Eftersom det i 
praktiken är svårt att veta vilka personer som man kan lita på och vilka man inte kan lita på, 
så blir rekommendationen att utforma kontrakt och kontrollmekanismer som om alla 
aktörer är beredda att agera opportunistiskt om det gynnar dem.  
 
En annan teori/skola går under namnet Relationskontrakt. Här har man en betydligt 
positivare syn på människors beteende och betonar att de flesta människor ingår i mer 
omfattande nätverk vilket gör att de tar bredare hänsyn och att risken för opportunistiskt 
beteende är mindre. Att lita på andra inom ett nätverk och att agera utifrån en reciprocitets-
princip, "om du inte lurar mig så lurar inte jag dig", är då en vanlig situation. Att alltid anta 
att personer agerar "som om" det var egoistiska nyttomaximerare blir då inte rationellt. I 
denna uppsats tar vi inte ställning till lämpligheten i dessa olika teorier utan försöker beakta 
båda synsätten när vi beskriver olika sätt att minska risken för Moral Hazard.  
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En viktig utgångspunkt för denna studie är vidare att risker för opportunistiskt beteende 
även finns inom en organisation. Detta komplicerar analysen ytterligare eftersom det inte 
längre finns bara två eller flera direkta kontraktsparter utan även olika grupper av aktörer 
inom en och samma part. Även om ledningen hos en part bedömer att ledningen i en annan 
part är trovärdig och pålitlig så kan man ju vara osäker rörande om detsamma gäller den 
andra partens anställda eller till och med de egna anställda. Men det kan också vara så att 
effekterna av en opålitlig ledning motverkas av ansvarstagande personal! Allt detta påverkar 
vad som är ett rationellt kontrakt och vilken metod för att minska Moral hazard som är 
lämpligast i situationen. 
 
I denna uppsats finns en översikt av olika metoder att motverka Moral hazard med inriktning 
både på företags- och individnivå. Att fokusera särskilt på byggrelaterade kontrakt kan 
motiveras av flera skäl: Det rör komplicerade kontrakt där riskerna för Moral hazard kan vara 
större och det rör en sektor där det finns frågetecken kring effektiviteten och där det kan 
finnas behov av nya mer samarbetsinriktade arbetsformer. 

 

2. Begreppet Moral hazard 

2.1 Den grundläggande definitionen  

Moral hazard definieras vanligen som opportunistiskt beteende efter att ett kontrakt ingåtts. 
En aktör agerar utifrån ett egenintresse och bryter mot kontrakten – eller i alla fall andan i 
kontraktet -  om de ser att de kan vinna på att göra det. Bakom detta ligger alltså att 
parterna har intressen som åtminstone delvis står i konflikt med varandra och att det är 
svårt att veta exakt vad den andre parten gjort och om denne verkligen brutit mot 
kontraktet eller inte. Resultatet av opportunistiskt beteende är typiskt att det minskar 
”effektivitet” i nationalekonomisk mening därför att vinsten för den som beter sig 
opportunistiskt är mindre än förlusten för den andre parten. Annars skulle ju parterna helt 
enkelt kunna komma överens om att ändra kontraktet och göra på detta sätt eftersom det 
då finns en vinst att dela på. 
 
Begreppet har sitt ursprung i försäkringsbranschen där Moral hazard var ett problem knutet 
till att den som tog en försäkring därefter kunde ta ökade risker eller bete sig bedrägligt. 
Frågan var då hur en försäkring, och kontrollsystemet knutet till försäkringen, kunde 
utformas för att minska riskerna för Moral hazard.  
 
Moral hazard är typiskt sett knutet till en Principal-agent relation där Principalen (t ex en 
Beställare av ett byggprojekt) vill att en Agent (t ex en byggentreprenör) ska utföra ett 
uppdrag med en viss kvalitet och att denna – pga Moral hazard – inte levererar det som var 
överenskommet och som var rimligt att förvänta sig. Det bör emellertid understrykas att 
Moral hazard också kan gå i den andra riktningen. Principalen kan också agera 
opportunistiskt och t ex inte betala som överenskommet med en ogrundad hänvisning till 
påstådda fel. I de flesta relationer finns därför det som kallas ”Double moral hazard”, dvs att 
både Principalen och Agenten kan bete sig opportunistiskt och att båda parter därmed 
måste se till att kontraktet och relationen utformas så att dessa risker minskar. 
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2.2  Extern och intern Moral hazard 

Det är viktigt att vara medveten om att Moral hazard problem kan uppträda i alla kontrakt, 
dvs såväl i anställningskontrakt som i kontrakt mellan fristående organisationer. För att 
tydliggöra detta kommer vi att införa termerna extern respektive intern Moral hazard. 
 
Extern Moral hazard står då för det klassiska fallet där en organisation eller fristående 
kontraktspart (t ex en försäkringstagare eller hyresgäst) agerar opportunistiskt. 
Entreprenören bygger inte enligt kontraktet för att de tror att det inte kommer att 
upptäckas eller att beställaren vägrar betala trots att jobbet utförts på ett korrekt sätt. 
 
Intern Moral hazard definieras som Moral hazard inom en organisation och den kan uppstå 
på en rad olika nivåer i företaget. Vdn (myndighetschefen) kan agera opportunistiskt i 
relation till styrelsen, en mellanchef kan agera opportunistiskt i relation till Vdn och en 
projektledare kan agera opportunistiskt i relation till mellanchefen. I fortsättningen kommer 
vi att se entreprenörssidan som en organisation och förutom att Moral hazard kan uppstå 
mellan olika nivåer av anställda i entreprenadföretaget så kan Moral hazard uppstå i 
relationen mellan en huvudentreprenör och olika underentreprenörer. Även om detta är 
formella fristående aktörer kommer vi i denna rapport alltså att klassa detta som Intern 
Moral hazard. 
 

3. Exempel på Moral hazard problem i byggrelaterade projekt 

I litteraturen finns en rad exempel på olika typer av Moral hazard mellan organisationer och 
de delas ibland in i "aktiva" och "passiva". Bland de aktiva nämns då t ex stöld, bedrägeri, 
kontraktsbrott, förfalskning av data och rapporter, att man chansar med sämre material och 
produkter eller t ex för kort torktid hos material. Liknande beteenden kan naturligtvis 
förekomma även inom en organisation. Till de passiva räknas då att man inte arbetar 
tillräckligt hårt, betalar fakturor för sent eller levererar information för sent eller inte alls. 
 

3.1 Extern Moral hazard 

Möjligt opportunistiskt beteende hos en entreprenör:  
- Gör inte sitt bästa, är inte noggrann, anstränger sig inte. 
- Ersätter dyrare material/produkter med billigare som dock har lägre kvalitet. 
- Anger att mer arbete har utförts än vad som faktiskt gjorts (när ersättningen innehåller en 
variabel komponent). 
 
Möjligt opportunistiskt beteende hos en beställare 
- Betalar inte i tid. 
- Kräver att visst arbete ska utföras fastän detta inte var rimligt att räkna med givet 
kontraktets utformning. 
- Vägrar godkänna arbeten även om dessa faktiskt uppfyller villkoren i kontrakten. 
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3.2  Intern Moral hazard 

Människor har många olika drivkrafter och benägenheten till opportunistiskt beteende 
varierar mycket.  Det finns dock många sätt som en anställd i princip kan agera 
opportunistiskt på: 
 
Möjligt opportunistiskt beteende i beställarorganisationen: 
 
- Den anställde ingår ett avtal utan nödvändigt godkännande. 
- Den anställde väljer motpart utan att följa interna regler. 
- Den anställde godkänner ett arbete fastän det inte uppfyller överenskomna krav. 
 
Dessa olika former av opportunistiskt beteende kan bero att den anställde "inte bryr sig", 
eller sammanhänga med direkta mutor. Men det som ser ut som opportunistiskt beteende 
kan också bero av bristande kunskap och brister i kommunikation. Det opportunistiska 
beteendet kan även bero på faktorer relaterade till den framtida karriären. Kanske vill en 
högre chef att ett projekt ska bli klart i tid och är därför beredd att se mellan fingrarna och 
blir då negativ till en "alltför petig" projektledare. Men det kan naturligtvis också vara så att 
den anställde räknar med att sluta snart och gärna vill jobba "på den andra sidan" och vill då 
inte framstå som "oresonabel". Incitamentsproblem inom den offentliga sektorn har t ex 
diskuterats i litteraturen. 
 
Möjligt opportunistiskt beteende på entreprenadsidan: 
 
- En anställd följer inte företagsledningens regler om kvalitet i utförande eller 
säkerhetsregler. 
- En anställd följer inte regler rörande urval an leverantörer och underentreprenörer. 
- En anställd övervakar inte att ett arbete blir utfört på överenskommet sett. 
 
Även här kan det finnas olika individuella drivkrafter bakom att "man inte gör sitt jobb". 

 

4. Tänkbara åtgärder 

I detta kapitel diskuteras 8 olika strategier eller typer av åtgärder för att minska risker för 
olika former av opportunistiskt beteende. Åtgärderna kan delas in en grupp som handlar om 
vad som görs "ex ante"(innan kontraktet är undertecknat) och vad som görs "ex post" (under 
själva kontraktstiden). Till den första gruppen hör åtgärderna i avsnitt 4.1-4.5 medan 
åtgärderna i den andra gruppen tas upp i avsnitt 4.6-4.8. Gränsdragningen är dock inte helt 
skarp. Många av åtgärderna har utformats för att minska riskerna för extern Moral hazard 
men enligt vår bedömning kan man se motsvarande åtgärder när det gäller att minska intern 
Moral hazard. 
 

4.1 Upprepade spel och långsiktiga relationer - "framtidens skugga" 

Långsiktiga relationer kan skapa vinster för båda parter och en sak som kan avhålla en aktör 
från att bete sig opportunistiskt är just rädsla för att gå miste om framtida "affärer". Skuggan 
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från framtiden skapar incitament för att idag göra det som uppdragsgivaren eller ledningen 
önskar att personen gör. Ett av de centrala resultaten inom spelteori är just att det är lättare 
att skapa incitament för "samarbete" om det är två parter som båda räknar med att kunna 
vinna på ett långsiktigt samarbete. Ett annat sätt att uttrycka detta är att riskerna med att 
bete sig opportunistiskt ökar om den andra parten kan hota med att bryta samarbetet. 
Riskerna för att på ett eller annat sätt blir straffad ökar vid upprepade spel. Vid extern Moral 
hazard handlar det då om att byta till en annan leverantör, medan det vid intern Moral 
hazard handlar om att personen riskerar att avskedas eller åtminstone gå miste om 
befordringsmöjligheter. 
 
Detta innebär att även om det finns ofullständigheter i ett kontrakt och att uppdragsgivaren 
inte kontrollerar så mycket så kanske dessa luckor inte utnyttjas om det riskerar att påverka 
framtida uppdrag. En fördel med denna mekanism - åtminstone inom den privata sektorn - 
är att den missnöjda parten inte behöver kunna bevisa, t ex i en domstol, att det handlar om 
opportunistiskt beteende. Det räcker att uppdragsgivaren har goda skäl att misstänka att det 
förekommit och sedan stryker företaget från listan på tänkbara framtida samarbetspartners. 
 
Strategin att hota med att inte göra några framtida affärer med den andra parten kan i 
princip fungera för att de typer av Moral hazard som har diskuterats ovan och både för 
intern och extern Moral hazard. Internt kan löfte om högre lön eller befordran i framtiden 
spelar roll och i litteraturen finns exempel på fall där ett företag gått ifrån en mycket platt 
organisation och skapat mer eller mindre fiktiva hierarkiska nivåer bara för att kunna locka 
med en befordran till den som gör ett bra jobb!  
 
När "problem" i byggindustrin diskuteras är en dimension just att det kan vara svårare att 
använda "framtidens skugga" i en projektbaserad verksamhet där beställaren kanske inte 
regelbundet behöver en viss typ av tjänst. En mekanism som används en del vid offentlig 
upphandling är att lägga in en option, t ex i ett driftskontrakt, som innebär att om 
beställaren är nöjd kan kontraktet förlängas med ytterligare några år utan att den 
konkurrensutsätts. När den optionsperioden går ut och kontraktet ska konkurrensutsättas 
igen är det dock svårt för en offentlig att ge några löften om framtida affärsrelationer även 
om beställare är mycket nöjd med resultatet. En intressant fråga är om möjligheten att 
använda optioner skulle utvidgas när det gäller offentlig upphandling för att stärka den nu 
aktuella mekanismen mot opportunistiskt beteende. 
 
Det finns en relativt omfattande diskussion just om skillnader mellan offentlig upphandling 
och när privata företag upphandlar och det har bl a hävdats att den privata sektorn i större 
omfattning använder "framtidens skugga" och fortsätter att använda en viss leverantör så 
länger denne "sköter sig" och är flexibel, även om denne kanske inte är den billigaste. 
 
En tes i litteraturen är också att om man kan använda "framtidens skugga" så kan man göra 
öppnare och mindre detaljerade kontrakt även om detta i allmänhet är mer riskfyllt. 
Beställaren kan ju som sagt lättare straffa den som utnyttjar möjligheterna till 
opportunistiskt beteende om det handlar om upprepade transaktioner. 
 
Det finns dock ett antal begränsningar i möjligheten att använda “framtidens skugga”. 
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1. Beställaren behöver inte denna typ av tjänster I framtiden. 
 
I detta fall fungerar “framtidens skugga” enbart om det är möjligt för beställaren att 
förmedla sina erfarenheter till andra potentiella köpare på ett trovärdigt sätt. Vi kan notera 
att det idag finns alltmer information av denna typ på Internet där produkter och tjänster av 
olika sätt betygsätts av användare. Problemet med denna mekanism är förstås att veta hur 
trovärdig den aktuella informationen är. 
 
2. Beställaren måste på ett trovärdigt sätt kunna signallera till entreprenören (eller den 
anställde) att denne kommer att ta hänsyn till erfarenheterna idag vid framtida beslut. 
 
Även här finns ett antal potentiella problem. Det kan finnas legala hinder, till exempel lagen 
om offentlig upphandling som gör det svårt att ta hänsyn till icke verifierbar information. En 
viktig uppgift för beställaren blir då att bygga upp ett informationssystem som på ett 
trovärdigt sätt dokumenterar hur en entreprenör agerat för att sedan kunna använda denna 
vid framtida upphandlingar. Det finns emellertid också problem om vi ser det ur 
entreprenörens perspektiv: Kommer beställarens informationssystem att ge en rättvis bild 
eller finns risken att man får ”dåliga poäng” trots att man gjort ett bra arbete. Sen finns 
också risker för intern Moral hazard där en anställd hos beställaren helt enkelt inte 
rapporterar korrekt – och det kan båda innebära att en entreprenör som gjort ett bra jobb 
inte får det registrerat och en som gjort ett dåligt jobb men som ändå får det rapporterat 
som ett bra jobb. Ju osäkrare en entreprenör är om beställarens informationssystem desto 
svagare blir effekt av ”framtidens skugga” – och motsvarande gäller för en anställd som 
kanske inte får ”cred” för den goda insats som görs och därför inte tycker att det är värt att 
anstränga sig. Det kan till sist vara så att om beställaren bedömer att alla entreprenörer 
beter sig opportunistiskt så finns det ingen anledning att byta till en annan bara för att man 
upptäcker att den nuvarande entreprenören beter sig opportunistiskt. Och då fungerar 
uppenbarligen inte ”framtidens skugga”. 
 
3. Entreprenören kanske inte bryr sig om ifall de får mer arbete från beställaren (och tror inte 
att beställaren kan signallera till andra hur arbetet genomförts eller bryr sig inte om vilka 
signaler som sänds).  
 
Ett klassiskt exempel är om entreprenören vet att de snart kommer att gå i konkurs, eller om 
ledningen ändå tänker lämna företaget. Det kan också vara intern Moral hazard hos 
entreprenören där ansvarig personal avser att lämna företaget och därför inte bryr sig om 
hur företagets rykte påverkas. Mer information på individnivå kan dock minska dessa risker 
för intern Moral hazard. Det kan också vara så att det finns så mycket jobb på marknaden att 
entreprenören bedömer att man har goda möjligheter att få mer jobb även om ens rykte 
inte är det bästa. 
 

4.2 Urvalsmekanismer vid enstaka affärer 

Anta att av någon anledning bedömer beställaren att den aktuella affärsrelationen är 
kortsiktig och att man inte direkt kan utnyttja ”framtidens skugga”, eller åtminstone att man 
måste komplettera den med någon annan mekanism. En möjlighet är då att hitta ett smart 
sätt att välja motpart så att risken för Moral hazard minskar. Fokus ligger här på beställarens 
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val av entreprenör, men motsvarande problem finns när en entreprenör ska bestämma om 
man ska jobba med en viss beställare eller i samband med en anställning, där vi kan se att  
företag kan vara beredda att lägga ner stora pengar på  urvalsförfaranden för att få ”rätt 
person”. 
 
Urvalsprocesserna handlar både om kompetens och pålitlighet, och att ett företag inte utför 
ett arbete på ett tillfredsställande sätt kan bero både på bristande kunskaper och på att man 
inte ansträngt sig tillräckligt. I denna rapport ligger dock tyngdpunkten på den andra 
dimensionen. 
 
Hur företaget agerat i tidigare projekt är en självklar indikator och om beställaren inte själv 
arbetat med företaget ifråga så handlar det om referenser av olika slag från andra företag – 
formella eller informella. Vid offentlig upphandling är det vanligt att arbeta i två steg, där det 
första steget är en prekvalificering och det andra steget är urval bland de som uppfyller 
kraven i det första steget. Under prekvalificeringsskedet bedöms om företaget har tillräcklig 
kompetens, erfarenhet och finansiell styrka, men också att företaget tidigare skött 
skattebetalningar och liknande. I den privata sektorn börjar man inte sällan med att ta fram 
en relativt kort lista på företag som man bedömer som tänkbara, innan man går ut med en 
formell upphandling. Bakom denna lista ligger rimligen liknanden bedömning som vid den 
offentliga upphandlingen även om informationen inte behöver vara verifierbar på samma 
sätt som vid den offentliga upphandlingen.  
 
Här finns dock en intressant avvägning mellan extern och intern Moral hazard. Det privata 
företaget kan utnyttja mer information vid urvalet och därmed minska risken för extern 
Moral hazard, men samtidigt så ökar subjektiviteten i processen och därmed risken för 
intern Moral hazard, t ex att en anställd får mutor för att ta med ett företag på listan eller för 
att gynna dem vid det slutliga urvalet. En intressant forskningsfråga är just hur ett företag 
både kan utnyttja all information för att minska risken för extern Moral hazard, samtidigt 
som företaget håller nere risken för intern Moral hazard (korruption eller svågerpolitik). Om 
en företagsledning bedömer att risken för intern Moral hazard är stor kan man därför välja 
upphandlingsmetoder som i högre grad bygger på enkelt verifierbara förhållanden, i likhet 
med lagen om offentlig upphandling. 
 
Efter kvalificeringsskedet sker sedan själva urvalet bland de kvarvarande företagen och det 
finns omfattande diskussion som även här kan sägas handla om konflikten mellan 
verifierbarhet och Moral hazard. Det enklaste kriteriet är att gå på lägsta pris, men det är 
också vanligt med att urval sker efter sammanvägning av ett antal kriterier utifrån 
poängsättning av ett antal olika egenskaper hos anbuden. Det senare innebär dock att en 
rad bedömningar måste göras, både när det gäller vad som ska tas med och hur kriterierna 
ska viktas, vid poängsättningen av de olika anbuden. Risk för klagomål och kritik för orättvis 
behandling av ett företag är därmed större. 
 
Att utgå från lägsta pris har dock i sin tur ett antal problem.  Det första är det som kallas 
”winners curse” som i detta fall innebär att den som vinner upphandlingen är den som 
felbedömt kostnaderna för att genomföra uppdraget och snart inser att projektet inte 
kommer att gå runt och då börjar ”fuska” med material och noggrannhet i arbetet för att 
minska sina förluster. Det andra är att företaget lägger ett lågt bud för att man redan från 
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början tänkt sig att fuska: företaget kan erbjuda ett lågt timpris för att man räknar med att 
fuska med antalet timmar. Det tredje är att ett företag som hittat brister i 
upphandlingsdokumenten och räknar med att tjäna pengar på att utnyttja dessa luckor kan 
lägga ett lågt anbud i det första skedet. 
 
Det finns dock här ett samband mellan prekvalificering och urvalsmetod. Om man har 
mycket hårda prekvalificeringskrav så kan man anta att alla företag som passerat dessa är 
relativt pålitliga och kompetenta. Därmed är det inga större problem med att upphandla på 
lägsta pris i nästa skede. 
 
Till sist kan man tänka sig att en beställare är rädd både för kompetens- och interna Moral 
hazard problem hos entreprenören och en strategi är då att kräva att entreprenören anger 
exakt vilka personer som kommer att vara ansvariga för projektet på entreprenörsidan. 
Denna typ av klausuler skapar dock nya Moral hazard problem där en entreprenör anger att 
person A ska ansvara för projektet fastän man vet att person A kanske ska sluta eller att man 
ändå tänker använda person B – och räknar med att kunna hitta en förklaring som gör att 
det blir begränsade sanktioner. Det ärliga företaget skulle ange ”person B” redan från början 
men riskera att förlora uppdraget till det oärliga företaget som bluffar och säger att person A 
ska göra jobbet. Detta illustrerar också att kombinationen av urvalskriterier och ”framtidens 
skugga” förstärker incitamenten för att sköta sig: kan man bevisa att ett företag vid ett 
flertal tillfällen bytt ut ansvariga personer till sådana med mindre kompetens och erfarenhet 
och utan ett gott rykte så kan det bli ett argument för att inte använda dem i kommande 
upphandlingar. Dokumentation är dock av stor betydelse om detta ska kunna användas vid 
offentlig upphandling. 
 

4.3 Kontraktsutformningen vid en enskild upphandling 

Anta att av någon anledning så litar vi inte på att någon av de tidigare mekanismerna räcker 
helt för att minska risken för opportunistiskt beteende. Åtminstone vill vi förstärka 
mekanismerna ytterligare. En variant är då att se på hur själva kontraktsutformningen kan 
anpassas för att minska vissa risker för Moral hazard. 
 
En variant som diskuterats mycket i samband med Offentlig-privat-samverkan är att skriva 
ett kontrakt som både omfattar byggande och drift. Om det finns en oro för att 
entreprenören kommer att utnyttja luckor i kontraktet och svårigheter att verifiera 
egenskaper och därför bygga på ett sådant sätt att det skapar högre framtida drift- och 
underhållskostnader, så är ju en tänkbar lösning just att ge entreprenören ansvarar även för 
drift- och underhåll under ett antal år. Väljer entreprenören då komponenter som är billigare 
men inte håller så länge så får denne själv stå för kostnaderna. 
 
En enklare variant på samma tema är att förlänga garantitiderna så att alla stora 
kvalitetsproblem kan förväntas bli synliga under garantitiden. Då kan det också bli kostsamt 
för entreprenören att fuska och därmed minskar risken för opportunistiskt beteende. 
 
Även dessa metoder har dock problem, som i grunden sammanhänger med inbyggda 
problem i mer långsiktiga kontrakt, oavsett om det gäller garantier eller funktionskontrakt. 
 



11 
 

- Entreprenören kan gå i konkurs och då saknar de långa kontrakten värde, något som 
entreprenören kan vara medveten om när man åtog sig arbetet. 
 
- Det kan vara svårt att precisera en garanti eller de exakta krav som en anläggning ska 
uppfylla och hur de beror av externa faktorer. Den som byggt med en lång garanti kan skylla 
på den som förvaltat anläggningen och i båda fallen ovan kan problem skyllas på att t ex en 
väg trafikerats på annat sätt än avsetts, t ex med för tung trafik. Man kan se det som att 
beställaren har betett sig opportunistiskt och inte hållit koll på trafik och skötseln av 
anläggning och sen lägger kostnader på entreprenören. 
 
- Moral hazard problem kan finnas på entreprenadsidan, t ex så att den avdelning som 
bygger inte bryr sig om konskevenser för den avdelning som ska sköta anläggningen. Det kan 
vara så att resultat mäts på avdelningsnivå och det som står personers bonus och framtida 
möjligheter. Som alltid gäller att de personer som fattar beslut i en organisation kanske inte 
planerar att stanna så länge till i den aktuella organisationen och då är det svårt att veta vilka 
incitament som egentligen finns för långsiktigt beteende. 
 

4.4 Hur detaljerat kontrakt man skriver 

Ett sätt för både en beställare och en entreprenör att skydda sig mot opportunistiskt 
beteende är att skriva ett mycket detaljerat kontrakt. Ju tydligare det är vad som ska göras, 
desto mindre är rimligen utrymmet för båda att försöka tolka kontraktet på ett sätt som 
gynnar den ena parten på den andres bekostnad. Det blir svårare för en opportunistisk 
beställare att lägga på mer jobb på entreprenören och svårare för entreprenören att säga att 
jobbet har gjorts enligt kontraktet även om så inte är fallet. 
 
Ju mer komplex situationen är och ju mer ett projekt behöver anpassas över tiden desto 
svårare är det dock att skriva så detaljerade kontrakt och då blir de andra metoderna att 
minska risker för Moral hazard särskilt viktiga. Detta kan t ex gälla komplexa 
anläggningsprojekt. Återigen kan ett samspel mellan olika mekanismer där tyngdpunkten 
kan läggas olika beroende på hur man bedömer den aktuella situationen och vilka tänkbara 
kontraktpartners som finns. 
 
Är det svårt att bevisa kvalitetsskillnader mellan olika produkter eller komponenter, 
samtidigt som beställaren är övertygad om att vissa produkter är bättre, så är en logisk väg 
just att ange att exakt dessa produkter ska användas och inte formulera funktionskrav där  
entreprenören har möjlighet att hävda att de sämre produkterna uppfyller kraven. 
 
Att göra kontrakten mer detaljerade är kostsamt och dessutom kan det utesluta andra 
lösningar som kanske är effektivare. Möjligheter att anpassa till den aktuella entreprenörens 
kompetens minskar. Öppnare kontrakt och användande av ”framtides skugga” är då en 
alternativ väg. 
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4.5 Ersättningsmodeller: Garantibelopp, bonus och viten 

Tanken med dessa metoder är att skapa ekonomiska incitament som gör att även om det 
finns potentiellt utrymme för opportunistiskt beteende så ska inte detta löna sig. Genom de 
ekonomiska incitamenten ska det även kortsiktigt vara lönsamt med att följa en långsiktigt 
effektiv samarbetsstrategi.  
 
De grundläggande ersättningsmodellerna kan klassificeras på olika sätt. Ett kontrakt på 
löpande räkning innehåller uppenbara incitament för entreprenören att arbeta långsamt 
eller överdriva antalet nedlagda timmar. Om det finns ”rörliga mängder” i ett kontrakt som 
ersätts enligt ett avtalat a´-pris finns risken att för stora mänger rapporteras. Ett 
fastpriskontrakt eliminerar dessa risker, men kan å andra sidan skapa incitament för att välja 
billigare lösningar som kan ha lägre långsiktig kvalitet. Denna risk är särskilt stor om 
entreprenören från början lagt ett för lågt bud. 
 
Ovan pekade vi på att en risk med långa garantier är att företaget går i konkurs eller saknar 
ekonomiska resurser att betala de åtgärder som krävs för att anläggningen ska uppfylla 
överenskomna krav. Att kräva att en summa pengar deponeras eller att det finns en 
bankgaranti är ett sätt att minska dessa risker. Samtidigt skapar detta risk för opportunistiskt 
beteende från beställarens sida som kan kräva att behålla depositionen även om det inte 
finns saklig grund för detta och åtminstone göra att det tar längre tid innan entreprenören 
kan disponera det deponerade beloppet. 
 
Viten och bonusar direkt relaterade till entreprenörens prestationer är en annan tänkbar 
åtgärd. Det kan t ex gälla om ett projekt är färdigt före utsatt tid eller om det t ex blivit 
mindre störningar på omgivningen, eller om entreprenören kommit på en innovativ lösning 
som kan vara till nytta för beställaren i framtiden.  
 
Teorin bakom viten och bonusar i relation till kvalitet är dock lite oklar. Om beställaren velat 
ha en högre kvalitet så borde väl denne ha kontrakterat denna kvalitet från början? Man kan 
dock tänka sig följande argument. Anta att beställaren inte vet hur mycket det kostar med 
att få högre kvalitet i ett visst avseende. Att få lägga fast en hög kvalitet från början blir då 
riskfyllt eftersom projektet kan bli alltför kostsamt. En bonus för högre kvalitet inom ett visst 
intervall blir då ett sätt att få högre kvalitet till ett förutbestämt maxpris om det visar sig att 
det inte kostar så mycket att bygga med högre kvalitet. Entreprenören kommer ju att bygga 
med högre kvalitet om kostnaden är lägre än bonusen, men inte om kostnaden är högre. En 
bonus som speglar värdet av högre kvalitet skapar då incitament att bygga med rätt kvalitet. 
 
Ett kontrakt anger att en viss kvalitet ska nås och man kan på motsvarande sätt fråga sig 
varför beställaren inte bara kräver att denna kvalitet ska uppnås utan istället accepterar en 
något lägre kvalitet samtidigt som entreprenören får betala ett vite istället för att återställa 
den överenskomna kvaliteten. Orsaken till detta är rimligen att det kan finnas mindre 
avvikelser som det skulle kosta mycket att rätta till samtidigt som avvikelsen inte är så viktig. 
I det läget är det effektivt med ett vite, men det kan förstås leda till att entreprenören 
medvetet bygger med lägre kvalitet om vitet är satt för lågt. 
 
Ekonomiska incitament hänger ihop med övervakning, som vi återkommer till i nästa avsnitt. 
Övervakning utan några sanktioner blir rimligen inte så effektiv.  
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Verifierbarhet är ett allmänt problem när det gäller bonus och viten. För att de ska vara 
effektiva måste det ju vara möjligt att någorlunda entydigt mäta hur bra entreprenören 
utfört arbetet. Det kan ju t ex innebära att entreprenören får bonus fast man inte gjort ett 
bra jobb och att man inte får bonus fastän man gjort ett bra jobb.  
 
Ett generellt problem med bonus och viten är att de kan leda till att entreprenören fokuserar 
på just de faktorer som motiverar bonus/viten. Om kvaliteten är svårmätbar så kan bonus 
för att blir färdig i tid t ex leda till att entreprenören fuskar med kvalitet för att få 
tidsbonusen. Här finns en intressant avvägning där det går att finna exempel på att en 
beställare angett att en entreprenör kan få bonus utan att precisera vad som ger en bonus 
mer än att beställaren är nöjd. Om beställaren har rykte om sig att vara rättvis kan detta 
vara ett sätt att undervika att en entreprenör försummar vissa aspekter bara för att kunna få 
en bonus. Detta förfarande är dock inte förenligt med lagen om offentlig upphandling, men 
kan med fördel användas av privata beställare.  
 

4.6 Hur mycket resurser som läggs på övervakning 

Ett etablerat sätt att minska risken för Moral hazard är att öka övervakningen av den andra 
parten. Det kan handla om mer detaljerade krav på dokumentation från entreprenörens 
sida, t ex att vissa moment ska fotograferas eller filmas. Men det kan också handla om 
direkta inspektioner och kontroller från beställarens sida.  Ur ett Moral hazard perspektiv är 
system som bygger på självkontroller problematiska om det inte finns andra incitament (t ex 
framtiden skugga) som minskar risken för att felaktiga uppgifter rapporteras in. 
 
Övervakning är kostsam på flera sätt. Den mest uppenbara kostnaden är att det tar tid för 
beställaren att kontrollera, men det kan också bli indirekta kostnader, särskilt om personer 
inte tycker om att bli övervakade. I så fall kommer ju entreprenören att begära ett högre pris 
om denne vet att det är strikt övervakning. Uppstår misstro på grund av för strikta kontroller 
kan det leda till ökad risk för opportunistiskt beteende. Om en entreprenör har en metod 
som denne inte vill avslöja så kan ökad övervakning leda till att denna istället väljer en sämre 
metod, vilket i sin tur leder till högre kostnader. 
 
Ett ytterligare problem är att övervakning kan leda till interna Moral hazard problem som i 
sin tur kräver att det satsas resurser på att motverka det. Kan beställaren vara säker på att 
den person som ska övervaka entreprenören faktiskt gör det på ett korrekt sätt? Förutom 
rena misstag som kan leda till konflikter så finns ju risken för mutor eller andra påtryckningar 
som gör att den som ska övervaka rapporterar in felaktiga uppgifter. 
 

4.7 Normer rörande förtroende och ömsesidighet i partneringrelationer 

Modeller rörande opportunistiskt beteende som grundas i klassisk ekonomisk teori utgår 
ofta från att människor utnyttjar varje tillfälle att skaffa sig fördelar och gör en bedömning av 
nyttor och kostnader för opportunistiskt beteende inför varje enskild situation. Mycket tyder 
dock på att detta är en alldeles för enkel bild av mänskligt beteende och i litteraturen om 
relationskontrakt pekar man på att risken för opportunistiskt beteende både inom en 
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organisation och mellan organisationer kan minskas om man arbetar med att bygga upp 
förtroende och agerar rättvist. Om båda parter arbetar för att hitta konstruktiva lösningar på 
problem så skapas en positiv spiral som underlättar att lösa framtida problem. Ett 
samarbetsinriktat beteende förstärks både direkt genom de normer som etableras, men i 
bakgrunden finns rimligen också ”framtidens skugga” som en disciplinerande kraft. 
 
Ett sätt att minska risker för opportunistiskt beteende är då att försöka skapa en sådan 
samarbetsatmosfär och själv agera på ett sätt som signallerar en sådan inställning. Man 
väljer samarbetspartner som man bedömer tänker på samma sätt och har samma typ av 
företagsetik eller arbetsmoral. Detta är en central tanke bakom Partnering i byggrelaterade 
projekt. 
 
I litteraturen förekommer att man kopplar samman detaljerade kontrakt och ”misstro” å ena 
sidan samt öppnare kontrakt och samarbete å andra sidan. Ett detaljerat kontrakt och 
kontroller signallerar då misstroende och kan bidra till att skapa just det misstroende som 
man vill undvika, och alltså bidra till en negativ spiral av kontroller och opportunism. Det 
finns dock inget nödvändigt samband här och ett detaljerat kontrakt kan ses som en 
startpunkt för diskussioner mellan två flexibla parter där man har förtroende för att 
föreslagna förändringar görs utifrån en tanke om att båda parter ska vinna på det. Genom 
att ha ett relativt detaljerat kontrakt från början så finns en tydligare grund att diskutera 
utifrån och därmed kan det bidra till att ramarna för förhandlingar och samarbeten är 
tydligare. Därmed kan det till och med stärka fokus på att hitta nya lösningar om gynnar 
båda parter. 
 
Många experimentella studier rörande mänskligt beteende visar att “ömsesidighet” är en 
stark tendens i mänskligt beteende. Om B uppfattar att A beter sig på ett ”juste” sätt så 
tenderar B att bete sig ”juste” mot A, medan man är beredd att på olika sätt straffa den part 
som inte beter sig juste. Detta skapar möjligheter till goda samarbetsspiraler som minskar 
riskerna för opportunistiskt beteende. 
 
Dessa samarbetsspiraler kan dock hotas om det finns interna Moral hazard problem på 
beställar- eller entreprenörssidan, dvs att anställda inom företagen inte är lojala mot 
ledningens strävan efter att etablera att bra samarbetsklimat. En samarbetsanda behöver 
därför byggas upp även internt i organisationerna. 
 

4.8 Ömsesidiga relationsspecifika investeringar 

En relationsspecifik investering är en investering som en part gör men som främst är nyttig i 
en specifik affärsrelation. Gör en part en sådan investering skapar det en risk att bli utnyttjad 
av den andre parten – eftersom denne vet att den första parten inte kan få avkastning på 
investeringen i en annan relation. Om båda parter däremot gör sådana investeringar kan det 
istället binda parterna närmare till varandra och stärka incitamenten för samarbete när båda 
parter kan straffa den andre genom att minska värdet av de gjorda specifika investeringarna. 
Det blir kostsamt för båda parter att bryta samarbetet. 
 
Även här kan man tänka sig att olika mekanismer förstärker varandra – ett fungerande 
samarbete kan göra att parterna vågar göra relationsspecifika investeringar vilket i sin tur 
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stärker incitamenten för ett fortsatt samarbete. Det kan göra att man vågar göra mer 
långsiktiga kontrakt, vilket ytterligare kan stärka incitamenten för samarbete. Ett etablerat 
samarbete kan också göra att ”framtidens  skugga” blir starkare eftersom förlusterna av ett 
brutet samarbete ökar. 

 

5. Avslutande diskussion och framtida forskning 

Ovan har vi beskrivit 8 olika mekanismer för att minska riskerna för extern eller intern Moral 
hazard. En intressant fråga är hur de är relaterade till varandra och i avsnitt 5.1 försöker vi 
gruppera dem i två grundläggande strategier som vi grovt kan kalla för en hård/formell 
strategi och en mjuk/informell strategi. Därefter diskuteras om det går att hitta situationer 
där respektive strategi passar bäst (5.2), liksom relationen mellan metoder att minska intern 
Moral  hazard och metoder att minska extern Moral hazard (5.3). 
 

5.1. Två ideal-typer av strategier för att hantera Moral hazard 

I litteraturen beskrivs ibland valet av strategi som ett val mellan ”auktioner” och 
”förhandlingar”, men vi menar att det är bättre att ha lite bredare benämning av 
huvudstrategierna och då passar termerna ”hårda/formella” respektive ”mjuka/informella 
bättre. I det första fallet håller man en tydlig distans mellan parterna medan det är ett 
närmare samarbete mellan parterna i det andra fallet. 
 
Den hårda/formella strategin innebär att man: 
- utformar mer detaljerade kontrakt 
- har strikta prekvalificeringskrav 
- väljer entreprenör genom ”auktion” utifrån lägsta pris 
- utför strikt övervakning relaterad till bonus och viten. 
 
Den mjuka/informella strategin kan på motsvarande sätt innebära att man: 
- utformar en mer  generell beskrivning av vad som ska göras 
- väljer en entreprenör med gott rykte och/eller som man kan tänka sig att arbeta långsiktigt 
med (och skapa incitament genom  ”framtidens skugga”) 
- förhandlar om priset/ersättningen 
- utför mindre övervakning och använder sig mindre av viten. 
 
Dessa både strategier summeras nedan i relation till de 8 olika metoderna att minska Moral 
hazard. Fokus ligger på extern Moral hazard  men det är lätt att formulera  om det till att 
även  gälla intern Moral hazard 
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Tabell 1. Två huvudstrategier för att motverka Moral hazard 
 

 Hårda/formella strategier Mjuka/informella strategier 

Framtidens skugga Inte viktig: Kortsiktiga 
relationer i ett enskilt projekt 

Viktigt: Långsiktiga relationer som 
omfattar fler projekt 

Urvalsmekanism Strikt prekvalificering och 
sedan urval utifrån lägsta pris 

Samarbetspartners väljs utifrån 
deras kompetenser och tidigare 
erfarenheter av arbete med dem 

Kontraktsomfattning Korta och begränsade 
kontrakt för ett enskilt skede 

Längre och bredare kontrakt som 
täcker flera skeden 

Kontraktets 
detaljeringsgrad 

Detaljerade kontrakt och 
specifikationer som beskriver 
metoder och materialval 

Mer allmänna och flexibla kontrakt 
och specifikationer som beskriver 
funktioner 

Ersättningssystem Fast pris och viten Löpande räkning med riskdelning 
och bonus 

Övervakningsintensitet Strikt övervakning med direkt 
koppling till viten 

Mindre övervakning 

Sociala normer Ges ingen särskild vikt Parterna arbetar aktivt med att 
etablera sociala normer och 
samarbetsanda 

Relationsspecifika 
investeringar 

Undviks Båda parter gör sådana 
investeringar  

 
Som diskuterats ovan kan det finnas positiva interaktioner mellan olika delstrategier, t ex 
långsiktiga kontrakt, sociala normer och relationsspecifika investeringar. Det bör även 
betonas att det kan finnas en rad olika kombinationer där man i praktiken tar delar av de 
hårda/formella och delar av de mjuka/informella strategierna.  
 

5.2. När passar de olika strategierna? 

När det handlar om mindre, standardiserade och relativt enkla projekt av engångskaraktär så 
passar självklart den hårda/formella strategin mycket bra. Om beställaren bara behöver 
detta en enskild gång så fungerar det normalt inte så bra att förlita sig till ryktesmekanismer 
eller löften om framtida kontrakt. Är det ett relativt okomplicerat projekt är det lättare att 
göra en detaljerad specifikation som tar hänsyn till olika yttre omständigheter och att bygga 
in kontroller på ett lämpligt sätt. Det är därmed inte heller så viktigt att få "rätt" entreprenör 
eftersom de flesta kan förväntas göra det på ett acceptabelt sätt. Urvalsmekanismen blir 
lägsta pris efter att vissa allmänna prekvalificeringskrav är uppfyllda. Är projektet relativt 
enkelt och förutsägbart fungerar ett fast pris bra.  Man behöver inte tänka i termer av att 
bygga upp normer rörande samarbete och öppenhet. 
 
Den andra extremen är stora komplicerade projekt som dessutom upprepar sig någorlunda 
regelbundet, men där osäkerheten är stor om olika yttre förutsättningar eller att det sker en 
snabb teknisk utveckling som gör att projektet kan behöva ändras över tiden. Här kan olika 
samarbetsstrategier och "framtidens skugga" att spela en betydande roll. Det gäller särskilt 
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om man kan peka på en rad av framtida projekt och bygga in explicita eller implicita optioner 
om framtida kontrakt om entreprenören sköter sig och samarbetet fungerar bra. 
 
Finns inga tydliga framtida projekt så blir det viktigare att hitta en part som tidigare har visat 
en bra samarbetsförmåga och flexibilitet, men som också är beroende av sitt rykte och där 
deras framtida uppdrag från andra kan påverkas om de missköter sig. Eftersom kontraktet 
blir öppet är det motiverat med att lägga mer resurser på att verkligen hitta rätt 
entreprenör. Ju mer komplext projektet är desto svårare är normalt övervakning och då blir 
det viktigare att bidra till att upprätthålla sociala normer om att "göra ett bra jobb" och 
samarbete och vara öppen med hur det går och eventuella problem som dyker upp. 
Självklart gäller detta båda parter i relationen. Att båda parter gör specifika investeringar i 
kunskap och/eller utrustning blir då ett sätt att signallera att man är inställd på ett mer 
långsiktigt samarbete. 
 

5.3. Samband mellan interna och externa strategier 

Ett företag behöver ha strategier både för att minska riskerna för intern Moral hazard och 
för extern Moral hazard. En intressant fråga är om det finns något samband mellan dessa. 
Ser vi på debatten om Lagen om Offentlig Upphandling kan man tolka den som att 
lagstiftaren bedömer att problemen med intern Moral hazard (korruption, svågerpolitik) 
potentiellt är stora och svåra att åtgärda i offentlig sektor och därför krävs en hård/formell 
strategi vid den externa upphandlingen. En sådan strategi lämnar ju mindre utrymme åt 
subjektiva bedömningar för beställarorganisationen. Samtidigt kan den skapa större risker 
för extern Moral hazard i och med att "framtidens skugga" blir svagare när varje enskild 
upphandling i hög grad görs separat och till lägsta pris.  
 
Intrycket från litteraturen är att privata företag i högre grad använder mjukare/informella 
strategier med långsiktiga relationer och att bara ett litet urval av företag tillfrågas. En 
intressant fråga blir då hur de privata företagen arbetar för att minska riskerna för intern 
Moral hazard - använder man mer övervakning och har lättare att avskeda anställda som 
man är missnöjd med? Att man väljer entreprenörer på "mjukare" sätt gör att man 
potentiellt behöver ha "hårdare" kontroller internt. 
 
Det är alltså inte självklart att man använder samma typ av strategier för att motverka intern 
respektive extern Moral hazard. Tänker vi oss en situation där ledningen i två företag vill 
etablera en "mjukare" långsiktig samarbetsstrategi, men att de inte litar på att all personal 
stödjer denna inriktning så kan det vara logiskt att ha "hårdare" och mer formella system för 
att övervaka att den egna personalen faktiskt agerar på det sätt som ledningen vill och för 
att premiera de beteenden som ledning vill ha. Med tiden kan man dock tänka sig att 
organisationen använder en mjukare/informell strategi även internt när man känner sig 
säker på att ha "rätt" personal med "rätt" attityder.  
 
Man kan också tänka sig en situation där ett företag internt styr med en "mjuk"/informell 
samarbetsstrategi men att man har en "hård"/formell strategi i relation till anlitade företag. 
En orsak kan vara att det är en dåligt fungerande marknad där det är svårt att veta vilka 
företag man kan lita på. Av olika skäl kan det ha varit svårt att etablera långsiktiga 
samarbeten med något företag. 
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5.4  Forskningsfrågor 

Det finns självklart en rad specifika forskningsfrågor kring var och en av de olika 8 metoder 
som beskrevs i avsnitt 4 ovan. Utifrån denna uppsats perspektiv är det dock särskilt 
intressant att se på sambandet mellan de olika metoderna och hur de kan kombineras på 
intressanta sätt. Det kan finnas intressanta kombinationer av ”hårda” och ”mjuka” metoder. 
Man kan gå djupare in på olika typer av byggrelaterade projekt och se hur olika 
kombinationer kan skräddarsys för olika typer av projekt givet olika egenskaper hos 
marknaden. 
 
En viktig tes i denna uppsats är att både interna och externa Moral hazard problem måste 
beaktas samtidigt. Kan man t ex lösa interna Moral hazard problem så är möjligheterna 
bättre för att använda ”mjuka” metoder i relation till externa företag. Att jämföra privat och 
offentlig upphandling blir här särskilt intressant: Hur arbetar privata företag med intern 
Moral hazard och varför ”vågar” de i högre grad använda ”mjukare”/informellare strategier 
vid upphandling? 
 
Internationella jämförelser skulle också vara intressanta, både när det gäller privat sektor 
och offentlig sektor. Finns det skillnader i hur olika metoder används och finns det skillnader 
i relationen mellan metoderna i de båda sektorerna? Och vad skulle kunna förklara sådana 
skillnader?  
 
 
 


