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Sammanfattning 
Anläggningsbranschen har länge ansetts som en relativt fragmenterad bransch där de tre stora leden, 

beställare, projektörer och entreprenörer drar åt olika håll i ett projekt. Parterna skapar ofta sina 

egna mål som i själva verket gynnar de själva mer än att gynna hela projektet. Detta konservativa 

arbetssätt gör varken att projektets kvalitet eller kostnadsbudgeten blir bättre samt att tidsplanen 

ofta inte räcker till. 

För att råda bukt på detta problem börjar det växa fram en ny arbetsmodell i Sverige, nämligen 

utökad samverkan. Utökad samverkan går att tillämpa på samtliga redan befintliga entreprenad- och 

upphandlingsformer, det är kort och gott ett verktyg som projektet blir tilldelat för att enklare lösa 

problemen som uppstår från start- till slutfasen i projektet. Själva grundprincipen med utökad 

samverkan är att det ska flyta på som det egentligen bör, men som ofta inte sker. Alla parter i ett 

projekt ska lära sig att dra åt samma håll och ha samma gemensamma mål att sträva efter, vilket 

slutligen ska leda till att projektet blir lyckat. Därav har detta examensarbete ett huvudsyfte: 

 Hur uppnår man ett lyckat samverkansprojekt? 

Eftersom utökad samverkan är relativt ny i Sverige ter det sig naturligt att formen är under utveckling 

i detta stadie. På grund av detta råder det delade meningar om hur ett samverkansprojekt går till, 

redan från upphandlingsfasen till färdigställandet. Därför har syftet med arbetet varit att ta reda på 

hur ett lyckat samverkansprojekt genomförs för samtliga parter i ett projekt. För att få ut detta har 

undertecknad byggt rapporten på främst tre grunder: kvalitativa rapporter, utskickade enkäter, samt 

intervjuer. Intervjuerna och enkäternas respondenter har noggrant valts ut för att spegla en bild av 

verkligheten för att arbetet skall kunna kvalitetsäkras. 

Genom detta har undertecknad kunnat framställa en övergripande bild av hur ett lyckat 

samverkansprojekt genomförs, samt hur olika parametrar påverkar projektet i olika grad. Meningen 

med denna studie är att få en rättvis bild på de avgörande faktorerna för ett lyckat 

samverkansprojekt, både i teorin samt i praktiken och från upphandlingen till färdigställandet av ett 

projekt. 
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Abstract 
The construction industry has long been regarded as a relatively fragmented industry where the 
three major points, clients, designers and contractors are pulling in different parts of a project. The 
parties often create their own goals, which in fact benefit more to themselves than to the actual 
project. With this conservative approach follows that neither the projects quality, cost or budget is 
getting better and that the schedule of the project is often not good enough. 
 
To overcome this problem a new work model is beginning to emerge in Sweden called increased 
cooperation, also named partnering. Increased cooperation is applicable to all existing contracting 
and procurement forms. It is simply a tool that the project will be assigned to solve simpler problems 
that occurs from the start to the final phase of the project. The basic principle of increased 
cooperation is that the project will keep the manufacture flow going like is should, but often does not 
happen. Everyone involved in a project will learn to collaborate and have the same common goal to 
strive for, which finally will lead to the project becoming a success. Therefore, this has one primary 
thesis: 
 
• How do you achieve a successful cooperation project? 
 
 Since increased cooperation is relatively new in Sweden it seems natural that the form is still in its 
development stage. Because of this there are divided opinions on how a cooperation project goes on, 
right from the procurement stage to completion. The purpose has therefore been to find out how a 
successful cooperation project is carried out for all parties involved in a project. To work this out, I 
have built the report on three main grounds: qualitative reports, questionnaire surveys and 
interviews. The respondents of the interviews and the surveys were carefully selected to reflect a 
view of reality, which in that case can be warranted for good quality. 
 
 Hence I have been able to produce a comprehensive picture of how a successful cooperation project 
is implemented and how different parameters affect the project in different degrees. The purpose of 
this study is to get a fair picture of the determinants of a successful cooperation project, both in 
theory and in practice and from contract to completion of a project. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Anläggningsbranschen har länge, precis som byggbranschen varit ett hett diskussionsämne eftersom 

det generellt anses som en relativt långsamt utvecklad bransch med dåliga abstrakta resultat inmätta 

i syften som kvalitet, ekonomi såväl som tidsplaner.  Bland annat refererar konkurrensverket 

följande: ”Bygg- och anläggningsbranschen kännetecknas av många problem och svag konkurrens”. 

(Konkurrensverket, 2013) 

Anläggningsbranschen anses som väldigt konservativ och fragmenterad eftersom projektering, 

byggande samt drift och underhåll genomförs av vitt skilda organisationer som alla har sina egna 

intressen och vinster i fokus. Därför hamnar ofta beställare och entreprenörer i motsatsförhållande 

till varandra. (FIA, 2006) Eftersom detta kan ske redan från projektets startfas har ofta en 

intressekonflikt skett redan innan projektet dragit igång. Detta påverkar varken projektets kvalitet 

eller budget positivt. 

För att få bukt med dessa problem har man under de senaste åren kollat på nya arbetsmodeller. Den 

modell som börjar tillämpas allt oftare i anläggnings- och järnvägsbranschen kallas för utökad 

samverkan och börjar användas allt mer inom Europa, främst England och Danmark där den använts 

med goda resultat. Arbetsmodellen utvecklades först i USA av US Army Corps of Engineers som en ny 

samarbetsform eftersom stora delar av de amerikanska byggentreprenörernas intäkter kom från att 

lösa tvister som kom fram vid projekten. (Kadefors, 2002) Detta samarbetssätt kallades partnering 

och användes senare vid en rad civila projekt i USA.  

I England såg man under 1990-talet stora problem med bygg- och anläggningssektorn gällande 

effektiviteten. Bakom detta problem låg en rad faktorer som framställdes i två rapporter, 1994 och 

1998. Dessa rapporter behandlade kortfattat samarbete och utvecklingsbehov och fick en stor 

genomslagningskraft som lade grunden till en förändring inom branschen.(Sir Michael Lathman, 

1994) (Sir John Egan, 1998) En liknande rapport kom senare i Danmark där rapporten bland annat 

lyfte fram en ändring på upphandlingslagstiftningen, detta för att förenkla upphandling på andra 

parametrar än pris. (Kadefors, 2002) Nu för tiden är begreppet så pass utvecklat att offentliga 

beställare i Danmark och England måste argumentera emot om de inte vill utföra ett projekt i utökad 

samverkan. 

1.2 Problemidentifiering 
Likt många andra länder har även Sverige haft påtryckningar från offentligt håll för effektiviseringar 

inom branschen. Den svenska regeringen tillsatte år 2002 Byggkommissionen för att föreslå åtgärder 

mot bygg och anläggningssektorns olika problem med allvarliga byggfel, höga priser, svart arbetskraft 

och karteller. (Ericsson, Lars Eric, 2002) Byggkommissionen kom sedan med en rapport under samma 

år, ”Skärpning gubbar!” Om konkurrensen, kostnaderna, kvaliteten och kompensen i byggsektorn. 

(Socialdepartementet Byggkommissionen, 2002) 
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Denna rapport följdes sedan upp när regeringen gav Statskontoret i uppdrag att göra en 

nulägesbeskrivning av byggsektorn 2008. ”Sega gubbar?” utkom år 2009 där det konstaterades en 

dyster bild utav en av Sveriges största samhällssektorer. (Statskontoret Finansdepartementet, 2009) 

Rapporten visade på att de fundamentala aspekterna som ökade byggkostnader, negativa arbetssätt 

och andelen byggfel med mera låg kvar. 

Likt dessa två rapporter har tidigare genomförda studier om partnering och utökad samverkan inom 

bygg-och anläggningsbranschen i huvudsak låst in sig på byggsektorn. Detta kan te sig relativt 

självklart eftersom utvecklingen inom partnering i denna sektor är mer långt gången i jämförande 

med anläggnings- och järnvägssektorn. 

FIA kom dock med en rapport år 2006 som behandlade en svensk modell för utökad samverkan i 

anläggningsbranschen, och det är först nu som man börjar kunna se effekterna av samverkansprojekt 

i anläggning i Sverige, bland annat genom kända projekt som Citytunneln, Nya Karolinska Solna och 

Mälarbanan.  

Efter relativt omfattande litteraturstudier har undertecknad kunnat konstatera att det inte finns 

någon tidigare studie som specifikt har riktat in sig på anläggning- och järnvägssektorn och behandlat 

samtliga tre storas (beställare, entreprenörer och projektörernas) åsikter, vilka kan gå isär i en 

relativt stor utsträckning. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur beställare, projektörer och entreprenörer ser på 

utökad samverkan och visa på skillnader i synsätt mellan dessa. En ståndpunkt i denna rapport 

kommer att vara ”Hur man uppnår ett lyckat samverkansprojekt” där detta ska framföras på i 

resultatdelen. 

Några frågeställningar som tas upp i rapporten är: 

 Skiljer sig åsikterna mellan beställare, projektörer och entreprenörer i utökad samverkan 

 Strävar samtliga led efter samverkan 

 Fungerar utökad samverkan 

 Hur uppnår man ett lyckat samverkansprojekt 

 Är utökad samverkan framtiden 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningen inom detta examensarbete föreligger egentligen inte ty samtliga stora led, nämligen 

Beställare, Projektörer och Entreprenörer behandlas. Det kan möjligen vara att detta främst är högre 

uppsatta personers tycke och således inte yrkesarbetarnas synsätt på utökad samverkan. Lägre led 

som underentreprenörer och installatörer m.fl. har heller inte fått någon stor riktning i denna 

rapport. 
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1.4 Intressenter 
Intressenter för detta arbete är samtliga led i anläggnings- och järnvägssektorn, från politiker till 

underentreprenörer.  Arbetet ger en generell bild av hur branschen ser ut i dagsläget och mycket kan 

följas upp genom ytterligare analyser i framtiden när branschen har vidarutvecklats. 

 

2 Genomförandemetod 
Uppgifterna som rapporten bygger på kommer att framställas på främst tre grunder: 

 Rapporter 

 Enkäter 

 Intervjuer 

För att bäst få ut vad som gäller för utökad samverkan gäller det att fokusera på personer som 

tidigare har arbetat med samverkansprojekt och vet vad det står för. Annars kan lätt personliga 

åsikter framställas istället för kvalitativa abstrakta fakta från folk som har praktiserat detta. Därav har 

noggrann kontakt skett innan för att ha en någorlunda koll på att samtliga respondenter har använt 

detta i verkligheten. 

Genom att fokusera på kvalitet istället för kvantitet på respondenterna har arbetet kunnat 

kvalitetsäkras. Det som kommer fram i svarsdelen är det senaste och allra färskaste som förekommer 

i branschen för tillfället och parametrar som kan följas för ett lyckat projekt i utökad samverkan. 

 

2.1 Rapporter 
För att få ut information om hur utökad samverkan fungerar har undertecknad utgått från diverse 

rapporter, där FIA dokumentet och Gösta Fernströms Handbok i partnering har varit de största 

informationskällorna till en början. För att ta del av att samverkansprojekt verkligen fungerar i 

praktiken och att det är genomförbart även i Sverige har även en mängd utländska rapporter gått 

genom. Här har England och Danmark legat i framkant så det förefaller naturligt att informationen 

mestadels kommer härifrån. 

2.2 Enkät 
Enkäten har anpassats till varje enskilt område och därför varierar även mängden frågor på enkäten 

till viss del. Dock så ligger det på cirka 35 frågor. Enkäten är utformad i Google docs, dels för att 

underlätta för respondenten att fylla i på ett smidigt sätt och få en attraktiv utformning för att skapa 

seriösitet, dels för att enkelt kunna föra statistik i färdiga program genom Google på svaren.  
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2.3 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts öppet med ett frågeformulär anpassat för respektive område. 

Intervjuerna är uppdelad i sex stycken avdelningar för att enklare kunna se vad respektive 

yrkesområde tycker om vissa delar av ett projekt. Avdelningarna är följande: 

 Respondentfakta 

 Upphandling/ anbudsskede 

 Uppstart 

 Produktion 

 Färdigställande 

 Övrigt/egna åsikter 

 Genom denna metod har respondenten kunnat ges möjlighet att kunna ställa motfrågor och 

undertecknad har kunnat ställa följdfrågor beroende på respondentens svar. Samtidigt har intervjun 

spelats in för att kunna gå tillbaka och följa upp svaren. Vissa anteckningar har även förts vid 

intervjuskedet. 

2.4 Tillförlitlighet 

2.4.1 Rehabilitet 

För att få relevant fakta byggs rapporten enbart på respondenter som har använt utökad samverkan 

ute i projekten. Därför har mycket möda gått åt på att hitta och kontakta fackkunnigt yrkesfolk för 

intervjuer samt ifyllande av enkäter. 

I intervjuerna har det kunnat kontrolleras att de verkligen sysslat med samverkansprojekt samt att de 

verkligen är den person som de utger sig för att vara. Dock har detta varit svårare i 

enkätundersökningen. Detta ter sig relativt självklart eftersom undertecknad inte har kunnat besöka 

samtliga ifyllare av enkäten då de befinner sig från Malmö i söder till Malmberget i norr. Kontrollen 

har i de flesta fall avgränsats till ett telefonsamtal, där en kort kontroll av att de förstår samverkan 

har skett, och sedan ett ivägskickande av enkäten. 

En felfaktor som kan ha skett är att dessa personer i sin tur har skickat iväg enkätformuläret till 

någon annan som fyllt i den. Denna sannolikhet ter sig dock som relativt liten eftersom 

telefonsamtalet i regel har skett i samband med ivägskickande av enkäten.  

2.4.2 Validitet 

För att få ut så mycket som möjligt av detta examensarbete har kontakt med branschkunnigt folk 

genomförts innan undersökningen har påbörjats. Detta för att utvärdera materialet och reda ut vad 

branschen egentligen vill få ut. Genomgång och utvärdering av enkät och intervjufrågor tills 

färdigställande har skett har gjorts med Tobias Andersson (VD SVEAB), Hannes Olsson (Arbetschef 

SVEAB), Jonas Pousette (Platschef SVEAB) samt Alf Westerlund (Handledare på Bergsskolan).   



   

3 Dagens entreprenad- och upphandlingsformer 11 
 

3 Dagens entreprenad- och 

upphandlingsformer 
Det finns egentligen ingen egentlig definition av begreppet entreprenad. Med entreprenad torde 

vanligtvis avses verksamhet bestående i att en entreprenör på uppdrag av beställaren utför bygg-, 

anläggnings- eller installationsarbeten på en fastighet oavsett om det rör sig om-, nybyggnad eller 

reparation. (Robert Dali, 2012) 

Om man vill vara riktigt noga kan man ta i beaktning och åtskilja en grundläggande principiell skillnad 

mellan begreppen för entreprenadverksamhet. Med det menas att man kan dela på 

entreprenadformer och upphandlingsformer, men i vardagsbegrepp och folkmun kallas de enbart 

entreprenadformer. Dock ska man ta i beaktning att dessa begrepp är formbara, Robert Dali skrev 

detta i sin bok ”Kommersiell byggjuridik i praktiken”: ”Upphandlingsformerna styr alltså inte 

entreprenadformerna och entreprenadformerna styr inte upphandlingsformerna”. 

Ibland talas det om arbetsting. Arbetsting är ett vitt begrepp för olika tjänster med den minsta 

gemensamma nämnaren att det avser tjänsteavtal och enligt vilken en uppdragsgivare har förpliktat 

sig att prestera ett visst resultat. (Bertil Bengtsson, 2009) Detta resultat strävas det alltid efter. För 

att nå detta resultat finns det olika entreprenadformer. Vilken man som beställare bör välja beror på 

en mängd faktorer. Dessa faktorer samt kort om vad de olika entreprenadformerna står för kommer 

att listas nedan. 

3.1.1 Totalentreprenad 

Övergripande sett kan man säga att entreprenören i en totalentreprenad ansvarar för såväl 

projektering som utförande av arbetena, se Figur 1. Handlingarna på utförandelösningar är ofta inte 

färdiga utan istället får entreprenören själv ta fram egna tekniska lösningar och räkna fram 

kostnaden i dessa, för att sedan sätta ett pris och leverera ett anbud. Dessa tekniska lösningar ska ha 

ett funktionsansvar, med detta menas att entreprenören utöver utförandet inom ramen för sina 

åtagenden ska ta på sig ansvaret för beställarens krav för den planerade användingen. Beställaren 

strävar alltså kortfattat enbart efter en funktion, utförandet och projekteringen får entreprenören 

sköta själv.  Detta förklaras i ABT 06, funktionsansvar med följande: Ansvaret för att avtalad funktion 

uppnås förutsätter ansvar för såväl projektering som utförande till skillnad från utförandeansvar som 

endast omfattar ansvar för att arbetet utgör enligt av beställaren tillhandahållna ritningar, 

beskrivningar och andra handlingar. (ABT 06, 2006) 

Utöver traditionell totalentreprenad finns det några varianter som inte är så vanligt förekommande. 

Dessa kan vara insprängda totalentreprenader och styrda totalentreprenader, dock kommer dessa 

två inte att behandlas vidare i denna rapport. 

Beställarna går sedan igenom alla anbud och väljer i generellt det anbud som har den lägsta 

anbudssumman. 
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Figur 1. Schematisk bild över utförande- och totalentreprenad. 

3.1.2 Utförandeentreprenad 

I en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projektering och utförandemetod, tvärt emot en 

totalentreprenad, se Figur 1. Entreprenörens åtagande föreligger endast i att utföra arbetet enligt 

beställarens handlingar och därmed har entreprenören inget funktionsansvar, så länge 

entreprenören följer beställarens tillhandahållna handlingar.   

Utförandemetod och materialet som behövs i projektet listas upp av beställaren i en 

mängdförteckning. Denna mängdförteckning går sedan entreprenören igenom och sätter ett anbud 

utifrån detta. Sedan vid anbudsgivningen väljer beställaren med största sannolikhet ut det anbudet 

som har den lägsta anbudssumman. 

3.1.3 Generalentreprenad 

Generalentreprenad är en upphandlingsform där beställaren avser att endast handla upp en 

entreprenör till huvudentreprenör. Huvudentreprenören (generalentreprenören) tar sedan hand om 

upphandlingen för övriga områden och de blir därigenom generalentreprenörens 

underentreprenörer. Underentreprenörerna blir då sidoentreprenörer med varandra.  

En annan variant av generalentreprenad är samordnad generalentreprenad. Då upphandlar 

beställaren flera entreprenörer och när upphandlingen är klar utser beställaren helt enkelt en av 

entreprenörerna till generalentreprenör. 

3.1.4 Delad entreprenad 

Med delad entreprenad avses att beställaren upphandlar och har avtal med samtliga erforderliga 

fackentreprenörer. Entreprenörerna blir sidoentreprenörer i förhållande till varandra. (Robert Dali, 

2012) 

3.1.5 Funktionsentreprenader 

I en funktionsentreprenad ansvarar entreprenören för att funktionen för projektet upprätthålls även 

efter slutbesiktning. I detta räknas service och oförutsedda händelser. Här tävlar man alltså inte 

enbart om bästa pris för själva byggandet, utan även en låg årskostnad. Därefter strävar 

entreprenören att göra en så bra lösning som möjligt eftersom det är de själva som ska stå för driften 

och skötsel under en avtalad tid. 
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3.2 Anbud och avtal 
För att få in anbud och komma till stånd med ett avtal måste en viss process gås igenom enligt 

gällande lagar och förordningar. I huvudsak gäller det som offentlig beställare att uppfylla lagen om 

offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LUF). Kortfattat betyder detta att man som beställare är tvingad till att handla upp 

på lägsta pris, eller den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen för aktuellt projekt. Syftet med 

upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga 

medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen 

på aktuell marknad. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på lika 

villkor i varje upphandling. Värdet av upphandlingen i Sverige uppskattas till ca 500 miljarder kronor 

per år. (Konkurrensverket) Lagen om offentlig upphandling anses tyvärr inte vara särskilt bra 

anpassad för bygg- och anläggningsbranschen. I figur 2 ges en schematisk bild över hur en 

upphandlingsprocess går till väga. 

 

 

Figur 2. Förberedelsestadiet (Konkurrensverket). 

 

 

3.2.1 Förfrågningsunderlag 

Ett förfrågningsunderlag kommer från beställaren i det första skedet och utgår som underlag för att 

en anbudsgivare ska kunna sätta ett anbud. Ett förfrågningsunderlag ska innehålla följande: 

(Konkurrensverket) 

 Tekniska specifikationer 

 Krav på leverantör 

 Beskrivning av hur anbudsutvärderingen ska gå till 

 Kommersiella villkor 

 Särskilda villkor 
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3.2.2 Anbudsgivning och kvalificering 

Efter att beställaren har lämnat ut förfrågningsunderlaget får entreprenörerna sätta någon form av 

pris på anbudet beroende på vad det är för entreprenadform. Tidsfristen sätts normalt till mellan 37-

52 dagar beroende på vilket förförande som är gällande. 

Under anbudstiden kan en anbudsgivare ställa frågor, be om kompletteringar och förtydliganden 

gällande förfrågningsunderlaget. Svaret som beställaren ger ska tillgå samtliga möjliga anbudsgivare 

och inte enbart den frågande enheten. (Konkurrensverket) 

När anbuden har kommit in till beställaren ska de gå igenom en kvalificering och prövningsfas. 

Prövningsfasen omfattar följande moment: (Konkurrensverket) 

 Kontroll av eventuell grund för uteslutning av leverantör 

 Kontroll av leverantörens lämplighet (kvalificering) 

 Tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud) 

3.2.3 Kontraktskrivning och överprövning 

Så fort en tilldelning av entreprenör har skett ska resterande anbudsgivare underrättas om skälen till 

att vederbörande entreprenör fick kontraktet. Detta är för att anbudsgivarna ska kunna se under 

vilka förhållanden som gjorde att en viss entreprenör fick kontraktet. På detta vis kan en entreprenör 

se under vilka omständigheter som en konkurrent fick anbudet och se om det finns skäl för 

överprövning av beslutet. Vid en överprövning fattar förvaltningsrätten beslut om en överträdelse av 

lagen om offentlig upphandling har skett. 

När tilldelningsbeslutet är gjort inträder en avtalsspärr i minst 10 dagar som en bortre gräns för en 

annan entreprenör än anbudsvinnaren att överpröva beslutet. 

3.3 ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering 
Inom i stort sett alla arbeten inom branschen förekommer ÄTA-arbeten, vilket står för 

Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontaktarbetena som inte är av 

väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbeten. (AB 04, ABT 06) Härifrån förkortas detta 

som ÄTA-arbeten. 

Med ändringsarbeten avses ändring i någon del av den entreprenad som entreprenörens åtagande 

omfattar. Det kan exempelvis röra sig från ändring av materialval till ändring av teknisk lösning eller i 

övrigt ändring av utförandet. Med tilläggsarbete avses en ändring av omfattningen av 

entreprenörens uppdrag enlig kontraktshandlingarna. Ett tilläggsarbete innebär en utvidgning av 

entreprenörens åtagande enligt kontraktshandlingarna. Avgående arbeten är avbeställningar som 

beställaren gör av vissa arbeten som ingår i entreprenörens åtagande. (Robert Dali, 2012) 

ÄTA-arbetsdelen är såpass stor i ett projekt att den räknas till 10-12% i snitt vilket gör att 

entreprenörerna rent generellt sätter ett anbud i tron att detta faller ut under projektets 

produktionsfas. Ibland kan anbudet vara så lågt räknat att man först uppnår en vinst när ÄTA-arbeten 

tillkommer. Härigenom uppstår det i branschen vitt förekommande begreppet ÄTA-jakten när en 

anbudsgivare har gått in för lågt från början. Därför är utökad samverkan ett bra verktyg för att lösa 
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dessa problem. ÄTA-delen plockas bort även om ett bristfälligt förfrågningsunderlag framställs. Mer 

om detta i resterande kapitel. 

 

4 Utökad samverkan 
Utökad samverkan är varken en upphandlingsform eller entreprenadform. Det är kort och gott ett 

verktyg och ett hjälpmedel som är tillämpligt på samtliga former. Själva avsikten med utökad 

samverkan kan tyckas väldigt enkelt för personer utan god insikt i branschen, men förefaller dock 

mycket komplex desto mer man sätter sig in i det.  

Själva grundtanken med utökad samverkan är att parterna i ett projekt ska genomföra projektet i full 

samverkan med varandra och öppna böcker. Det vill säga att varje part har full insyn och påverkan i 

varandras ekonomi, tekniska lösningar och generell utformning av projektet. Huvudmålet som man 

strävar efter är att projektet ska bli så lyckat som möjligt i sin helhet. 

 Det som skiljer sig mot traditionella entreprenader är att nu att man enbart strävar efter att lyckas 

med projektet i sin helhet, alla parter ska vara med och grunda beslut för att ro projektet i hamn. I 

vanliga traditionella entreprenader ligger huvudfokus på att göra ett ekonomiskt bra projekt med 

god lönsamhet där man egentligen inte bryr sig så mycket om kvaliteten och kostnaderna för 

beställaren, eftersom man enbart lägger fokus på sitt eget område.  Kort och gott kan man säga att 

ett projektteam arbetar med gemensamma mål för byggherrens bästa. 

4.1 Fördelar med utökad samverkan 
Själva grundtanken med att införa ett helt nytt system i den svenska entreprenad- och 

upphandlingsbranschen ligger i huvudsak under tre stycken huvudområden. (Olsson) 

 Öka kvaliteten 

 Minska kostnaderna 

 Hålla tidschemat 

För att uppnå någon av dessa tre vitala faktorer i denna gammalmodiga bransch måste det givetvis 

ske någon stor förändring. Ska man däremot uppnå alla tre samtidigt krävs det något radikalt. Det är 

här utökad samverkan kommer in. 

4.2 Bakgrund 
Som tidigare har kunnat läsas under inledningen är detta en ny samarbetsform som endast har 

tillämpats i ett par år i Sverige men som tar en allt större plats i branschen. Detta beror bland annat 

på ovan nämnda fördelar vilket inte bara leder till ett bättre resultat för inblandade parter utan 

framförallt bidrar detta samhällsekonomiskt. Från den samhällsekonomiska synvinkeln finns det en 

oerhörd positiv sida genom att skattepengar används på ett bättre sätt vilket i slutändan genererar 
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till att mer beställningar kommer att skapas, eftersom pengar sparas på projekten. Detta leder till nya 

arbetstillfällen och kortare samt billigare resväg alternativt billigare tjänster vilket ger ett överskott 

på flera fronter. Enbart om den samhällsekonomiska faktorn som skulle kunna ske vid 

samverkansprojekt i full omfattning, skulle en hel rapport kunna skrivas om, men här väljer 

undertecknad av avgränsa sig.  

Ett väl genomtänkt och genomfört förfrågningsunderlag sker allt för sällan, vilket ofta ses när ÄTA-

delen drar iväg. När beställaren ska upphandla en större entreprenad är det lämpligt att en 

sammansatt grupp tas in med erforderliga kompetenser, som kan göra ett tydligt 

förfrågningsunderlag som sedan är lätt att kalkylera för entreprenörerna. I verkligheten blir ofta 

förfrågningsunderlaget otydligt vilket leder till sämre förutsättningar för entreprenören vilket i sin tur 

öppnar upp för otydligheter som felaktiga priser och premisser. (Robert Dali, 2012) 

I ett väl utvecklat samverkansprojekt ska beställaren sätta sig ner och planera för projektet redan 

från början tillsammans med både projektörer samt entreprenörer. Detta öppnar för sunda lösningar 

och förståelse för eventuella framtida problem. Sker detta i verkligheten kan beställaren tillsammans 

med övriga aktörer se vilka funktioner de behöver samt vilka behov som finns. Detta motverkar fel 

redan i projekteringsfasen vilket kan bli mycket ödesdigra på lång sikt. Ett exempel är följande: Om 

ett fel uppstår under projekteringsfasen kostar det i storleksordningen 1. Ska man sedan rätta till 

detta i produktionsfasen blir kostnaden 10 och väntar man ända till förvaltningsskedet blir 

storlekordningen 100. (Daniel Persson & Erik Hansson, 2009) 

4.3 Parametrar för ett lyckat samverkansprojekt 
I Figur 4 framgår FIAs mall på parametrar som kan användas i utökad samverkan. En del använder 

denna modell slaviskt medan vissa tolkar och tar utvalda delar från denna modell. Dock används i 

stort sett alltid nivå 1, obligatoriska moment. För att visa på vilka parametrar som verkligen används 

ute i verkligenheten och är av en fundamental betydelse så kommer de som i undersökningen har 

visat sig vara de allra viktigaste att framföras och förklaras lite övergripande under detta 

underkapitel. 

4.3.1 Workshops 

När beställaren har handlat upp entreprenörer och projektörer för det aktuella projektet ska man 

börja med en startworkshop där man lär känna varandra. Man åker ut till en kursgård där 

övernattning ska ske och organisationen i stort lär känna varandra lite mer omfattande än i ett 

traditionellt projekt under dessa två dagar. Här kan man gå igenom saker på både individnivå för att 

förstå hur motsvarande part är som person samt arbetsrelaterat för att få slutligen få en inblick i hur 

de andra personerna tycker och tänker i vissa frågor. 

Oftast styrs ett gemensamt figurerat projekt ihop som benämns Projektet AB. Här får organisationen 

gå genom olika situationer i ett projekt vilket ska leda dem till en större förståelse för hur 

arbetssättet i utökad samverkan fungerar. 

Startworkshopen följs sedan oftast upp med flera workshops under planeringsfasen inför ett projekt. 

Under dessa workshops sätts mjuka parametrar för projektet som skall gälla. Till exempel kan man 
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skriva under en samverkansdeklaration där det framgår vad som gäller för projektet. Denna kan man 

sedan påvisa i efterhand under produktionsfasen om oklarheter skulle uppstå. 

Startworkshopen ska även påvisa att det är projektet som ska vara den första prioriteten och ens 

egna prioriteringar får aldrig ta över. Teamkänsla skall ha skapats vid slutet. 

4.3.2 Gemensam målbild 

För att få ett så effektivt projektteam som möjligt gäller det att ha tydliga mål som delas av alla. 

Därför är det viktigt att under de inledande startworkshopsen skapa en gemensam målbild för 

projektet. Ett måldokument upprättas som förklarar hur samverkan och måluppfyllelsen ska ske. 

Målen ska i så stor utsträckningen som möjligt vara mätbara för att öka drivkraften och 

motivationen. (FIA, 2006) 

4.3.3 Gemensam projektorganisation 

Till skillnad mot vanliga entreprenader ska man i ett samverkansprojekt använda sig utan en 

gemensam projektorganisation där alla parter bidrar med sina kunskaper för att projektet ska bli så 

lyckat som möjligt i sin helhet. Därav är det till en stor fördel om samtliga parter sitter i samma lokal 

då det blir enklare att fråga om diverse frågor som uppstår under ett projekt. 

I projekteringsstadiet kan entreprenörens yrkesarbetare med fördel användas till att hjälpa 

projektörerna eftersom de kan återkoppla mot verkligheten. Ett exempel kan vara när en 

järnvägsstation byggs under marknivå i berg. Då kan yrkesarbetaren återkoppla till projektören om 

hur stor plats de behöver för en viss maskin, något som projektören förmodligen aldrig hade tänkt på 

annars vid utformningen av berget. 

4.3.4 Öppna böcker 

I en vanlig traditionell entreprenad redovisas i stort sett aldrig den egentliga utgiften som 

entreprenören har. Istället har entreprenören en A-prislista som används på varje utfört arbete per 

timme för till exempel en grävmaskin och en yrkesarbetare.  När en ÄTA förekommer hör det inte till 

ovanligheterna att man saltar fakturan. Se detta scenario framför dig: AnläggningAB utför en ÄTA på 

deras projekt åt beställaren Ödeshögs kommun. Till detta behövs två stycken yrkesarbetare, en 

motorkap samt en 12 tons grävmaskin. Detta tar fem timmar. När AnläggningAB vill ha betalt hävdar 

de inte att jobbet tog fem timmar till beställaren, utan åtta. 

I öppen samverkan fungerar det inte alls på detta sätt. Här bygger man på öppenhet och ärlighet och 

skriver in sina nettopriser i handlingarna. Hur det fungerar beror på vilken form som har använts, 

dock förekommer alltid öppna böcker. Med detta menas att man alltid redovisar sina faktiska 

kostnader för beställaren. Sedan, beroende på form, får man till största del sitt påslag i procent på 

den faktiska nedlagda tiden och kostnaden för jobbet. Möjlighet för samtliga parter, från beställare 

till underentreprenör ska vara att kunna se varandras nettokostnadsredovisningar i det aktuella 

projektet. (Gösta Fernström) 
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4.3.5 Förtroende 

Hela tanken bakom att utökad samverkan ska fungera bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan 

beställare, entreprenörer och projektörer. Samtliga problem, såväl ekonomiska som byggtekniska ska 

framställas oavsett hur dumma de än är. Får alla parter ett ömsesidigt förtroende för varandra 

förstår man enklare varandras problem och utgår från att lösa vederbörandes problem. Eftersom alla 

kämpar för att föra projektet framåt blir man kort och gott lösningsorienterade. 

4.3.6 Gemensam risk- och konfliktlösningshantering 

En grundläggande del i en samverkansprocess är att förebygga risker och konflikter. Kort sagt ska 

dessa lösas redan innan projektet har nått sin produktionsfas. För att göra detta sitter man i de tidiga 

workshopsen och går genom samtliga tänkbara risker i det kommande projektet. Det gäller även att 

kunna påvisa hur en eventuell konflikt ska hanteras så att man kan gå tillbaka under produktionen 

och se hur man hade bestämt. Då löses konflikten enligt gällande tidigare bestämmelser på plats, 

under ett kortare förfarande och samtliga parter blir nöjda. 

4.3.7 Incitament 

En av de största fördelarna med utökad samverkan, om inte den största för entreprenören är 

incitamentsfördelningen på riktkostnaden. Riktkostnaden eller riktpriset brukar sättas tillsammans av 

aktörerna när ungefär 80 % av projekteringen är gjord. Incitamentsfördelningen går förenklat till att 

entreprenören och beställaren delar på vinsten med en förutbestämd procentsats. Om en vinst 

uppstår beror det på att de verkliga kostnaderna understiger riktkostnaden. Om de verkliga 

kostnaderna överstiger riktpriset delar parterna på kostnaderna, vilket framgår i Figur 3. 

På detta sätt uppstår en vilja hos entreprenören att bygga så billigt som möjligt istället för onödigt 

dyrt, eftersom de själva tjänar på det. Precis som att de förlorar pengar om de kommer över 

riktkostnaden, därför kallas detta för pain/gain share i USA och England. 

Även andra incitament förekommer i olika stor uträckningen som tid, nöjd kundindex, andel byggfel, 

olyckor osv. 

 

Figur 3. Riktkostnad med incitament pain/gain share. (FIA, 2006) 
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4.4 Olika former av utökad samverkan 
Som tidigare nämnts kan utökad samverkan tillämpas på samtliga gällande entreprenad- och 

upphandlingsformer. Rent generellt kan man, dock lite hårdraget, dela in ett samverkansprojekt i tre 

stycken nivåer, där man kan gå in i samverkan i samtliga nivåer. Dessa nivåer är följande: 

 Fas 1, där 0 % projektering är gjord 

 Fas 2, där 50 % projektering är gjord 

 Fas 3, där 100 % projektering är gjord 

Går man in redan i fas 1 finns det möjlighet att diskutera sinsemellan med samtliga parter i 

kommande projekt. Tillämpar man aktiv design kan man förändra den tänkta lösningen till något 

bättre eller kostnadseffektivare redan här.  Förmodligen använder man sig av incitament där man 

delar på vinsten som tjänas in mellan parterna.  I detta skede föreligger det kortfattat en stor 

delaktighet av alla aktörer. 

I fas två kan man fortfarande påverka det kommande arbetet men oftast blir det svårt att kunna 

ändra funktionella beslut.  

Under fas 3 sätter man igång projektet relativt omgående efter de principiella genomgångarna som 

framgår i de obligatoriska momenten. 

Utöver dessa faser finns det tre stycken nivåer enligt FIA. Dessa framgår i Figur 4. 
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Figur 4. Förnyelse i anläggningsbranschens tre nivåer. (FIA, 2006) 

4.5 Upphandling med utökad samverkan 
Vid upphandling av utökad samverkan måste givetvis lagen om offentlig upphandling fortfarande 

tillämpas för statliga aktörer. Eftersom detta till skillnad mot traditionell entreprenadverksamhet inte 

alltid handlas upp på lägsta pris i anbudet kan detta öppna för mer subjektiva bedömningar, vilket 

inte är tillfredställande. I utökad samverkan är meningen att beställaren ska handla upp på den mest 

ekonomiskt fördelaktiga lösningen. Därför kommer detta att kontrolleras med beställarna om de 

trots detta känner att de kan handla upp projekt i utökad samverkan, utan att göra subjektiva 

bedömningar. 
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4.5.1 Mjuka parametrar och hårda parametrar 

För att få den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen krävs det att entreprenören redovisar sin 

organisation som sedan beställare får utvärdera. Sedan poängsätter beställaren entreprenören med 

olika betyg beroende på hur de tillämpar utökad samverkan samt hur de kan förklara vid intervjuer 

hur de ska nå ett lyckat samarbete. Detta kallas mjuka parametrar.  

Kortfattat kan man säga att avseendet med mjuka parametrar är att beställaren gör en utvärdering 

av anbudet på en mängd faktorer utöver själva priset, som är en hård parameter. När de mjuka 

parametrarna är poängsatta, genom i flera fall intervjuer sammanvägs både de mjuka och hårda 

parametrarna och ger en totalsumma vilket ger beställaren en indikation för vilken entreprenör som 

får anbudstilldelningen. (Mariaux, 2001) 

Hårda parametrar är, förutom priset eller procentsatsen för anbudet, kvalitet, tid och andra 

parameter som alltid förekommer i ett projekt. 

 

5 Resultat 
Som tidigare har nämnts har respondenterna nog utvalts för att få en så rättvis bild av utökad 

samverkan som möjligt. Därmed har kvantitet fått stå till sidan till fördel av kvalitet. 

Informationshämtning har överlag skett under arbetets gång och en mängd faktorer har tagits i 

åtanke. Dock kommer enbart de mest relevanta åsikterna tas upp eftersom dessa är av störst 

intresse för branschen. Vidare kommer de övriga åsikterna att redovisas till viss del i bilagorna. 

5.1 Rapporter 
Rent övergripande sett har det största informationen tagits från kvalitativa rapporter från olika delar 

av världen. Denna undersökningsdel finns till stort redovisad i kapitel 4, utökad samverkan. Där 

framställs de grundläggande orsakerna till att utökad samverkan blir allt större samt en förklaring av 

de allra viktigaste parametrarna för ett projekt i utökad samverkan.   

5.2 Enkät 
I enkätens har det ställts och svarats på cirka 45 frågor och påståenden beroende på vem som har 

varit respondenten. I några fall har respondenten valt att inte svara på vissa frågor. Eftersom 

respondenterna på denna enkät har svarat för sig själva utan uppföljning av motfrågor och 

förklaringar av frågorna kan svaren tolkas väldigt subjektivt. Det ter sig även lättare att jämföra 

svaren och påvisa skillnader genom att samtliga i stort sett har fått samma frågor och påståenden 

ställda. Tolkningar och reflektioner kommer inte att framföras i detta kapitel utan det framkommer 

till viss del i kapitel 6. 

Frågorna och påståendena delas nu upp för en lättare övergripande bild. 
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Påståenden på en skala 0-10, där 0 = instämmer inte och 10=Instämmer. 

Hinder för lagen om offentlig upphandling finns. 

 

Figur 5. Hinder för LOU finns enligt beställare. 

Eftersom utökad samverkan handlas upp på en större del mjuka parametrar än vanlig traditionell 

entreprenad är det av värde att veta om det föreligger ett hinder för att handla upp enligt lagen om 

offentlig upphandling. I detta svar som redovisas i Figur 5 förefaller det tydligt att det skiljer från 

beställare till beställare vad de tycker, med en svarsfrekvens på denna fråga mellan 1-10 vilket får 

anses som ett otroligt stort intervall. 

Mjuka parametrar är viktigare än hårda parametrar. 

 

Figur 6. Mjuka parametrar är viktigare än hårda parametrar 
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Under denna fråga framgår det att respondenterna har en väldigt stor skillnad i sitt sätt att se att 

mjuka parametrar verkligen är viktigare än hårda parameterar, vilket ses i Figur 6. Det är beställarna 

som har de lägsta svaren. Detta påvisar att beställarna fortfarande egentligen tycker att priset, den 

hårda parametern styr gällande om vem som blir tilldelad jobbet. Projektörerna och entreprenörerna 

tror dock att mjuka parametrar väger tyngre än hårda parametrar. 

 

Figur 7. Nivå 2, valbara moment. Medelvärden för samtliga respondenter. 

Förr stora och komplicerade entreprenader och projekteringsuppdrag kan man lägga till ytterligare 

strukturelement för att lyckas på bästa möjliga sätt med utökad samverkan. (FIA, 2006) För att 

kontrollera vilka som branschen anser vara viktigast så fick respondenterna betygsätta följande 

element i Figur 7 mellan 1-10. 

För att reda ut om utökad samverkan är något att ens satsa på gjordes följande frågor för att få ett 

konkret bevis. I Figur 8 syns det tydligt att siffrorna generellt sätt är höga vilket bildar en uppfattning 

om att detta är framtiden. 
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Figur 8. Diverse resultat för positiva saker med utökad samverkan. 

Påståenden där endast ”ja” och ”nej” svar erhålles. 

Följs alltid referenslistan som entreprenörer skicka med i anbudet upp av beställaren? 

Här syns en oroväckande men intressant respondentskillnad. Samtliga beställare förutom en har fyllt 

i ja på denna fråga, alltså att referenslistan alltid följs upp. Samtliga projektörer och entreprenörer 

har däremot visat på motsatsen genom att fylla i nej på denna fråga. 

Känner sig beställare, entreprenörer och projektörer fullt bekväma med att ge motstående part full 

insyn i sin egen ekonomi? 

Själva tanken med öppna böcker bygger på att man ska redovisa alla sina kostnader och motstående 

part ska få full insyn i ekonomin. Under denna fråga har exakt hälften av alla fyllt i att de inte är 

bekväma med att öppna upp böckerna vilket påvisar vikten av att detta måste förtydligas i ett tidigt 

skede för varandra. 

Upplever du i din roll ett problem med underentreprenörer i samverkansprojekt? 

Bakgrunden till denna fråga är att underentreprenörer ofta inte tas med i utökad samverkan utan de 

arbetar mot entreprenören som vanligt även om de är stora underentreprenörer. Anledningen till 

detta torde vara att entreprenören tror sig tjäna pengar på detta då de får en större vinst vid ett bra 

resultat av underentreprenören som de inte behöver dela med sig av. Nära på hälften av 

respondenterna uppgav att de upplever ett problem med detta. 

Känns det som att risker har förminskats i projekten jämfört med en traditionell entreprenad? 
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Här var nästintill alla överens, det var enbart en respondent som svarade nej, medan övriga svarade 

ja. Det visar på vilka oerhörda fördelar det finns med att driva ett samverkansprojekt på många sätt 

och vis. 

Övriga, svarsfrågor 

I vilket skede ser ni helst att en entreprenör tas in i utökad samverkan?  

 Fas 1, där 0 % projektering är gjord 

 Fas 2, där 50 % projektering är gjord 

 Fas 3, där 100 % projektering är gjord 

Här var alla respondenter förutom två överens om att fas 1 var det skedet som man helst vill ta in en 

entreprenör i utökad samverkan. 

Vi vill alltid sitta i en gemensam lokal på projektet 

 Instämmer inte 

 Instämmer 

Under detta resultat föreligger det något intressant, nämligen att entreprenörerna i stor utsträckning 

vill sitta i samma lokal på projektet, medan beställarna och projektörerna överlag inte finner detta 

lika intressant. 

Nämn kortfattat det positivaste med utökad samverkan som du har sett i ett projekt 

Under denna punkt kommer de mest aktuella och fundamentala kommentarerna som 

respondenterna fyllt i att listas: 

 Organisation blir lösningsorienterad 

 Entreprenörerna och beställarna kan tillsammans hitta lösningar på uppkomna problem 

samt finna smarta lösningar som kan innebära enklare, billigare och tidsbesparande 

utförande. Fungerar samarbetet bra kan parterna också genom arbetssättet få en ökad 

förståelse för respektive part åsikter och krav. Detta resulterar då också i att samarbetet 

generellt fungerar mycket bättre.  

 Delaktighet och Ekonomiska incitamentmodeller 

 En bra riskfördelning. En mycket bra gemenskap och en känsla av gemensamt ansvar för 

både bygghandlingar och den utförda produkten. 

 De projekterade lösningarna blir byggbara och anpassade till byggskede. 

 Man minskar överdimensionering av lösningar eftersom en del kan bestämmas i 

byggskedet. 

 Hitta gemensamma lösningar. Dela vinst/förlust och möjlighet/risk. 

Nämn de tre viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt samverkansprojekt´ 

I enkäten så fick alla respondenter fylla i tre viktiga faktorer för ett framgångsrikt samverkansprojekt. 

Dessa har sammansatts och listas nedan upp:  



   

5 Resultat 26 
 

 Ärlighet 

 Målstyrning 

 Riskhantering 

 Konfliktlösning 

 Kontinuerlig uppföljning och 
förbättringar 

 Öppenhet 

 Utveckling av bransch och 
individer 

 Förtroende 

 Samverkan 

 Engagemang 

 Samma målbild 

 Organisationens 
sammansättning 

 Tillgänglighet 

 

 Ett bra riktpris som utgångspunkt är av största vikt. Normalt baseras riktpris på 

systemhandlingar med olika färdigställandegrad. 

 Ett tydligt och kontrakterat system för hur riktkostnad skall justeras vid förändringar av 

omfattning etc.  

 Ett aktivt arbete från alla parter att implementera samverkanstankarna i sin organisation. 

Detta måste göras tidigt i projektet och eventuella personer som inte köper konceptet 

måste ersättas.  

 Ekonomin är alltid viktigast. Är priset fel från början blir det jobbigt oavsett man 

samverkar eller inte. Inblandade personer måste finna varandra och kunna samarbeta. 

Jord- och bergförhållanden och projekterade lösningar måste vara genomförbara och i 

överstämmelse med kontraktsförutsättningarna. 

5.3 Intervjuer 
Eftersom intervjuerna har skett öppet och med olika följdfrågor beroende på svar på frågorna har 

upplägget varierat för varje intervju. Med anledning av detta samt att det har förekommit så mycket 

som 50 frågor i intervjuerna kommer det att skrivas rent generellt om hur parterna ställer sig i vissa 

frågeställningar samt påvisa skillnader om det föreligger. 

Här har det lämnats mer öppet för djupintervju för att få de personliga och övergripande åsikterna 

jämfört med enkäten där enbart vissa svarsalternativ har kunnat ifyllas. 

5.3.1 Upphandling/anbudskede 

Gällande lagen om offentlig upphandling verkar de flesta rörande överens om att utökad samverkan 

håller för detta. Dock föreligger det en viss risk att de mjuka parametrarna öppnar upp för subjektiva 

bedömningar eftersom man har mer att välja på än bara pris, vilket lämnar mer utrymme för egna 

tolkningar. Detta kan i ett senare skede öppna upp för överklagan. De flesta är dock överens om att 

ett företag med gott rykte i genomförandefasen gynnas och får en större del av marknaden med 

utökad samverkan. 

I detta arbetes startfas fick undertecknad klart för sig att många entreprenörer lämnar olika former 

av anbud på vissa samverkansprojekt. Detta får sedan beställaren sitta och tolka vilket givetvis 

öppnar för helt olika värderingar för entreprenörerna. Därför låg en stor utvärdering om hur 

entreprenören ska redovisa sitt anbud samt hur beställaren vill ha det. Övergripande är samtliga led 
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överens om att förfrågningsunderlagen är bristfälliga över lag. Därför får ofta kalkylgruppen läsa 

mellan raderna av vad som förräntas att levereras av dem. 

Beroende på hur affärsupplägget ser ut mera projektspecifikt så varierar metoderna. Det vanligast 

förekommande på komplexa och kostnadstunga projekt var att man använder sig av en fiktiv 

riktkostnad som entreprenörerna får tävla om. Sen finns det två steg, antingen får den vinnande 

entreprenören projektet, eller så går de främsta firmorna vidare till nästa fas där de i detalj får 

förklara hur de har tänkt lösa detta på bästa sätt genom en redovisning, där man även kan reda ut 

eventuella oklarheter. Några faktorer som man bör påvisa här är: 

 Hur man har tänkt samverka 

 Vilken organisation man har 

 Vilka risker som föreligger 

 Påvisa varför man är kompetent 

En intressant reflektion som beställaren hade var att de över lag hellre såg att entreprenörens 

tilltänkta organisation till projektet tidigare hade ett väl genomfört samverkansprojekt än 20 stycken 

väl genomförda traditionella entreprenader. Poängsättning av referensprojekt sker av beställaren 

samt poäng sätts även för den tilltänkta organisationen. Ett problem som vissa ser här är att detta 

öppnar för subjektiva bedömningar vilket i sin tur bäddar för överklagningar. Dock lönar sig denna 

metod eftersom överklagningar kostar beställaren mindre än valet av fel entreprenör, som en 

avdelningschef för beställarsidan uttryckte sig. 

För så höga betyg som möjligt blir det allt vanligare att entreprenörerna anställer en 

verksamhetsutvecklare, till exempel en beteendevetare som succesivt tränar nyckelpersoner som 

platschefer inför intervjuer med beställaren. Även byggledare tränas på liknande sätt. Projektörerna 

har sedan en tid handlats upp på detta sätt så de är redan bekanta med metoden. 

 Genom detta väger de mjuka parametrarna mer och mer. Här råder det delade åsikter mellan 

parterna. Vissa tycker att mjuka parametrar styr om man får ett anbud med så mycket som upp till 

60 %, medan vissa fortfarande tycker att det är de hårda parametrarna som helt styr till en eventuell 

utslagning vid liknande pris, först då styr de mjuka vem som ska få anbudet. 

I ett specifikt fall bifogas en film i anbudet där denne entreprenörs mest kunniga nyckelpersoner går 

genom hur de planerar att samverka samt förklarar varför just de ska få projektet.  

5.3.1.1 Incitament 

Som tidigare har förklarats används ekonomiska incitament till stor del i utökad samverkan. Samtliga 

led är överens om att detta är ett mycket användbart sätt att hålla ner kostnaden för alla parter vid 

projekten. Vanligast tillämpat är utan tvekan pain/gain share metoden. Här finns det en mängd olika 

varianter: Två konkreta exempel är: 50/50 mellan beställare och entreprenör, 50/40/10 mellan 

beställare, entreprenör och projektör. Det föreligger även olika former av incitament vid andra delar 

av projekten. Det kan vara: 

 Tidsincitament vid kritiska faser 

 Noll fel vid besiktning av vissa delar 
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5.3.2 Uppstart 

Uppstartsfasen i ett projekt är tiden mellan kontraktsskrivning till att det första spadtaget i jorden 

sker. Det är här som allting ska planeras in i minsta detalj för att produktionsfasen ska flyta på utan 

avbrott i så stor mån som möjligt. Samtliga respondenter framställer uppstartfasen som den 

viktigaste och största skillnaden i utökad samverkan gentemot traditionell entreprenad. För en lyckad 

uppstartsfas ska både tid och resurser används i en större grad vilket gör denna fas otroligt viktig.  

5.3.2.1 Workshops 

Efter kontraktsskrivning är det dags för startworkshops. Här påpekar aktörerna att man bör använda 

någon form av processledare som styr upp allt runtomkring. Denna processledare behöver inte vara 

neutral utan det viktigaste är att teambuildingen verkligen sker. Fungerar detta får man samma syn 

på projektet vilket underlättar i de senare skedena.  Några framhäver att de som ska leda i projektet 

redan här ska ha verktygen för att kunna utöva sitt ledarskap. Efter startworkshopen blir det lättare 

att fatta gemensamma beslut eftersom man redan har lärt känna varandra. Sedan skall workshops 

hållas kontinuerligt för att hela tiden vara uppdaterad. Vissa vill att workshopsen hela tiden ska röra 

projektet och vara relevanta medan vissa även vill ha inslag av personlighetstester och icke jobb 

relevanta evenemang. 

En intressant händelse som gör att man får bättre förståelse för varandra i olika situationer är att 

man gör en IDI-profil (Interpersonal Dynamics Inventory)innan parterna träffar varandra i 

startworkshopen. Då får fem personer som känner dig yrkesmässigt göra en enkät som sedan skattar 

din personlighet i olika situationer. Om en person blir skattad som en skoningslös ultraproducerare 

där målen ska nås oavsett kostnad, väcks en förståelse för denna persons hanterande i vissa frågor 

fram från övriga deltagare i projektet.  

I uppstartsfasen ska man besluta om vilka spelregler som gäller för projektet. Saker som ofta brukar 

fastslås är att man ska ha högt i tak vilket gör att alla parter, från beställarens projektledare till 

entreprenörens yrkesarbetare  ska ha rätt att komma med åsikter rörande projektet. Andra vitala 

begrepp som tas upp är att man har samma syn på projektet, att man gör en gemensam plan för 

projektet som blir genomförbar. För att upprätthålla workshopsen fortsätter man att använda en 

processledare som nu kan fungera som en övervakare för att se till att utökad samverkan hålls. 

Processledaren kan även med fördel användas som en uppföljare med utvärderingar över sakar som 

rör projektet där problem lyfts efter varje möte, detta blir ungefär som en snabb och effektiv 

förbättringsprocess. 

5.3.2.2 Risk och konfliktlösning 

Hur man ska förebygga risker är något som samtliga lägger stor möda på. Riskinventeringen tar i 

många fall väldigt lång tid i denna fas, men som tidigare rapporterats kostar ett fel ofantligt mycket 

mindre pengar i detta skede än när väl produktionen har satts igång. 

I och med riskhanteringen minskar själva konflikterna sedan ute i produktionen. Dock kommer man 

tyvärr inte ifrån dem helt, vilket har gjort att man ute i projekten måste komma överens om hur 

eventuella konflikter ska lösas redan innan man kommer till den fasen där de uppstår. Något som de 

flesta är överens om är att FIAs modell för konfliktlösningstrappan grundläggande fungerar, dock har 

många modifierat denna, men i grunden utgår de allra flesta från denna. Det samtliga respondenter 
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är överens om är att konflikter ska lösas till sin rätta nivå så fort som möjligt. ”Vet man när man ska 

lyfta saker så är det bra så att man inte låter det ligga och gro för länge” var ett passande resultat 

som en av de intervjuade förtydliggjorde flera gånger. Följande modell är ett exempel som i vissa fall 

förekommer mer eller mindre slaviskt: 

 Nivå 1. På arbetsplatsen (produktionsledning) 1-2 dygn 

 Nivå 2. Projektledning (kärngrupp) 1 vecka 

 Nivå 3. (styrgrupp)1-2 veckor 

Rent övergripande finns det många olika åsikter gällande när man bör gå in i ett samverkansprojekt. 

Överlag är dock fas 1 den populäraste när projekteringen utförs av både beställare, entreprenör och 

projektör. Här kan alla parter hjälpa till utifrån deras bakgrund och reflektera om hur det har gått i 

tidigare projekt. Dock måste man i större projekt börja förprojektera till viss del lite smått flera år i 

förväg eftersom det krävs tillstånd, Miljökonsekvensbeskrivningar och liknande för att ens kunna 

sätta sig och fundera över att sätta igång den proceduren som krävs för ett projekt. Som ett konkret 

exempel kan citybanan nämnas. Här var yrkesarbetare och installatörer med redan från början i 

projekteringen vilket gjorde att många saker förändrades innan produktionen, vilket ledde till att 

vissa problem aldrig behövde uppstå. Bergguttag kunde anpassas för arbetsmaskiner, kulvertar för 

ström kunde samordnas samt att man bytte platsgjutet mot Prefab vilket underlättade både 

platsmässigt, säkerhetsmässigt och tidsmässigt. 

5.3.2.3 Benchmarking 

En intressant tes som undertecknad hade innan resultat kom fram var om benchmarking verkligen 

kan tillämpas eftersom entreprenörer har en förmåga av att inte vilja dela med sig av smarta 

lösningar och idéer i allmänhet, vilket är förståeligt. I förvånansvärt många fall förekommer det dock 

benchmarking där både beställare och entreprenörer åker ut till projekt som har drivits i utökad 

samverkan. Detta blir som ett studiebesök där alla parter byter åsikter med varandra och 

organisationen från det färdiga projektet förklarar för det nya hur de har löst projektet efter bästa 

förmåga.  

5.4 Produktion 

Själva produktionsfasen börjar när etablering på arbetsplatsen sker och första spadtaget sätts i 

jorden. Själva tanken med utökad samverkan är att denna fas ska flyta på som den egentligen bör 

göra under ett projekt, men som den i verkligheten inte gör.  Trots den allra bästa av projekteringar 

tillsammans i full samverkan, fas 1 är det i princip omöjligt att komma ifrån förändrings- och 

tilläggsarbeten under tidens gång även under produktionen. Sker detta påverkas riktpriset beroende 

på vilka villkor parterna har kommit överens om sen tidigare. Riktprisjusteringarna varierar stort från 

projekt till projekt och här förekommer framförallt dessa tre alternativ: 

 Riktprisförändring med allt från 0,5 -10 % av kontraktssumman 

 Löpande för förändringsarbetena 

 Förutbestämt fast pris 

En förutsättning som framgick av litteraturstudierna för ett lyckat samverkansprojekt var att man ska 

sitta i en gemensam lokal ute på projektet. Därför har detta noga gåtts igenom och här råder det 
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delade meningar men med en tydlig bild på vart utökad samverkan är på väg mot i framtiden. 

Generellt sett visar människor som inte har praktiserat i samverkansprojekt något större intresse för 

detta samt att de i vissa fall är tveksamma till hela upplägget. Här ser man en tydlig trend att desto 

mer man har praktiserat detta, desto mer vill man använda det ute i projekt. Sitter beställarens 

byggledare, entreprenörens platschef och projektörernas ansvariga i samma lokal säger det sig självt 

att beslutsvägarna blir kortare vilket genererar till både bättre och snabbare beslut. Dessutom ligger 

denna lokal i stort sett alltid på arbetsplatsen, vilket gör att man kan åka ut och kolla på det 

eventuella problemet på plats direkt om något dylikt skulle inträffa.  

Något som dock måste lyftas fram i detta sammanhang är att allt fortfarande måste dokumenteras. 

Detta för att kunna ha möjlighet att kunna gå tillbaka och kolla på vad som egentligen bestämdes om 

något oförutsett skulle inträffa, som tillexempel en konflikt. I mindre projekt där byggledaren kan ha 

flera olika projekt och digniteten på projektet inte är så stort krävs det dock inte att en gemensam 

lokal ska införlivas då det blir svårt att tillämpa detta i verkligheten.  

Gällande den generella öppenheten i utökad samverkan där man jobbar med bland annat öppna 

böcker var det av stort intresse att se om alla personligheter klarar av att jobba med detta. 

Svårigheter kan tyckas föreligga för äldre personer som har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv med 

en princip av att inte redovisa några faktiska kostander överhuvudtaget. Denna förändring i utökad 

samverkan kan då te sig helt absurd mot vissa personer vilket efter omfattande undersökningar 

visade sig vara sanna. Alla parter påpekade att man måste låta alla gamla rävar få en chans till att 

förändra sig. Om detta inte sker gäller det dock att snabbt plocka bort dem från samverkansprojekt 

eftersom de lätt förstör för alla andra, vilket inte bidrar med något positivt åt något håll. 

Alla respondenter var positivt ställda mot projekt i utökad samverkan och de vill gärna tro att detta 

är framtiden. För att kontrollera några fundamentala fördelar har följande parametrar påvisats med 

frågan om de har upplevt dessa skillnader på ett positivt sätt med utökad samverkan gentemot 

traditionell entreprenad och upphandlingsverkasamhet, samtliga respondenter svarade ja. 

 Bättre samarbete 

 Kvalitén på slutprodukten blir högre 

 Tidsschemat hålls bättre  

 Kostnadsbudgeten hålls bättre 

 Relevant uppföljning av projektet i efterhand 

 Engagemanget ökar hos samtliga led 

 Moral och arbetsglädje ökas, även hos YA 

Gällande redovisningen av ekonomin tordes det finnas många olika sätt för beställaren att verifiera 

om kostnaden verkligen har uppstått för entreprenören och projektören. Ofta brukar beställaren i 

detta läge inte ha full koll på vad som verkligen är gjort och inte gjort, vilket kan skapa ett problem 

för beställaren. Eftersom beställaren i utökad samverkan måste sätta sig in mer aktivt i projektet 

förstår denna då även mycket mer av kostandsupplägget och vet i stort sätt vad som skickas varje 

gång som till exempel entreprenören vill ha betalt. Hur övriga parter ska redovisa sina uttag skiljer 

från beställare till beställare. Detta ska dock framgå i betalningsplanen innan projektet startas. 

Vanligast får ända ett vanligt uttag anses vara där beställaren får gå in i ett gemensamt 
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kalkylprogram och göra kostnadsuppföljningen i projektrummet som man har, exempel Agresso och 

verifiera kostnaderna innan utbetalning sker. 

5.5 Färdigställande 

När projektets produktion är klar kan man följa upp vad som var bra och vad som var mindre bra i 

projektet. En viktig del som samtliga respondenter är överens om i efterhand är att att 

uppstartsfasen utan tvekan är den viktigaste. Genom denna har bland annat risker, konflikter och 

förändringsarbeten kunnat minimeras under projektets gång vilket egentligen är en av 

huvudanledningarna att man succesivt vill införa utökad samverkan i en större omfattning i 

branschen. 

5.5.1 Avikelser 

Givetvis går det inte att ta bort samtliga avikelser från ett projekt även om man utför det i utökad 

samverkan. Mycket av de byggtekniska felen undviks men den största skillnaden när en avvikelse 

dock sker ligger i frågan om hur man ska hantera denna. Här växer en tydlig trend fram om att man i 

projektgruppen inte ska prata om problem som uppstår, utan i stället utmaningar. Detta kan te sig 

larvigt i början, men faktum är att samtliga respondenter förevisar att det efter ett tag känns bättre, 

trots att det enbart ligger i det psykologiska.   

5.4 Omfattning 

Resultatdelen baseras på ca 20 stycken personers åsikter där samtliga har haft kontakt med utökad 

samverkan. Dessa personer kommer från hela Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. 

Huvuddelen av respondenterna och personerna som har bidragit med information utgår dock från 

Stockholm vilket kan te sig självklart eftersom Stockholm ligger i ett expansivt skede vilket resulterar i 

att utökad samverkan har provats på allt mer. Eftersom undertecknad dessutom har utgått härifrån 

har det varit lättare att få till möten i Stockholmstrakten. 

5.4.1 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen på intervjuförfrågningar har varit god, när man väl har fått tag på personer som 

verkligen kan utökad samverkan, vilket har varit svårare. Enkätundersökningen har det dock varit 

svårare att få ifylld av många personer vilket kan ha en sådan omfattande mängd förklaringar att 

undertecknad inte kommer att gå in på det. Tyvärr har framförallt entreprenörer valt att inte fylla i 

enkäten vilket är synd. Detta kan bero på att examensarbetet skrev åt SVEAB, vilket vissa kan se som 

en konkurrent. 

5.4.2 Respondentfakta 

Ett urval av arbetsroller vars åsikter har kopplats samman i resultatet: 

 Arbetsledare 

 Platschef 

 Arbetschef 

 Avdelningschef 

 VD 

 Projektledare 

 Projekteringsutvecklare 

 Processledare 

 Projektingenjör 

 Samverkansgrupp 

 Uppdragsledare 

 Projektchef 

 Upphandlingschef 

 Bergtekniker 
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 Projektör 
 

 

 

6 Analys, reflektion och diskussion 
Eftersom utökad samverkan är en relativ ny samarbetsform i Sverige finns det många olika tolkningar 

av formen i dagsläget vilket får te sig som naturligt. Om 10 år när etableringen har blivit större och 

omfattningen blir mer övergripande över hela landet torde utvecklingen gå framåt, vilket genererar i 

en mer tydlig bild där utökad samverkan blir än tydligare än i dagsläget med olika former av 

standardiseringar, samt kanske en motsvarande AB 04, ABT 06 fast för utökad samverkan. 

En diskussion gällande om hur projektörer ska tas in i formen av incitamentsfördelningen har förts 

med olika respondenter och här går åsikterna isär. Några har provat med fördelningen 50/40/10 där 

projektörerna har 10 %. Detta verkar fungera bra enligt de som har provat på detta där även 

projektörerna får vara med och dela på den eventuella vinsten på de smarta lösningarna som de kan 

ta fram. Ofta när projektörerna inte tas med i incitamentsavtal har de inget att vinna på att göra 

smarta lösningar, ibland kan de till och med förlora på det eftersom de eventuellt får mindre timmar 

att skriva upp sina arvoden på för projektet. 

Utökad samverkan ska passa bäst till lite mer komplexa projekt där det föreligger mycket 

utomstående risker. När förfrågningsunderlaget är svårt att sätta ihop kan det vara utmärkt att 

använda sig av detta. Eftersom förfrågningsunderlaget ofta är bristfälligt, vilket förandleder till att 

ÄTA-delen drar iväg, finns det här ännu en stor anledning att införa utökad samverkan. Dock måste 

beställarna i framtiden kunna visa på hur de kan motverka subjektiva bedömningar vid upphandling 

om utökad samverkan ska kunna expandera i en större omfattning. Just problem i upphandlingssyfte 

och utvärderingsmodeller för upphandling i utökad samverkan var något som både beställare och 

entreprenörer efterfrågade. 

Något som skall reflekteras över är självklart negativa aspekter av utökad samverkan, allt kan inte 

vara guld och gröna skogar. Som tidigare nämnts, finns det vissa risker för att alla personlighetstyper 

inte passar in i samverkansprojekt. I ett specifikt fall har man till och med övergett utökad 

samverkan. Detta berodde främst på att entreprenören omorganiserade sig i flera omgångar under 

projektet vilket i slutändan ledde till att det i stort set t inte var några personer alls kvar i projektet 

sen startfasen. Då fallerade hela konceptet och man övergick till en utförandeentreprenad. 

Något som kan bli ett framtida problem för beställaren som tål att reflekteras över är när man 

tillämpar full samverkan, alltså när man går in i fas 1, o % projektering. Här föreligger det en viss risk 

för högre kostnader för beställaren genom att entreprenören utnyttjar sin rätt att alltid få betalt för 

sina kostnader. Bara hur man kan säkerhetsställa för att detta inte inträffar kan en hel rapport skrivas 

om, vilket kan vara en idé till ytterligare ett examensarbete.  



   

7 Slutsats 33 
 

7 Slutsats 

7.1 Övergripande 
Under problemidentifierings syfte togs några intressanta frågeställningar upp där huvudfrågan var 

”Hur man uppnår ett lyckat samverkansprojekt”. För att uppnå detta sattes några delfrågeställningar 

upp för utvärdering och kontroll av att utökad samverkan verkligen är något att satsa på. Slutsatsen 

kommer till största del att begränsas till besvarandet av dessa frågeställningar samt en kort 

sammanfattning på vad det allra viktigaste är att fokusera på för att uppfylla frågan ”Hur man uppnår 

ett lyckat samverkansprojekt”. 

7.2 Hur uppnår man ett lyckat samverkansprojekt? 
För att lyckas i ett projekt rent generellt gäller det att ha samma syn för att driva projektet framåt. 

Därför är det av författarens intresse, samt även branschens att veta om åsikterna mellan beställare, 

projektörer och entreprenörer skiljer sig åt i utökad samverkan. För en början trodde sig 

undertecknad att åsikterna skulle dela sig i en relativt stor utsträckning, vilket senare inte har visat sig 

vara fallet. Där åsikterna delar sig föreligger främst i anbudsfasen och då främst på om referenslistan 

följs upp, samt om intervjuer med anbudsgivarna verkligen sker av beställaren. Beställaren hävdar att 

så är fallet medan resterande aktörer hävdar motsatsen. Vem som har rätt i sin sak är svårt att bevisa 

men en tanke kan vara att beställaren känner sig skyldig att uppge detta, trots att verkligheten ser ut 

på ett annat sätt. 

Entreprenörerna säger sig även vilja sitta i samma lokal ute på ett projekt medan resterande inte gör 

detta i onödan. Här kan samma antagande till entreprenörens svar göras som det gjordes för 

beställarens ovan, nämligen att entreprenörerna känner sig skyldiga att uppge detta vid förfrågan. 

Utökad samverkan verkar samtliga led sträva efter, i alla fall officiellt. Dock är inte vissa projektörer 

lika positiva till detta. Varför det är så är det svårt att svara på, en stor del ligger sannolikt i att de ofta 

inte får ta del i incitamentsdelen vid smarta lösningar. Dessutom har ofta projektörer ackord på sina 

egna fel, vilket i och med riskanalysen gör att felen minskar, vilket i sin tur gör att projektören 

eventuellt får mindre jobb att utföra. 

Som frågan lyder, vad gör att man verkligen lyckas med ett projekt i utökad samverkan. Som det 

framgår i resterande delar av rapporten finns det en mängd med faktorer som spelar in på resultatet. 

Det bästa sättet att förebygga fel, risker och konflikter är att se till att de inte uppstår. Förstår man 

detta förstår man även hur otroligt viktig risk- och konflikthanteringen är i det tidiga skedet i ett 

projekt. Sitter man även med en gemensam projektorganisation, bidrar alla parter till att minimera 

felen som kan uppstå i produktionsfasen. 

Får organisationen till en riktigt bra processledare som sätter samman en grupp av vitt skilda 

individer till en lösningsorienterad och sammansatt organisation med förtroende för varandra och en 

gemensam bild av hur projektet ska framföras, då torde det egentligen bara kunna gå åt ett håll, mot 

ett lyckat samverkansprojekt. 
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I det stora hela kan man konstatera att utökad samverkan har använts allt mer de senaste åren, och 

det finns en anledning till detta. Anledningen är givetvis att det fungerar vilket undertecknad hoppas 

framkommit i rapporten. För att lyckas utnyttja utökad samverkan maximalt så gäller det att fortsätta 

experimentera med diverse modeller och lösningar. Än en gång måste undertecknad även trycka på 

vikten av en gedigen uppstartfas där stort fokus måste läggas på de inledande workshopsen samt att 

man fortsätter med detta kontinuerligt under hela projektet. Sker detta är det av författarens åsikt 

att tillsammans anlägger vi framtiden, i utökad samverkan! 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
Under bilaga 1 så redovisas frågeställningarna och påståendena i enkätundersökningen. 

9.2 Bilaga 2 
Under bilaga 2 så redovisas frågeställningarna som intervjun grundläggande utgick ifrån i  

intervjuerna. 
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10 Enkätundersökning 

10.1 Respondentfakta  
1. Har ni använt utökad samverkan tidigare, i så fall vilken form? 

- Nivå 1, obligatoriska moment 

- Nivå 2, valbara moment 

- Nivå 3, strategisk samverkan 

- Annan form av samverkan, nämligen… 

- Nej 

2. Har ni använt utökad samverkan inom följande områden? 

- Anläggning 

- Järnväg 

- Hus 

- Annat, nämligen… 

3. Vilken part hör du till? 

- Beställare 

- Entreprenör 

- Projekterare 

- Annat, nämligen… 

10.2 Upphandling/ anbudsskede  
4. Hinder för LOU finns 

- Instämmer inte 

- Instämmer 

5. Vad ska nyckelpersoner som Platschef lägga sitt fokus på i sitt CV vid anbudsgivning? 

- Tidigare projekt 

- Bevis på hur PC kan samverka 

- Annat, nämligen… 

6. Hur ställer ni er till kravet på en referenslista i anbudsskedet? 

- Positivt 

- Negativt 

- Om positivt svar, följs det alltid upp? 

7. Vilka incitament föredrar ni i upphandlingsskedet? 

8. Vid anbudsskedet, nämn kortfattat vad du i din yrkesroll uppfattar som det viktigaste för 

entreprenören att uppfylla för höga betyg i utvärderingen 

9. Personerna i projektet är viktigare än företagets namn 

- Instämmer inte 

- Instämmer 

10. Mjuka parametrar är viktigare än hårda parametrar 

- Instämmer 

- Instämmer inte 
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11. I vilket skede ser ni helst att beställaren tar in en entreprenör i utökad samverkan?  

- Fas 1, där 0 % projektering är gjord  

- Fas 2, där 50 % projektering är gjord  

- Fas 3, där 100 % projektering är gjord  

- Annat, nämligen…  

12. Hur ser ni på det här upplägget, totalsamverkan?  

En väg ska byggas, följande sker  

1. Intresseanmälan  

2. Utvärdering av intressenterna  

3. Fem stycken väljs och godkänns  

4. Dessa fem får lämna enskilda lösningar och anbud  

5. Bästa lösningen och anbudet får jobbet  

10.3 Uppstart  
13. Processledaren måste vara neutral och från utsidan  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

14. Benchmarking är viktigt och används  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

15. Samverkansprojekt passar för alla personer inom respektive område/yrkesroll  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

16. Vi har en färdig modell för risk- och konfliktlösningstrappan  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

17. Detta är ett bra koncept på risk- och konfliktlösningstrappan  

Nivå 1. På arbetsplatsen (produktionsledning) 1-2 dygn  

Nivå 2. Projektledning (kärngrupp) 1 vecka  

Nivå 3. (styrgrupp)1-2 veckor  

- Instämmer inte  

- Instämmer   

- Eventuella åsikter  

18. Vi använder incitamentslösningar där vi delar på den ev. vinsten/ kostnaden  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

19. Förtroende skapas alltid vid workshopen  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

10.4 Produktion  
20. Vi vill alltid sitta i en gemensam lokal på projektet  

- Instämmer inte 
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- Instämmer 

21. Känner sig beställare och entreprenörer fullt bekväma med att ge motstående part full insyn i  

projektets ekonomi?  

- Ja  

- Nej  

22. Hur stor kontraktsumma har ni utfört/tycker ni är lämpligt med utökad samverkan  

- Under 10 miljoner  

- 10-50 miljoner  

- 50-100 miljoner  

- Över 100 miljoner  

23. Upplever du i din roll ett problem med underentreprenörer i samverkansprojekt  

- Ja  

- Nej  

24. Rangordna följande parametrar i nivå två, valbara moment enligt FIA, efter vilken som är  

viktigast  

- Omvärldskommunikation  

- Benchmarking  

- Ökad delaktighet av övriga aktörer  

- Fördjupad målstyrning  

- Fördjupade insatser för grupputveckling  

- Aktiv design  

- Systematisk kometensutveckling  

- Branschutvecklade aktiviteter  

25. Vid vilken procentssats bör man justera riktpriset?  

26. Effektiviten ökar jämfört med traditionella entreprenadformer  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

27. Konflikter minskar med utökad samverkan  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

28. Förändringsarbeten/ riktpris minskar med utökad samverkan  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

10.5 Färdigställande  
29. Kontinuerlig uppföljning på projekten sker oftare än traditionell entreprenad  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

30. Om samverkansprojekt har genomförts. Känns det som att risker har förminskats i projekten  

- Ja  

- Nej  

31. Nämn kortfattat det positivaste med utökad samverkan som du har sett i ett projekt  

32. Nämn kortfattat det negativaste som du har sett i ett samverkansprojekt  
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33. Samarbetet på arbetsplatsen under samverkansprojekt blir bättre  

- Instämmer inte 

- Instämmer 

34. Kvaliteten på slutprodukten blir högre  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

35. Kostnadsbudgeten hålls bättre  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

36. Engagemanget ökar bland medarbetarna  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

37. Tider hålls bättre  

- Instämmer inte  

- Instämmer   

10.6 Övrigt, egna åsikter  
38. Utökad samverkan är framtiden  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

39. Jag kan tänka mig att i framtiden vara med i ett samverkansprojekt  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

40. Utökad samverkan är positivt för branschen  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

41. Vilken grupp vinner mest på utökad samverkan?  

- Beställare  

- Entreprenörer  

- Projektörer  

- Alla  

42. Förlorar någon grupp på utökad samverkan?  

- Beställare  

- Entreprenör  

- Projektör  

- Ingen  

43. Generellt sett så har beställarna koll på vad utökad samverkan står för  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

44. Generellt sett så har entreprenörerna koll på vad utökad samverkan står för  

- Instämmer inte  

- Instämmer  

45. Generellt sett så har projektörerna koll på vad utökad samverkan står för 
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- Instämmer inte  

- Instämmer  

46. Vi satsar tid och resurser på utökad samverkan 

- Instämmer inte 

- Instämmer 

47. Vi strävar efter strategisk samverkan 

- Instämmer inte 

- Instämmer 

48. Vilka risker finns med utökad samverkan 

49. Nämn de tre viktigaste faktorerna i samverkansprojekt 

50. Eventuell kommentar till utökad samverkan alt. Allmän kommentar kring frågorna 
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11 Frågeformulär  

11.1 Respondentfakta  
 Namn 

 Position 

 Använt utökad samverkan tidigare, vilken form och inom vilket område. 

11.2 Upphandling/ anbudsskede  
1. Vissa ser ett problem med LOU gällande utökad samverkan, speciellt strategisk samverkan. 

Hur ser ni på detta? 

2. Hur vill ni att man ska redovisa sitt anbud i ett samverkansprojekt i utförandeentreprenad? 

- Totalsumma + vinst i procent 

- Prissatt MF i detalj + vinst i procent 

- Enbart en vinst i procent 

3. Hur ställer ni er till kravet på en referenslista? 

4. Vilka incitament förekommer redan i upphandlingen? 

5. Vilka incitament anser ni vara viktigast och varför? 

6. Hur ser ni på riktpris med incitament där man delar på ev. vinster/förluster? 

7. För anbudsgivare, tränar ni era nyckelpersoner för presentationer intervjuer för utökad 

Samverkan? 

8. Vad ska nyckelpersoner som Platschef lägga sitt fokus på i sitt CV? 

9. Vad vill ni veta mer veta om anbudsgivarna rent konkret? 

10. När anbud lämnas, hur vill ni att detta redovisas, var för sig eller tillsammans? 

- Vinst 

- Omkostnader 

- Arbetsledning 

- Nettopriser 

- Á- priser 

11. Vad har ni för åsikter gällande de olika nivåerna av samverkansprojekt? 

- Nivå 1. Obligatoriska moment 

- Nivå 2. Valbara moment 

- Nivå 3. Strategisk samverkan. Flera entreprenader upphandlas samlat 

12. Använder ni er av benchmarking i verkligheten? Även om det innefattar benchmarking hos 

konkurrenter? Driver beställaren detta? 

13. Vilka mjuka parametrar ser ni som de viktigaste? 

14. Går ni verkligen på 80 % mjuka parametrar när en entreprenör får anbudet? 

15. Vilka är de viktigaste metoderna för entreprenörer att uppfylla i samverkan för att få högsta 

möjliga betyg i anbudsutvärderingen? 

16. För ni alltid intervjuer på anbudsgivarna? Om inte, varför, det lär motverka subjektiva 

bedömningar genom att intervjua personer. 

17. Hur kan ni som beställare säkerhetsställa för en rättvis och objektiv bedömning och 
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utvärdering av anbudsgivarna? 

11.3 Uppstart  
18. Hur ser ni att en processledare ska uppträda? Finns det bra processledare på marknaden? 

19. Hur tas underentreprenörer in i formen utökad samverkan? 

20. Hur vill ni att ett riktpris sätts i er organisation? Gör ni och entreprenören det tillsammans 

eller var för sig? 

21. Hur vill ni att förtroendefasen (workshopen) ska se ut, samt hur lång tid ska den ta? 

22. Skapas förtroende direkt eller tar det tid, cirka hur lång tid? 

23. Vad händer om förtroende inte har skapats vid workshopens slut? 

24. Följande scenario utspelar sig. Byte av platsledning, platsorganisationsschmema: 

Två projekt lämnas in åt samma beställare. En entreprenör får båda. De har förmodligen en 

likartad organisation på båda. Detta uppmärksammas först efteråt och beställaren vill inte 

backa nu eftersom de själva har gjort ett misstag. Detta leder förmodligen till att 

entreprenören får ha en annan organisation på den ena projektet som kanske inte är 

lämplig/ har erfarenheten för att leda detta trots allt. Säg att ingen överklagar detta. Vad 

skulle ni ha gjort i detta skede? 

25. I vilket skede ser ni helst att beställaren tar in en entreprenör i utökad samverkan? 

- Fas 1, där 0 % projektering är gjord 

- Fas 2, där 50 % projektering är gjord 

- Fas 3, där 100 % projektering är gjord 

- Annat, nämligen… 

26. Har entreprenören samma påverkansförmåga på ekonomisk styrning och allmänna delar i 

projektet vid alla ovanstående faser? 

11.4 Produktion  
27. Känner sig beställare och entreprenörer bekväma i att ge varandra full insyn i ett projekts 

ekonomi? 

28. Ser Beställare ett problem med Underentreprenörer i utökad samverkan? 

29. Hur vill ni att riktpriset ska påverkas? 

- Löpande 

- Enbart procentsats på förändringsarbetena, vilken procentsats? 

30. Hur ser ni på aktiv design? Vad gör ni för att detta ska användas så mycket som möjligt? 

Möjliga incitament för detta? 

31. Hur ser ni på att sitta i en gemensam lokal vid projektet, sker detta i verkligheten? 

32. Hur ser ni på den generella öppenheten som ska gälla, klarar alla gamla rävar av att använda 

öppna böcker? 

33. Vad gör ni ifall ni inte längre litar på varandra och misstänker att någon av er kör fulspel, till 

exempel inte fullt öppna böcker?  

34. Finns det några risker gällande samverkansprojekt, till exempel låsning vid privata konflikter?  

35. Hur väljer man att redovisa ekonomin?  

- Genom full tillgång och full redovisning  

- Genom förtroende, alltså fakturering på totalsumma och sedan får beställaren gå in och  
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kontrollera själv vid behov.   

11.5 Färdigställande  
36. Vart finns de största avvikelserna till kalkylen/prognosen? Orsaker?  

37. Blir det enklare att styra resurser för er? Det vill säga planera för produktionen några veckor 

framåt i ett komplext projekt, vilket kan vara svårt ifall till exempel berget inte faller ut som 

det ska vid försiktig sprängning.  

38. Hur ser ni att rutinerna för kontinuerlig uppföljning och förbättring följs?  

39. Minskar konflikterna & ÄTA arbetet med utökad samverkan enligt er som har sysslat med  

detta?  

11.6 Övrigt, egna åsikter  
40. Hur ser ni på strategisk samverkan?  

41. Vad är den vanligaste ersättningsformen, budgetmodellen, riktpris med/utan incitament 

etcetera?  

42. Blir riskerna mindre med samverkansprojekt genom riskhanteringen innan projektet?  

43. Vad är den största skillnaden mellan samverkansprojekt och traditionella 

entreprenadformer?  

44. Vid vilka projekt anser ni att samverkan bör ske? Kontraktssumma?  

45. Tycker ni att följande fördelar finns med utökad samverkan kontra traditionell  

entreprenadverksamhet och vad har ni för eventuella kommentarer på detta. Sker detta  

enligt er i verkligheten också?  

- Bättre samarbete  

- Kvalitén på slutprodukten blir högre  

- Tidsschemat hålls bättre  

- Kostnadsbudgeten hålls bättre  

- Relevant uppföljning av projektet i efterhand  

- Engagemanget ökar hos samtliga led  

- Moral och arbetsglädje ökas, även hos YA  

46. Hur ser ni yrkesarbetare på samverkan? (Om de har arbetat med det och fattar innebörden.)  

47. Hur ser ni projektörer på påståendet om att ni har ackord på att rätta till era egna fel, håller 

ni med om att det kan bli ett problem för byggherren som håller i pengarna? 

48. Hur ser ni rent generellt på öppen samverkan? 

49. Vilka är de största fördelarna med samverkansprojekt enligt er? 

50. Vilka är de viktigaste parametrarna för samverkansprojekt? 

51. Vad finns det för negativa aspekter med öppen samverkan? 

52. Vad kan förbättras gällande utökad samverkan? 

53. Ser ni att någon del av branschen har svårt för utökad samverkan alternativt inte gillar det? 

54. Vinner alla på öppen samverkan? 

55. Skiljer samverkansarbetet åt från entreprenör till entreprenör, samt beställare till beställare? 

56. Tror du att resultatet blivit annorlunda vid valet av en annan entreprenadform? 

57. Hur vill ni att risk- och konfliktlösningstrappan ser ut? Om inga egna reflektioner finns, hur 

ser ni på följande? 
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- Nivå 1. På arbetsplatsen (produktionsledning) 1-2 dygn 

- Nivå 2. Projektledning (kärngrupp) 1 vecka 

- Nivå 3. (styrgrupp)1-2 veckor 

58. Har risker kunnat minimeras? 

59. Har ni några exempel på lyckade och misslyckade samverkansprojekt och vad förorsakade 

detta? 

60. Vad har du för uppfattning om utökad samverkan? 

 


