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 Förord 

FÖRORD 
 
Denna uppsats är ett kombinerat examensarbete för Väg- och vattenbyggnadsteknik, vid 
avdelningen för Produktionsledning, och en C/D-uppsats i företagsekonomi, vid avdelningen 
för Industriell Organisation, tillhörande Luleå Tekniska Universitet. Arbetet, som utgörs av 20 
veckors heltidsstudier, är det sista momentet i min utbildning som ger mig både en 
civilingenjörsexamen och en magisterexamen. Uppsatsen, som handlar om varaktiga 
affärsrelationer, finansieras med hjälp av fallstudieföretaget NCC Telecom och ett stipendium 
från Bygg Forum Nord.  
 
Att göra ett examensarbete är som havet, det är stort. Vid tidpunkten för arbetets början 
kändes det som att jag stod vid en strand till en ocean som jag bestämt mig för att korsa. Det 
var mycket ovisst men samtidigt spännande och fascinerande. Målet för seglatsen över havet 
(uppsatsens syfte) hade jag bestämt själv. Detta ökade mitt engagemang för uppgiften, vilket 
var välbehövligt i det stundtals hårda vädret.  
 
När jag lämnade den trygga stranden och gav mig ut på havet kunde jag inte se den motsatta 
sidan och det hägrande målet. Trots att jag själv utsett målet med resan visste jag därför inte 
riktigt hur jag skulle ta mig dit. Hjälp med navigationen fick jag främst från mina två 
handledare vid LTU, Roland Duberg och TorBjörn Nilsson, samt min kontaktperson inom 
NCC Telecom, Martin Forhaug. Ett mycket stort tack till er för er ovärderliga hjälp och visat 
engagemang för mig och min resa. Utan er hade jag troligen åkt vilse och kanske fortfarande 
varit ute i det stora blå, ensam och uppgiven.  
 
På resans gång träffade jag på en hel del öar och skär (respondenter och andra 
informationsgivare) där jag kunde bunkra upp. Tack vare dessa strandhugg kunde jag samla 
på mig tillräckligt med förnödenheter (information) för att nå resans mål. Ett stort tack därför 
till informationsgivare i allmänhet och respondenterna inom NCC och Ericsson i synnerhet, 
som trots sina stressade arbetssituationer tog sig tid att intervjuas av mig. Utan er hade min 
resa varit utan innehåll och därför meningslös.  
 
I skrivande stund är jag på väg in i hamn. Jag har korsat oceanen och nått resans slutmål. 
Detta känns naturligtvis mycket tillfredställande, men jag vill poängtera att resans mål inte är 
allt, även vägen dit är viktig. Jag har haft en mycket intressant och lärorik resa under vilken 
jag utvecklats och fått nya kunskaper. Detta dels genom omfattande litteraturstudier men 
framförallt genom interaktion med andra människor. Alla är vi på resande fot, med kända 
eller okända mål i sikte. Oavsett syftet och längden på din resa tycker jag att du ska ta dig tid 
att kommunicera med de människor du träffar på vägen. Det finns en hel del fascinerande 
reseberättelser att ta del av, där ute i det stora blå. 
 
 
Luleå, juni 2001 
 
 
 
 
Per Erik Eriksson
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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen handlar om skapandet av varaktiga relationer i byggbranschen. Undersökningen 
genomfördes som en fallstudie av relationen mellan NCC och Ericsson avseende 3G-
utbyggnaden. Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakerna till aktörernas 
samarbetssvårigheter i byggbranschen, när det är lämpligt med varaktiga relationer, hur 
sådana skapas samt vilken samarbetsform som är lämplig. Aktörernas samarbetssvårigheter 
beror på de traditionella avtalsformerna, som endast avser enskilda projekt. För att främja 
samarbete måste parterna skriva långsiktiga avtal så att varaktiga relationer möjliggörs. 
Varaktiga relationer är lämpliga vid stora, komplexa projekt med hög affärsrisk. 3G-
utbyggnaden innebär sådana projekt varför varaktiga relationer, både med kunder och 
underleverantörer, är mycket lämpliga. NCC och Ericsson har nått relativt långt i arbetet med 
att skapa varaktiga relationer medan samarbetet med underleverantörer fortfarande bör 
förbättras avsevärt. NCC och Ericsson planerar att skapa ett nätverk kring partnerskapet, 
vilket är mycket positivt eftersom varaktiga relationer är lämpliga med både kunder och 
underleverantörer. 
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ABSTRACT 
 
This report investigates the creation of lasting relationships within the construction industry. 
The investigation was accomplished through a case study of the relationship between NCC 
and Ericsson regarding the 3G-roll-out. The purpose of the report is to answer four research 
questions. Which are the causes for collaborating difficulties among the parties in the 
construction industry? When are lasting relationships adequate? How are lasting relationships 
created? Which form of collaboration is proper?  
 
The collaborating difficulties among the parties in the construction industry are due to the 
traditional contract forms, which only refers to single projects. In order to support 
collaboration the parties have to use long term contracts, so that lasting relationships is made 
possible. Lasting relationships is adequate in large and complex high-risk projects. The 3G-
roll-out implies that kind of projects. Consequently are lasting relationships, with both 
customers and suppliers, adequate. NCC and Ericsson have reached relatively far concerning 
the attempt to create lasting relationships. The collaboration with suppliers, however, is in 
need of considerable improvements. The both parties are planing to build a network regarding 
the 3G-roll-out. This decision is suitable since lasting relationships, with both customers and 
suppliers, are adequate. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledningskapitel vill jag ge läsaren en indikation om vad uppsatsen kommer att 
handla om och vad som ligger bakom detta ämnesval. Detta gör jag för att Ni som läsare ska 
kunna bedöma om denna uppsats är läsvärd för just Er. Kapitlet börjar med en 
sammanfattande introduktion av uppsatsen. Därpå följer bakgrund till ämnesval och 
beskrivning av problemområdet. Kapitlet avslutas med en verifiering av problemområdet 
genom en förstudie. 
 
1.1 Introduktion 
 
Denna uppsats handlar om mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin”, vid 
utbyggnad av ny IT-infrastruktur. Detta nya möte, som så småningom kommer att ske i hela 
världen, sker just nu i Sverige och några andra länder. Varaktiga relationer har blivit allt 
vanligare i affärslivet men i byggbranschen är de fortfarande relativt ovanliga. Detta anses 
främst bero på de traditionella upphandlings- och entreprenadformerna; generalentreprenad, 
delad entreprenad, totalentreprenad med flera, som dominerar verksamheten. Vid mötet 
mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin” försöker några parter skapa varaktiga 
relationer. Detta möte innebär en stor omställning för byggföretagen, eftersom de nu kommer 
arbeta med en ny verksamhet, i en ny omgivning samt i annorlunda samarbetsrelationer med 
nya typer av företag. Det är denna omställning för byggföretagen som uppsatsen, i sin helhet, 
handlar om. Uppsatsen fokuserar på att undersöka när det är lämpligt med varaktiga relationer 
och hur de kan skapas. 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Nedan följer en bakgrund till varför utbyggnad av ny IT-infrastruktur är så viktigt, dels för 
samhället i stort men framförallt för byggbranschen.  

1.2.1 Infrastrukturens historia 
Infrastruktur har under historiens lopp spelat en allt större roll för människan eftersom den är 
en förutsättning för att kunna integrera och föra samman människor som är geografiskt skilda 
åt. Redan ”de gamla grekerna” blev beroende av infrastruktur i deras kolonigrundande runt 
Medelhavet och Svarta havet under perioden 700–500 f.Kr. Grekernas infrastruktur grundade 
sig främst på ett omfattande sjöfartsnät som inte krävde några större infrastrukturella 
investeringar. Landbaserad infrastruktur fick betydelse först när romarna expanderade 
territoriellt på land och kraftigt utvidgade sitt rike. Stora investeringar lades ner i vägnätet för 
att förstärka den territoriella integrationen. Romarrikets massiva expansion resulterade i ett 
välutvecklat vägnät över stora delar av Europa. Efter Romarrikets fall 476 e.Kr. gick 
Västeuropa in i en lång tid av territoriell upplösning varför infrastrukturens utveckling 
stannade av helt. Romarrikets fjärrvägnät var före sin tid och överträffades egentligen först 
under 1900-talet. Den landbaserade infrastrukturen fick sitt riktiga genombrott först under den 
industriella revolutionen då vind, vatten och muskelenergi kunde bytas ut mot fossilbaserad 
energi som huvudsaklig drivkälla för transporter. Under denna period blev järnvägen och 
senare bilismen allt viktigare och gav upphov till stora infrastrukturella investeringar. Den 
kraftiga ökningen av gods- och persontransporter som järnvägen förde med sig gav upphov 
till ett växande behov av informationsutbyte. Detta resulterade i telegrafens och telefonens 
införande och tillväxt under andra halvan av 1800-talet. (Westlund, 1998)   
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Enligt NUTEK (1993) är järnvägen, kanalen, kolgruvan och telegrafen lika relevanta 
symboler som fabriken för den industriella revolutionen. Därför borde vi kanske kalla denna 
epok för den infrastrukturella revolutionen istället. 
 
Infrastrukturen har bidragit till ekonomisk tillväxt på två olika sätt. För det första har de 
funktioner och tjänster som infrastrukturen erbjudit förändrat handelsmönster och 
produktionsprocesser på ett fundamentalt sätt. På så vis har den varit av stor betydelse för 
handelns, industrins och jordbrukets utveckling. (Kaijser, 1994) Järnvägen och senare 
bilismen påskyndade strukturomvandlingen i samhället från jordbruk till industri och tjänster, 
genom att minska transporthindren och därmed vidga marknaderna (Westlund, 1998). För det 
andra har själva utbyggnaden och driften av infrastrukturen utgjort en viktig ekonomisk 
aktivitet i sig själv och en stor marknad för många industrigrenar. Bland annat byggbranschen 
har alltid haft utbyggnad av infrastruktur som en viktig del av verksamheten. (Kaijser, 1994) 
 
I industrisamhället är varuproduktionen central varför tillgången på råmaterial och energi är 
avgörande. Detta har i sin tur gjort att infrastrukturen, både land- och vattenbaserad, blev 
mycket viktig för denna samhällstyp. I det postindustriella samhället, som vi lever i idag, 
anses förmågan att hantera information och tillgången på kapital vara de viktigaste resurserna. 
Av denna anledning är IT-infrastruktur, främst Internet och mobiltelefoni, av stor betydelse. 
Detta eftersom den överbrygger geografiska avstånd, så att kunskap och kapital kan flöda fritt 
över nationsgränserna. IT-infrastrukturen har blivit minst lika viktig som den traditionella 
infrastrukturen. (NUTEK, 1993) 
 

1.2.2 IT-infrastrukturens historia och tillväxt 
Embryot till Internet föddes redan 1968 av Advanced Research Projects Agency of the 
Department of Defense och kallades initialt för ARPAnet. Det var ett experimentellt nätverk 
för att koppla ihop olika universitetsdatacentra i USA. Under 1980-talet tudelades ARPAnet i 
två olika nätverk: Milnet och NSFnet. Milnet användes primärt till ändamål inom statlig 
förvaltning medan NSFnet användes för att stödja utbildning och forskning. NSFnet växte fort 
och 1991 kopplade det samman över 3000 olika institutioner. Senare kom även privata aktörer 
med i nätverket vilket gjorde att tillväxttakten ökade ytterligare. (Pallab, 1996)  
 
Internet har utvecklats mycket snabbt de senaste åren. 1994 var ett genombrottsår, då olika 
tekniska framsteg för första gången gjorde Internet tillgängligt och användbart för en större 
mängd användare. I slutet av 1990-talet ökade sedan penetrationen både bland svenska 
hushåll och företag. Nästa milstolpe i spridningen och utvecklingen av Internet i Sverige är nu 
möjligheten för allt fler hushåll att få så kallad bredbandsuppkoppling till Internet. Ett högt 
mål har satts upp för IT-politiken: ”Sverige ska som ett första land bli ett 
informationssamhälle tillgängligt för alla”. Många undersökningar pekar också på att Sverige 
är på god väg mot detta mål, tillgången till datorer och Internetuppkoppling är mycket god i 
ett internationellt perspektiv. (Post- och telestyrelsen, 2000) Sammanlagt fanns det vid slutet 
av år 2000 mer än 2,5 miljoner Internetabonnemang, varav 2.158.000 var privata 
Internetkunder och 369.000 var företagskunder. Internetpenetrationen för svenska hushåll 
ligger på mellan 45% och 50%. (Post- och telestyrelsen, 2001) 
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Internet spelar en avgörande roll i dagens samhälle inom informations- och 
kommunikationsområdet, där Sverige har en tätposition. Minst lika viktigt inom detta område 
är mobiltelefoni, där Sverige också  är ett föregångsland. Världens första mobilsamtal ringdes 
redan 1950 i Stockholm. Telefonen vägde 40 kg och var placerad i bagageluckan på en bil. 
Tekniken förbättrades visserligen successivt under 50,- 60- och 70-talen men utvecklingen 
gick långsamt varför det dröjde ända till 80-talet innan mobiltelefonin fick ett kommersiellt 
genombrott. Under 80- och 90-talen accelererade teknikutvecklingen avsevärt, vilket ledde till 
en kraftig ökning av efterfrågan på mobiltelefoner. Den första generationen mobilsystem (1G) 
som kallades NMT (Nordiska Mobil Telefonsystemet), introducerades 1981 av Comviq. 
Denna tjänst var analog och hade med dagens mått mätt relativt dålig kvalitet även om den 
var skyhögt mycket bättre än de tidiga föregångarna. Den andra generationens mobilsystem 
(2G) var digitala och hade sin kommersiella start i Europa 1991. Systemet kallades GSM 
(Global System for Mobile Communication). (Aftonbladet, 2000) (The Kaist Herald, 2000)  
 
Det nya systemet byggdes ut i snabb takt och ökade i popularitet. Enligt Post och 
telestyrelsens (PTS) undersökning om svensk telemarknad år 2000 var 69% av abonnemangen 
NMT och 31% GSM vid utgången av 1994. I slutet av år 2000 var situationen den motsatta då 
endast 3% var NMT och hela 97% GSM. Tioårsintervallerna för mobiltelefonins 
generationsbyten ser ut att fortsätta eftersom  den tredje generationens mobilsystem (3G) 
kommer att introduceras 2001. Detta system kallas för UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System).  
 
Vid slutet av år 2000 var antalet mobilabonnemang i Sverige mer än 6,3 miljoner, vilket 
motsvarar en årstillväxt på knappt 24%. Mobiltelefonpenetrationen i Sverige var vid denna 
tidpunkt 71%, om det vanliga måttet, totalt antal abonnemang som andel av hela 
befolkningen, används för beräkningen. Vid slutet av år 2000 utgjorde mobila teletjänster 
36% av marknaden för telekommunikation, vilket kan jämföras med  18% vid slutet av 1994. 
På bekostnad av fast telefoni spås mobiltelefonin öka från till mer än 50% av 
taltelefonitrafiken innan år 2010. (PTS, 2001) 
 

1.2.3 Den nya IT-infrastrukturens tillväxt  
Utvecklingen av IT-infrastrukturen går snabbt och står nu inför ett nytt genombrott; 
bredbandig datakommunikation. Tillväxten av både Internet och mobiltelefoni förväntas öka 
med den ökade bandbredden eftersom den medför att nya funktioner och tjänster blir 
tillgängliga för användarna. Utbyggnaden av ny IT-infrastruktur har redan börjat när det gäller 
de fasta bredbandsnäten, medan utbyggnaden av 3G-näten förväntas komma igång 2001. 
 
Än så länge är bredbandspenetrationen till synes låg. Endast 165 000 hushåll har fast 
anslutning i hemmet, vilket motsvarar 8% av Internetanvändarna. (PTS, 2001) Om den 
svenska befolkningen får som de vill kommer dessa siffror att stiga väsentligt i framtiden. 
Nästan hälften av landets hushåll som har tillgång till Internet, det vill säga nästan en miljon, 
anser att de skulle ha stor nytta av bredbandsaccess ut på nätet. (Zirn, 2000) I ett 
internationellt perspektiv är emellertid Sveriges bredbandspenetration hög. I en undersökning 
som gjorts av analysföretaget IDC koras Sverige till världens främsta IT-land. I 
undersökningen, som presenterades i februari 2001, framkommer det att denna topposition 
bland annat erhölls tack vare den jämförelsevis höga bredbandspenetrationen. (Byttner, 2001) 
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I rapporten från PTS daterad oktober 2000, framkommer att IT-branschfolk anser att 
bredbandsuppkopplingen kommer att slå igenom på bred front i framtiden. Alexander 
Lidgren, marknadschef för Bredbandsbolaget, räknar med en långsiktig bredbandspenetration 
på 90%. Analysföretaget Forrester Research tror att 40% av de svenska hushållen kommer att 
ha bredbandsuppkoppling 2005, vilket skulle göra Sverige världsledande. Analysföretaget 
Doceres bedömning är att penetrationen på lång sikt (tio år eller längre) kommer att bli 
åtminstone 80%. (ibid) 
 
Även mobiltelefonin kommer att få ökad bandbredd. Än så länge är det till talkommunikation 
vi använder mobiltelefonerna. Detta spås emellertid förändras när tredje generationens 
mobilsystemnät, UMTS, tas i drift. UMTS möjliggör bredbandig mobil datakommunikation 
och ska kunna erbjuda multimedia och dataöverföringstjänster med hastighet upp till 2 Mbit 
per sekund. Detta kan jämföras med dagens dataöverföringshastighet, 9,6 kbit per sekund, 
med GSM-systemet. Användningen av Sveriges mobiltelefoner utgörs till 96% av tal och 4% 
av datakommunikation. Med UMTS-terminaler ska användarna få tillgång till 
datakommunikation och multimedia vid sidan om vanlig telefoni. Detta eftersom ökad 
bandbredd öppnar upp för nya tjänster och kommunikationsformer, från meddelanden till 
texter, filöverföring till bilder och videoklipp. Detta kommer att medföra ökad datatrafik så att 
den och taltrafiken spås vara lika stora i 3G-näten år 2005. UMTS möjliggör alltså en 
integration av Internet och mobiltelefoni till mobilt Internet. 10% av Sveriges befolkning tror 
att de år 2005 utför huvuddelen av sin datakommunikation via mobilt Internet. Dessa 10% av 
användarna tillhör de potentiella storanvändarna av Internet. (PTS, 1999) I framtiden spås 
mobilt Internet via mobiltelefoner ha fler användare än fast Internet via stationära datorer. 3G 
kommer därför att bli viktigare än bredband för access till Internet.  
 

1.2.4 IT-infrastrukturens betydelse för byggbranschen 
Som tidigare nämnts har, enligt Kaijser (1994), utbyggnad av infrastruktur utgjort en viktig 
ekonomisk aktivitet och en stor marknad för många industrigrenar. För byggbranschen har 
utbyggnad av infrastruktur traditionellt tillhört en av de viktigaste verksamhetsgrenarna. Nu 
när betydelsen av IT-infrastruktur spås öka kraftigt kan byggbranschen få ytterligare en viktig 
marknad att verka i. Utbyggnadstakten av ny IT-infrastruktur, det vill säga bredband och 3G, 
bedöms accelerera kraftigt de närmsta åren, vilket innebär stora resursbehov och pressade 
tidsramar. 3G-utbyggnaden utgörs av många tusentals basstationer över hela Sverige som 
tillsammans innebär landets största byggprojekt någonsin. För att tydliggöra den snabba 
utbyggnadstakten kan nämnas att Öresundsförbindelsen bara kostade uppskattningsvis en 
tredjedel så mycket som 3G-näten men tog fyra gånger så lång tid att färdigställa. Jämfört 
med GSM måste utbyggnadstakten tiofaldigas för att 3G-näten ska kunna tas i drift som 
planerats. (Gustafsson, 2001)  3G kommer att innebära stora intäkter inte bara till företagen 
som levererar systemen, utan även till de byggföretag som ansvarar för själva uppförandet och 
inkopplingen av systemen. För entreprenadföretagen öppnar sig härmed en global marknad, 
värd flera hundra miljarder kronor på några års sikt enbart för 3G. (Hindersson, 2000)  
 
När plötsliga omgivningsförändringar äger rum kan de utlösa en avgörande utveckling av 
marknaden, vilket kan leda till att så kallade strategiska fönster öppnar sig i marknaden. Dessa 
strategiska fönster kan flexibla och anpassningsbara företag utnyttja till sin fördel om de är 
snabba att upptäcka de nya möjligheterna. Exempel på faktorer som kan orsaka sådana 
strategiska fönster är: nya tekniska framsteg, nya marknadssegment och ändrade lagar regler. 
(Doyle, 1998)  
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Enligt detta resonemang så har avregleringen av telemarknaden tillsammans med den tekniska 
utvecklingen skapat det nya marknadssegment som utbyggnaden av IT-infrastruktur innebär. 
Ett strategisk fönster har öppnats i byggbranschen och de företag som är mest flexibla och 
anpassningsbara kan sannolikt nå framgång på denna nya marknad.  
 
Enligt Porters diamantanalys är olika faktorer gällande hemmamarknaden avgörande för ett 
företags globala konkurrenskraft. Om hemmamarknaden är stark och välutvecklad, vad gäller 
efterfrågan, konkurrens, produktionsfaktorer samt stödjande och besläktade branscher, har 
företagen där ett försprång och konkurrensfördelar gentemot andra företag. (Porter, 1990) 
Enligt detta resonemang har de svenska entreprenadföretagen stor möjlighet att positionera sig 
väl på den globala marknaden för utbyggnad av IT-infrastruktur, eftersom Sverige har en 
mycket stark hemmamarknad inom denna bransch. 
 
 
1.3 Problemområde 
 
Utbyggnad av 3G-nät innebär ett möte mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin”. Dessa 
branscher och dess företag är mycket olika, varför det finns risk för att samarbete dem 
emellan blir problematiskt och konfliktfyllt. Detta möte utgör uppsatsens problemområde som 
beskrivs nedan. 

1.3.1 Verksamhet inom statisk omgivning 
En organisations omgivning utgörs av de externa krafter och aktörer som finns runt omkring 
företaget och därmed påverkar dess verksamhet. Exempel på sådana är: kunder, konkurrenter, 
leverantörer samt stat och kommun. Beteendet hos dessa aktörer påverkar i sin tur 
förhållanden, som är av stor betydelse för organisationens prestationer, bland annat utbud och 
efterfrågan, teknisk utveckling samt lagar och regler. En statisk omgivning innebär att de 
externa krafterna inte förändras nämnvärt, det vill säga de yttre förhållandena är stabila. En 
dynamisk omgivning däremot innebär stora förändringar, exempelvis nya 
konkurrentetableringar, förändrade efterfrågeförhållanden och betydande nya tekniska 
framsteg. Detta skapar en mycket större osäkerhet än för ett företag som befinner sig i en 
statisk omgivning. (Robbins, 1998)  
 
Traditionella byggprojekt, till exempel hus, vägar, broar och andra anläggningar, innebär 
verksamhet i en mogen och stagnerad bransch, där utvecklingen sker mycket långsamt. Denna 
verksamhet sker därför i en statisk omgivning. Byggbranschen har under lång tid fått mycket 
kritik för sin oförmåga till innovation och förbättring. Konkurrensverket konstaterade i sin 
rapport från 1996 att byggkostnaderna har stigit betydligt mer än den allmänna prisnivån 
under en längre tid. Det innebär att byggsektorn tar allt mer av resurserna i 
samhällsekonomin. Birke (1997) hävdar att byggindustrin har haft sämre 
produktivitetsutveckling än all annan industri. Han menar att kostnaderna för byggindustrins 
produkter under de sista 25 åren har stigit med 50 procent mer än konsumentprisindex. Även 
Dahlqvist (1997) är kritisk och anser att byggbranschen i dag är föråldrad och stagnerad.  
 
Vad beror denna dåliga utveckling på? Vilka är de främsta orsakerna till 
utvecklingsoförmågan inom byggbranschen?  
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1.3.2 Orsaker till byggbranschens utvecklingsproblem 
Det finns flera olika bakomliggande orsaker till ineffektiviteten och den dåliga utvecklingen i 
byggbranschen. Olämpliga subventioner, svaga kunder och ineffektiva avtalsformer är de 
viktigaste orsakerna till de höga byggkostnaderna. (Konkurrensverket, 1996) 
 
I byggbranschen är det vanligast med utförandeentreprenader, där byggprojektet delas upp i 
ett stort antal deluppdrag, som upphandlas var och ett för sig i konkurrens till fast pris. Denna 
genomförandeform har flera nackdelar. Uppdelningen gör att värdefull tid går förlorad. 
Bygget blir alltid dyrare än summan av priserna för delentreprenaderna, eftersom 
skarvkostnader och störningskostnader uppkommer. Vidare blir transaktionskostnaderna 
höga, eftersom det går åt mycket tid och resurser att upprätta, följa upp och omförhandla 
kontraktshandlingarna. Ett annat problem är att ansvaret för projektering och produktion 
ligger på olika parter, vilket ger dåliga möjligheter till helhetssyn och totalkostnadsanalys. 
(Birke, 1997) (Kadefors, 1997) 
 
Även Hagström (1997) anser att de nu dominerande upphandlings- och entreprenadformerna 
är ineffektiva och hämmar innovation och utveckling. Med dagens entreprenadsystem, som 
saknar incitament till innovation och ansvarstagande, är alla seriösa aktörer förlorare. Det 
främsta incitamentet för utveckling är att en kostnadsbesparande innovation ger fördelar för 
upphovsmannen. Så är det inte i byggbranschen. Den nu dominerande upphandlings- och 
entreprenadformen stryper effektivt varje incitament för en entreprenör att ta fram och föreslå 
mer effektiva produktionsmetoder och funktionslösningar. (ibid) 
 
Fernström (1998) menar att alltför många intressenter blir inblandade i ett projekt. Eftersom 
många av dessa aktörer byts ut mellan projekten förloras tidigare erfarenheter och parterna får 
börja om från början vid varje ny projektstart. Någon utveckling eller kontinuerlig förbättring 
från projekt till projekt förekommer inte. Mängden aktörer gör att engagemang och 
ansvarskänsla för helheten kraftigt minskas, vilket gör att utbytet av kunskap och erfarenhet 
mellan olika parter och projekt blir bristfällig. Kadefors (1997) anser att byggprocessen kan 
jämföras med ett stafettlopp med alltför många delsträckor, där en mängd information går 
förlorad i växlingarna. Ingen aktör har idag ansvar för att ”stafettpinnen” kommer tillbaka till 
projektets startpunkt.  
 
Orsakerna till byggbranschens problem verkar främst vara brist på samarbete och varaktiga 
relationer, vilket grundar sig på rådande avtalsformer. Hur kommer det sig att de traditionella 
avtals- och upphandlingsformerna fortfarande dominerar om de anses så ineffektiva? Vilken 
av parterna inom projektet har störst intresse och makt att initiera en förändring? 
 

1.3.3 Kunderna bör ta första steget 
Det traditionella anbudsförfarandet där 8-10 företag lägger ned tid, kostnader och resurser på 
kalkylarbete och endast ett företag får utföra projektet innebär ett stort slöseri med resurser 
och skapar inget värde åt kunden. Kortare byggtider är det effektivaste sättet för alla parter att 
öka kvalitet och förbättra lönsamhet. I Norge upphandlas ungefär 50% av byggprojekten i 
förtroende utan anbudsförfarande. Ett bra exempel på sådan upphandling i Sverige är 
McDonalds restauranger som byggs av Wäst-Bygg över hela landet. Genom intim och 
långsiktig samverkan i en varaktig relation har byggtiden halverats från 16 till 8 veckor på 
några års tid. (Fernström, 1998)  
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Genom att få alla aktörer att medverka i processen  kan kunden få möjlighet att testa olika 
lösningar vad gäller exempelvis byggnadsteknik. Därmed kan parterna optimera processen 
och få fram det mest kostnadseffektiva projektet med kortast möjliga byggtid till rätt kvalitet. 
(ibid) 
 
Hagström (1997) hävdar att kunderna är den part som har störst makt att skapa en förändring. 
De flesta kunder är i dag oftast helt fokuserade på anbudets nedersta rad, priset, samtidigt som 
de förutsätter att kvaliteten blir densamma oavsett vem som utför arbetet. Seriösa 
entreprenörer skulle vinna på ett systemskifte. Men kunderna vore de största vinnarna och är 
de enda som kan ta det nödvändiga första steget. Entreprenörerna sitter fast i det nu använda 
systemet och får anpassa sig till och acceptera följderna av dessa anbudsregler. (ibid)  
 
Det verkar som om de flesta anser att alla parter skulle vinna på mer förtroendebaserade avtal, 
som möjliggör samarbete i varaktiga relationer. Särskilt kunderna skulle tjäna på detta 
eftersom det är de som främst får ta del av de positiva resultaten i form av kortare projekttid, 
lägre kostnader och bättre kvalitet. Hur kommer det sig då att kunderna inte använder sig av 
detta upphandlingssätt mer än i enstaka fall? 
 

1.3.4 Orsaker till att avtalsformerna inte ändras 
Byggbranschens dåliga rykte beror inte bara på oförmågan till utveckling, många kritiker 
pekar även på bristande affärsetik. Fernström (1996) hävdar att det inom byggbranschen finns 
en tradition att ”smålura” varandra med procent och marginaler samt sökande efter 
extrakostnader och tilläggsarbeten. Hagström (1997) beskriver byggbranschen som en sektor 
vilken de senaste decennierna kännetecknats av stagnation och allt fler oseriösa element.  
 
Den bristande affärsetiken beror till stor del på det traditionella anbudsförfarandet och den 
stora mängden inblandade aktörer som det för med sig. Eftersom anbudstävlingarna är 
prisfokuserade räknar entreprenörerna ofta med för låg vinstandel för att sedan hoppas på 
upparbetning i projektet, genom extraarbeten och tilläggsfakturor. (Olsson, 2000) Enligt 
Fernström (1996) kan mängden inblandade aktörer i projekten leda till sämre affärsetik, 
eftersom aktörerna saknar ansvarskänsla för helheten. Produktivitetsproblemen i 
byggprocessen kan härledas till den stora mängden involverade intressenter, som var och en 
optimerar sina egna insatser och procentpålägg snarare än att öka kundvärdet. (ibid) 
 
Grunden för all affärsverksamhet; förtroende och samarbete i varaktiga relationer, lyser alltför 
ofta med sin frånvaro i byggbranschen. Detta beror till stor del på det dåliga rykte som  
entreprenörerna ådrog sig under 1980-talet. Då var låg kvalitet på färdiga projekt i 
kombination med överpriser och en alltför produktionsstyrd utveckling snarare regel än 
undantag. Entreprenadföretagen vill helst handla i förtroende men kunderna är inte mottagliga 
för detta än så länge. Genom att slutföra framgångsrika projekt där tider, kostnader och 
kvalitet hålls som utlovats, kan förhoppningsvis förtroendet mellan parterna inom 
byggbranschen återuppbyggas. Detta skulle på sikt öka möjligheterna för 
förtroendeupphandlingar och varaktiga relationer. (Fernström, 1998)  
 
Av ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att byggföretagen fortfarande får lida för att 
de överutnyttjade kundernas förtroende för egen vinnings skull under 1980-talet. Parterna är 
fast i en ond cirkel. De traditionella avtalsformerna leder bristande affärsetik. Detta gör att 
förtroendet mellan parterna blir dåligt vilket i sin tur förhindrar varaktiga relationer.  
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Hur kan byggbranschen komma ur denna onda cirkel? På vilket sätt påverkas affärsetiken i en 
hel bransch av rådande avtalsformer? Vilka mekanismer ligger bakom detta och hur förändras 
dessa mekanismer vid långsiktiga avtal? För att initiera en förändring måste någon våga ta det 
första steget. Hur lång tid kommer det att ta innan kunderna har återfått förtroendet för 
entreprenadföretagen och vågar satsa på varaktiga relationer?  
 

1.3.5 En kund har initierat förändring 
I motsats till de traditionella byggprojektens statiska omgivning innebär utbyggnaden av IT-
infrastruktur verksamhet inom en mycket dynamisk omgivning. Post- och telestyrelsen 
beskrev i en rapport från maj 1999 marknaden för IT-infrastruktur på nedanstående sätt. ”Det 
kan konstateras att aktörerna på marknaden inte fokuserar på långtidsprognoser. Detta har sin 
naturliga förklaring i dagens snabba utveckling, både vad gäller teknik och marknad. Nya 
tjänster och funktioner tas fram på några få månader och görs tillgängliga för kunder”.  
 
Ericsson är en möjlig kund till entreprenadföretagen för projekt inom båda typerna av 
omgivning. Vid uppförande av ny kontorsbyggnad åt Ericsson sker projektet inom den 
traditionella och statiska omgivningen medan utbyggnad av Ericssons 3G-nät är inom en ny 
och dynamisk omgivning. I oktober 2000 fick ett entreprenadföretag order om att bygga ett 
Ericssonkontor i Göteborg. Enligt Hallersbo (2000) upphandlades detta projekt med en 
anbudstävling. När det gäller projekt för ny IT-infrastruktur är läget emellertid annorlunda. 
Ericsson har skrivit långsiktiga samarbetsavtal med entreprenadföretag gällande utbyggnad av 
nyckelfärdiga 3G-nät, både nationellt och internationellt (Byggindustrin nr 28/2000).  
 
Ericsson har alltså tagit det första steget mot samverkan i varaktiga relationer genom att 
skriva långsiktiga avtal med entreprenadföretagen. Hur kommer det sig att Ericsson verkar 
föredra olika avtalsformer beroende på vilken typ av omgivning, statisk eller dynamisk, 
projektet befinner sig i? Är långsiktiga avtal och varaktiga relationer mer passande för projekt 
i en dynamisk omgivning än i en statisk?  
 

1.3.6 Verksamhet inom dynamisk omgivning 
Förändring och utveckling kan vara entusiasmerande och stimulerande. Det kan generera nya 
idéer och skapa möjligheter och utmaningar. Det för också med sig osäkerhet och problem. 
Ett företag som inte lär sig att anpassa verksamheten till den föränderliga omgivningen får 
problem med en allt hårdare konkurrens. Den teknologiska utvecklingen har gjort världen till 
en mindre och snabbföränderlig miljö, som straffar stelbenta och trögrörliga företag. 
(Zineldin, 2000) När den omgivning som företagen har sin verksamhet i förändras, kan en 
mängd åtgärder och anpassningar bli nödvändiga. En dynamisk omgivning ställer högre krav 
på företagets förmåga till förändring och anpassning. (Robbins, 1998) Exempel på saker som 
kan behöva förändras inom företaget är: organisationsstrukturen (ibid), informations- och 
databassystemen (Kanellis & Paul, 1997) och ledarskapsstil (Dietrich & Shipley, 1999). 
 
För att minska osäkerheten och öka anpassningsförmågan måste företagen lära sig att 
samarbeta i varaktiga relationer. Till följd av den allt mer dynamiska omgivningen har därför 
varaktiga relationer blivit allt vanligare de senaste decennierna. Teknologiutvecklingen går 
allt snabbare, vilket leder till att produkterna blir alltmer komplexa medan deras livslängd blir 
kortare. Företagen måste därför snabbt få ut sina produkter på marknaden. För att klara detta 
kan företaget inte själv bygga marknadsorganisationer, utan måste samarbeta i varaktiga 
relationer. (Fernström, 1996) 



 Kapitel 1 Inledning 

 1 9 

Entreprenadföretagen vars traditionella projekt finns i en statisk omgivning, där tiden mellan 
utvecklingsframsteg kan mätas i decennier, ska nu alltså börja med projekt i en dynamisk 
omgivning, där utvecklingstiden kan mätas i månader. 3G-utbyggnaden innebär sannolikt att 
entreprenadföretagen ”förflyttar” sig från en enkel/statisk omgivning till en 
komplex/dynamisk omgivning i nedanstående matris (figur 1). För att klara av en sådan 
”förflyttning” på ett framgångsrikt sätt krävs en stor anpassningsförmåga av företagen. 
 
 

Entreprenadföretagens omgivning 
 
 
     Statisk  Dynamisk 
 
 
 
 Enkel 
 
 
 
 Komplex 
 
 
 
Figur 1. Entreprenadföretagens omgivning. 
 
Kommer byggföretagen, som har kännetecknats av mycket dålig utvecklingsförmåga, kunna 
samarbeta med företag på en ny marknad, kännetecknad av snabb och omvälvande 
utveckling, utan att en kulturkrock av stora mått äger rum? Kan och vill byggföretagen, som 
är vana med kortsiktigt tänkande och suboptimering, förändra attityder och beteende för att 
skapa varaktiga relationer?  
 
 
1.4 Sammanfattning av problemområdet 
 
Traditionella byggprojekt innebär verksamhet i en statisk omgivning. Många av aktörerna i 
byggbranschen  kännetecknas av kortsiktigt tänkande och bristande affärsetik. Förtroendet 
mellan aktörerna är bristfälligt, vilket gör att samarbete i varaktiga relationer är ovanligt. 
Detta har gjort att byggbranschen präglas av en tydlig oförmåga till utveckling samt ett dåligt 
rykte. Den bristande affärsetiken anses bero på rådande avtalsformer. På vilket sätt påverkar 
avtalsformerna aktörernas attityder och beteenden? 
 
Ericsson tillhör ”den nya ekonomin”. Företaget är systemleverantör vid utbyggnaden av 3G-
nät, vilket innebär verksamhet inom en dynamisk omgivning. Ericsson har skrivit långsiktiga 
avtal med entreprenadföretagen för utbyggnad av 3G-nät. Sådana avtal är ovanliga inom 
byggbranschen. Hur kommer det sig att Ericsson har skrivit dessa avtal? Är långsiktiga avtal 
och varaktiga relationer mer lämpliga i en dynamisk omgivning än i en statisk?  
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Att ändra ett företags affärsverksamhet från en statisk omgivning till en dynamisk, kan 
medföra en hel del problem och utmaningar. Entreprenadföretagen föredrar långsiktiga avtal 
före kortsiktiga. På grund av det misstroende som råder inom branschen är de emellertid inte 
vana att samarbeta i varaktiga relationer och har därför ett beteende som inte är lämpligt för 
sådana. Innebär 3G-utbyggnaden en så stor ekonomisk potential för den statiska 
byggbranschen att dess aktörer finner det värt mödan att försöka ändra de attityder och 
beteenden som är så väl inrotade? Kommer entreprenadföretagen, om viljan finns, kunna 
ändra sitt sätt att tänka och agera så att samarbete i varaktiga relationer inom en dynamisk 
omgivning blir möjligt?  
 
 
1.5 Verifiering av problemområdet, en förstudie 
 
Enligt Gummesson (1988) kan förkunskaper vara av två olika slag: förstahandsförståelse eller 
andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse är sådan kunskap som forskaren erhållit genom 
egen erfarenhet. Andrahandsförståelse är kunskaper som forskaren fått av andra personer 
genom till exempel intervjuer eller dokumentstudier. Nackdelen med att studera dokument är 
att de är sekundärdata som insamlats tidigare av någon annan i något annat syfte. Denna data 
kan därför vara föråldrad och opassande för egna syften. (ibid) 

1.5.1 Syfte med förstudien 
I problemområdet beskrivs en situation där den framtida utbyggnaden av 3G-näten kommer 
att innebära ett ovisst och spännande möte mellan den statiska byggbranschen och den 
dynamiska ”nya ekonomin”. Dessa två parter beskrivs vara så olika att samarbete i varaktiga 
relationer dem emellan innebär en stor utmaning. På grund av den stora ekonomiska 
betydelsen av 3G-utbyggnaden antas parterna vara beredda att satsa tid och resurser på att 
överbrygga skillnaderna mellan dem och skapa varaktiga relationer.  
 
Denna beskrivning av rådande situation bygger på min egen förstahandsförståelse, som jag 
skaffat mig genom tidigare erfarenhet av byggbranschen, samt genom dokumentstudier. 
Eftersom både den egna erfarenheten och de studerade dokumenten inte är helt färska anser 
jag det nödvändigt att komplettera mina förkunskaper genom att undersöka dagens 
förhållanden i byggbranschen. Jag genomförde därför en förstudie i form av intervjuer för att 
verifiera att den beskrivna situationen, som resterande arbete kommer att utgå från, är sann 
och riktig. 
 
Syftet med förstudien var att svara på frågorna: 
1. Är entreprenadföretagen och Ericsson så olika att utbyggnaden av 3G-näten innebär ett 

möte ”med det okända” för byggbranschen, eller är det ”affärer som vanligt”? 
2. Ser entreprenadföretagen utbyggnaden av 3G-näten som en ny marknad med så stor 

potential att det är värt att satsa tid och resurser på att försöka överbrygga dessa olikheter? 
 
Om förstudien ger positiva svar på dessa frågor bör denna uppsats vara av stort intresse för de 
inblandade parterna i denna utbyggnad. Om båda frågorna besvaras negativt är ämnesområdet 
inte tillräckligt intressant för att fortsatt arbete med uppsatsen ska kännas meningsfullt. 
Besvaras endast någon av frågorna negativt kan en ny inriktning inom problemområdet göra 
fortsatt arbete intressant. 
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1.5.2 Genomförande och resultatredovisning av förstudien 
Förstudien genomfördes på NCC, ett av Sveriges största entreprenadföretag, som fick 
exemplifiera byggbranschen. Förstudien utgjordes av tre intervjuer med två medarbetare inom 
NCC och diskussionerna styrdes mot entreprenadföretagets nya kontakter med Ericsson, som 
i form av systemleverantör till 3G-utbyggnaden fick exemplifiera ”den nya ekonomin”.  
 
Först intervjuades Fred Nyström, kalkylchef på NCC Entreprenad i Luleå. Under drygt en 
timmes intervju med Nyström diskuterades bland annat NCC Entreprenads del i 3G-
utbyggnaden i Norrbotten. Han hade själv varit inblandad med de nyetablerade kontakterna 
med Ericsson och kommenterade ”mötet” så här: ”att tillbringa en dag på Ericssons kontor var 
som att kliva in i en annan värld, de pratade ett annat språk”. Erfarenheterna från detta möte 
ledde till att Nyström föreslog att två personer inom NCC skulle ”utbildas” i Ericssons 
företagskultur. Genom att lära sig att kommunicera med Ericsson skulle dessa personer kunna 
ta fram en ”översättningsnyckel” och fungera som ”tolkar” vid fortsatta kontakter, tills 
parterna lärt känna varandra.  
 
NCC Telecom sköter administration, planering och projektering vid 3G-verksamheten men 
utför inte själva byggnadsarbetena. När 3G-utbyggnaden startar i Norrbotten kommer NCC 
Entreprenads Luleåkontor få i uppdrag att utföra byggnadsarbetena. Byggverksamheten i 
Norrbotten har inte tillfredställande tillväxt och lönsamhet. Det tillskott i omsättningen som 
3G-utbyggnaden medför är därför välkommet men inte avgörande för fortsatt existens, 
eftersom den sker under en begränsad tidsperiod. Nyström ansåg att jag borde diskutera 3G-
verksamheten med någon inom NCC Telecom i Stockholm, varför han hjälpte mig att komma 
i kontakt med en lämplig medarbetare där, Martin Forhaug. 
 
Förstudien fortsatte därför i Stockholm, där jag vid två tillfällen träffade Forhaug vid NCC:s 
huvudkontor. Under dessa tillfällen som båda varade i ett par timmar diskuterade vi 
affärsområdets verksamhet i allmänhet och kontakterna mellan NCC och Ericsson i synnerhet. 
Forhaug beskrev en jämförelse mellan företagen så här: ”inom Ericsson råder en annorlunda 
kultur och ett annat tankesätt”. Han refererade även till en medarbetares sätt att beskriva 
situationen inom 3G-verksamheten: ”inom telekombranschen går utvecklingen så snabbt att 
beslut tas på sådant som redan är genomfört”.  
 
I Stockholm är byggsektorn överhettad och relativt lönsam. Särskilt verksamheten för egen 
projektutveckling är mycket vinstgivande. Detta gör att intresset för 3G är relativt litet. På 
landsbygden är situationen annorlunda eftersom verksamheten där har både svag tillväxt och 
svag lönsamhet. Utbyggnaden av 3G-näten innebär därför ett välkommet volymtillskott 
utanför storstäderna. För NCC som helhet innebär 3G-utbyggnaden en chans till stora 
volymökningar med relativt bra vinstmarginal. Detta eftersom företaget hoppas på att få följa 
med det globalt verksamma Ericsson ut i världen när utbyggnaden genomförs i andra länder.  
 

1.5.3 Slutsatser av förstudien  
Enligt min mening har både Nyström och Forhaug upplevt stora skillnader, gällande attityder, 
tankesätt och beteenden, mellan de båda företagen. Deras målande beskrivningar av de 
personliga kontakterna med personal inom Ericsson visade att mötena innebar helt nya, 
annorlunda och starka upplevelser för dem. Den ekonomiska potentialen av 3G-utbyggnaden 
är, för NCC som helhet, mycket stor. Detta eftersom företaget hoppas på utlandsuppdrag om 
verksamheten här i Sverige utförs på ett tillfredställande sätt.  
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Båda frågorna som förstudien ämnade att svara på fick enligt min mening positiva svar, vilket 
betyder att den bild som målats upp i problemområdet är riktig. Mina slutsatser är att 
byggbranschen, som exemplifierades av NCC, ser mötet med ”den nya ekonomin”, som 
exemplifierades av Ericsson, som ovisst och utmanande men mycket betydelsefullt för 
framtiden. Med anledningen av förstudiens positiva resultat anser jag att det valda ämnet är 
relevant och av stort intresse för de inblandade parterna, varför fortsatt arbete med uppsatsen 
känns mycket meningsfullt. 
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2 SPELTEORI 
 
Avsikten med de två följande teorikapitlen är att ge läsaren insikt i de teorier som ligger till 
grund för uppsatsens problemdiskussion, datainsamling samt analys och slutsatser. Detta 
kapitel om spelteori används främst som verktyg för att förstå och förklara hur bland annat 
avtalsformer påverkar aktörernas beteenden i den traditionella byggverksamheten. Den valda 
teorin fokuserar på affärslivets spel i allmänhet och på det vanliga spelet Fångarnas dilemma 
i synnerhet. 
 
2.1 Spelteorins grunder 
 
Osäkerhet är ett påtagligt fenomen i den verklighet vi lever i. Spelteorin fungerar som en 
betydelsefull referensram och begreppsapparat med vilken vi kan strukturera och analysera 
beslutsproblem i situationer där osäkerheten spelar roll. (Grubbström, 1977) Spelteorin 
utvecklades under andra världskrigets första månader då den brittiska flottan lekte katt och 
råtta med tyska ubåtar. Britterna behövde förstå det spelet bättre för att kunna vinna det oftare. 
Genom att använda de begrepp som senare kom att bli kända som element av spelteorin kunde 
britterna förbättra sina prestationer avsevärt. Denna framgång ledde till att spelteorins begrepp 
började användas även på många andra krigsområden. Den första och numer klassiska 
formuleringen av spelteorin kom 1944 när matematikgeniet John von Neumann, tillsammans 
med Oskar Morgenstern, publicerade boken Theory of Games and Economic Behavior. 
Verket uppfattades genast som ett av 1900-talets största vetenskapliga prestationer och ledde 
fram till ett stort antal vetenskapliga uppsatser inom områdena ekonomi, politik, militär 
strategi, juridik samt datorvetenskap. Under 1990-talet har spelteorin åter fått stor 
uppmärksamhet, nu främst med tillämpning på affärsverksamhet. 1994 fick tre pionjärer på 
spelteorins område; John Nash, John Harsanyi och Reinhart Selten, Nobelpriset för sitt arbete. 
(Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Spelteorin analyserar problemsituationer i vilka flera beslutsfattare deltar och där målen för 
deltagarna åtminstone delvis är i konflikt med varandra. Spelproblem klassificeras dels utifrån 
antalet deltagare (spelare) och dels utifrån hur utdelningarna (konsekvenserna) är relaterade 
till varandra. Spelarna utgörs av individer eller grupper av individer, exempelvis företag, som 
fungerar som en beslutsenhet. Spelproblemen indelas i 2-personers, 3-personers och så vidare 
till N-personers spel beroende på deltagarantalet. En spelare kan ha flera olika 
handlingsalternativ att välja mellan. De beslut som tas för att välja handlingsalternativ under 
ett spel kallas för spelarens strategi. De ekonomiska konsekvenserna av spelarnas strategival 
benämns utdelningar. Alla spelares olika utdelningar kan med fördel visualiseras i en 
utdelningsmatris, se figur 2. De olika spelarnas valda strategier utgör tillsammans en punkt i 
utdelningsmatrisen. Denna punkt kan benämnas jämviktsläge om vardera spelaren förlorar på 
att, på egen hand, lämna punkten. Om utdelningsmatrisen har ett jämviktsläge så utgör denna 
punkt spelets lösning. Med avseende på utdelningarna kan spel indelas i konstantsummespel, 
om summan av utdelningarna till deltagarna är konstant, och icke-konstantsummespel om 
motsatt situation råder. Nollsummespel är ett vanligt specialfall av konstantsummespel där 
summan av utdelningarna är noll, vilket innebär att den enes vinst är lika med den andres 
förlust, en vinn-förlora-situation uppstår. Icke-konstantsummespel innebär däremot att alla 
spelare kan vinna eftersom summan av utdelningarna inte är konstant, en vinn-vinn-situation 
kan uppstå. (Grubbström, 1977) 
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Spelteorin förutsätter att spelarna har förmågan att jämföra och utvärdera de möjliga 
utdelningarna så att dessa kan rangordnas, med avseende på hur värdefulla de anses vara. 
Vidare antas att spelarna är rationella och nyttomaximerande. Med detta menas att spelarna 
antas agera på ett sådant sätt att den, i deras ögon, mest värdefulla utdelningen uppnås. 
(Zagare, 1984) Det finns flera olika kriterier att grunda ett spelbeslut på. Vilket kriterium en 
spelare väljer att använda sig av i en beslutssituation beror främst på dennes riskbenägenhet. 
Enligt Laplace´s kriterium försöker en spelare att maximera radsumman i utdelningsmatrisen. 
En mycket försiktig och pessimistisk spelare väljer Wald´s kriterium. Detta kallas även för 
maximin-kriteriet eftersom spelaren försöker maximera det minsta värdet för att göra så liten 
förlust som möjligt. En mycket optimistisk spelare använder sig av Hurwicz´ kriterium. Detta 
benämns även för maximax-kriteriet eftersom det går ut på att maximera det största värdet för 
att möjliggöra så stor vinst som möjligt. (Grubbström, 1977) 
 
 
2.2 Fångarnas dilemma 
 
Spelteorins mest kända spel, Fångarnas dilemma, är ett 2-personers icke-konstantsummespel. 
Detta spel beskriver konflikten mellan individuella och kollektiva intressen och förklarar 
fenomen som exempelvis priskrig och upprustningen vid kalla kriget. På grund av rationella 
beslut kan spelarna i detta spel fastna i en ”moment 22 situation”. Detta eftersom båda spelare 
tjänar på att svika ett samarbete med den andre parten. Spel definieras som ett Fångarnas 
dilemma om T>R>P>S gäller för båda spelarnas utdelningar, se figur 2. (Zagare, 1984)  
 

 
                Spelare B 
 
       Samarbete         Svika 
 
 
 
  Samarbete 
 
       Spelare A 
 
  Svika 
 
 
 
 
Figur 2. Symbolisk utdelningsmatris för ett 2-personersspel. (Zagare, 1984)  
 
Den vänstra bokstaven i en matrisruta utgör spelare A:s utdelning och den högra bokstaven i 
en matrisruta utgör spelare B:s utdelning. Vid Fångarnas dilemma blir utdelningen för en 
spelare störst (T) när denne väljer att svika samtidigt som den andre spelaren väljer att 
samarbeta. Minst utdelning (S) erhålles vid motsatt situation. Om båda spelarna samarbetar 
erhålls utdelningen (R), vilken är högre än utdelningen (P) som erhålls då båda sviker. 
 

R,R S,T 

T,S P,P 
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Grundformen av Fångarnas dilemma utgörs av en spelomgång där spelarna inte får 
kommunicera med varandra. Detta spel slutar alltid med att båda spelarna väljer svekstrategin, 
även fastän de kollektivt skulle tjäna på att samarbeta. Detta beteende förklaras av att ingen av 
spelarna vågar lita på att motparten samarbetar, eftersom den ene tjänar på att svika när den 
andre samarbetar. Många spelteoretiker har försökt finna lösningar till detta spel som innebär 
att fångarna samarbetar och på så sätt uppnår bättre kollektiv utdelning. Om fångarna tillåts 
kommunicera kan de komma överens om ett samarbeta vilket skulle gynna båda parter. Denna 
lösning är dock inte stabil eftersom båda parter fortfarande skulle tjäna på att svika samarbetet 
och därmed uppnå en högre utdelning för egen del. Därför slutar också detta spel med att båda 
parter väljer svekstrategin, även om de initialt når en överrenskommelse om samarbete. Om 
besluten inte tas samtidigt finns det till synes ingen anledning för den spelare som först väljer 
strategi att svika eftersom detta skulle leda till hämnd av motparten som också skulle svika. 
Därför borde första parten välja en samarbetsstrategi. Om så sker tjänar emellertid den andra 
spelaren att svika samarbetet eftersom detta ger högre utdelning. För att inte riskera att välja 
samarbete med en svikare, som är det alternativ med lägst utdelning, kommer därför den 
spelare som väljer först att välja svekstrategin, trots vetskapen om att även den andra spelaren 
då kommer välja denna strategi. Sekventiella strategival kommer med andra ord inte heller att 
leda till en samarbetslösning. (Zagare, 1984) 
 
Utökat spel innebär att spelarna fortsätter att spela mot varandra upprepade gånger. Vid ett 
sådant spel värderar inte spelarna bara utdelningen av det pågående spelet utan även 
utdelningarna av framtida spel, eftersom de vet att de kommer spela mot varandra igen. Vid 
upprepade spel kommer båda spelarna välja samarbetsstrategin, eftersom den ger störst vinst 
på lång sikt, sett över hela det utökade spelet. Denna spelform ger därför en uthållig 
samarbetslösning på Fångarnas dilemma. (Zagare, 1984) 
 
 
2.3 Spel i affärslivet: co-opetition 
 
Spelteorin är väl lämpad att användas i affärsvärlden. I nollsummespel är spelarnas intressen 
exakt motsatta vilket är mycket ovanligt i verkligheten. Trots detta används dessa spel ibland 
eftersom de anses vara lämpligast vid situationer där bara en part kan vinna, till exempel 
anbudstävlingar mellan konkurrerande företag. På grund av de motsatta intressena kan 
spelarna i nollsummespel inte tjäna något på att kommunicera med varandra. I verkligheten är 
det vanligast att spelarna har både konkurrerande och kompletterande intressen, som därför 
inte är helt motsatta. Därför är icke-nollsummespel, där spelarna kan tjäna på att 
kommunicera, vanligast i verkligheten. Ett exempel på sådana spel i affärslivet är Fångarnas 
dilemma, där spelarna kan välja mellan att konkurrera och att samarbeta. (Zagare, 1984) 
 
För att förstå ett spels natur finns det ett flertal faktorer som måste analyseras. Ett spel består 
av fem element: spelare, regler, mervärden, taktik och omfattning. Dessa element går inte att 
helt särskilja och analysera enskilt eftersom de påverkar och är beroende av varandra.  De 
utgör komponenter av en enda helhet, om någon av elementen ändras så förändras hela spelet 
till ett nytt spel. Därför bör en spelare inte fokusera på endast en eller ett par av elementen, 
eftersom det då inte går att förstå helheten. Inom affärslivet kan ett företag spela ett spel 
utmärkt och ändå misslyckas. Det beror på att företaget spelar fel spel. Det finns flera sätt att 
förändra ett spel så att det blir bättre för någon av spelarna. En spelare bör därför analysera 
alla fem element, vilka nedan ges en mer ingående presentation, för att se om någon av dem 
kan förändras till spelarens fördel.  (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
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2.3.1 Spelare 
Det finns flera olika kategorier spelare i ett affärslivsspel. De kan delas upp i kunder, 
leverantörer, konkurrenter och komplementorer. Spelarna och deras inbördes relationer kan 
visualiseras i ett diagram, spelets värdenät, som kan jämföras med en produkts värdekedja, se 
figur 3. Till skillnad från värdekedjan, som bara innehåller en vertikal dimension, har 
värdenätet både en horisontell och en vertikal dimension. Detta för att fokusera även på de 
spelare som indirekt påverkar ett företags verksamhet, det vill säga konkurrenter och 
komplementorer. För att lyckas i ett spel är det mycket viktigt att identifiera och förstå alla 
spelarnas roller. Värdenätets syfte är att underlätta detta. Samma spelare kan också spela flera 
olika roller: i vissa avseenden är kanske en spelare företagets komplementor medan den i 
andra situationer är konkurrent. (Brandenburger & Nalebuff, 1996)  
 
 
      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Värdenätet. (Brandenburger & Nalebuff, 1996)   
 
Kunder och leverantörer utgör värdenätets vertikala dimension. Resurser som exempelvis 
råmaterial och arbetskraft flödar från leverantörerna till företaget. Där omvandlas resurserna 
till varor och tjänster som flödar från företaget till kunderna. Pengar flödar i motsatt riktning, 
från kunderna till företaget och dess leverantörer. Den horisontella dimensionen i diagrammet 
utgörs av företagets konkurrenter och komplementorer. De befinner sig på samma nivå som 
företaget i värdenätet och kan verka på både den övre hälften av nätet som avser kunderna och 
den undre hälften som avser leverantörerna. Detta betyder att spelare kan vara konkurrenter 
eller komplementorer till företaget både vad gäller försäljning till kunder och resurser från 
leverantörer. Konkurrenter och komplementorer är varandras motsatser, vilket visualiseras i 
värdenätet av att de är på motsatta sidor om företaget. Kunder och leverantörer spelar 
symmetriska roller som är jämbördiga när det gäller att skapa värde, medan konkurrenter och 
komplementorer spelar spegelvända roller. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Kategorin komplementorer glöms ofta bort eller placeras felaktigt i någon av de andra 
kategorierna. Komplementorer på kundsidan är de företag som levererar kompletterande varor 
och tjänster som gör produkten mer värdefull för kunden. En spelare är företagets 
komplementor på leverantörssidan om det är mer attraktivt för en leverantör att förse företaget 
med resurser när denne samtidigt levererar till komplementorn. (Brandenburger & Nalebuff, 
1996) 

Företaget Konkurrent 

Leverantör 

Kund 

Komplementor 
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Även konkurrenter finns på både kund- och leverantörssidan av värdenätet. En spelare är din 
konkurrent om företagets kunder värderar företagets vara eller tjänst lägre om de även har 
tillgång till konkurrentens vara eller tjänst, än om de inte har det. En spelare är företagets 
konkurrent på leverantörssidan om det är mindre attraktivt för en leverantör att förse dig med 
resurser, när denne samtidigt levererar till konkurrenten. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
För att öka chansen att nå framgång i ett spel är det viktigt att även analysera de andra 
spelarnas värdenät, för att förstå deras utgångspunkt och framtida beteende. Detta eftersom 
det är svårt att förutspå exempelvis en kunds agerande om kundens kund och konkurrenter 
inte tas med i analysen. Spelteorin betonar vikten av att se helheten och inte bara koncentrera 
sig på det egna företaget. Denna synsätt kallas för allocentrism och innebär att företaget måste 
försätta sig i de andra spelarnas situation, för att kunna förutspå deras agerande. 
(Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 

2.3.2 Regler 
Regler innebär vissa förutbestämda begränsningar av hur spelarna får agera i ett spel. 
Reglerna i affärslivet består exempelvis av lagstiftning, avtal och branschlogik. Ett företags 
avtal med andra spelare innebär regler som i hög grad påverkar spelets utgång. Ett effektivt 
sätt att förändra spelet genom att ändra reglerna är att införa en ”Möt konkurrensen klausul” 
(MKK) i avtal. Ett MKK-avtal med en kund innebär att leverantören har möjlighet att behålla 
kunden så länge leverantören inte håller högre priser än konkurrerande anbud. Det finns flera 
olika benämningar på MKK-avtal, till exempel ”meet or release” eller ”the right of first 
refusual”. På svenska ger benämningen ”rätt till sista ordet” en tydlig beskrivning av 
klausulen. En konkurrent kan fortfarande försöka överta kunden men det är den befintliga 
leverantören som har sista ordet. Kunden kan inte byta leverantör utan att först avslöja det 
konkurrerande anbudet och ge den befintliga leverantören en chans att komma med ett lika 
fördelaktigt anbud. I vetskap om att befintlig leverantör har sista ordet har konkurrenter 
betydligt mindre incitament att ge sig in i spelet, vilket försätter den befintliga leverantören i 
en stark position med ökat mervärde. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Enligt Brandenburger & Nalebuff (1996) innebär ett MKK-avtal sex dolda kostnader för 
konkurrerande anbud. 
1. Att räkna fram anbud tar tid och resurser i anspråk. Syftet med konkurrentens anbud 

uppnås sällan, varför denne inte har något att vinna på att gå in i spelet. 
2. Genom ett lågt prisbud som misslyckas sänker konkurrenten kostnadsläget för dennes 

kunders konkurrenter, vilket inte är positivt. 
3. Om konkurrenten lyckas ta över kunden tack vare ett lågt pris blir den ökade försäljningen 

sällan lönsam. 
4. Den befintliga leverantören kan hämnas på konkurrenten som tagit över kunden. Detta 

innebär att parterna byter ut konton med höga vinstmarginaler mot konton med låga 
marginaler. 

5. Konkurrentens låga prisbud kommer leda till att dennes befintliga och potentiella kunder 
också vill köpa till det lägre priset, vilket kommer pressa vinstmarginalerna. 

6. Låga prisbud kommer anses som normerande vilket försämrar hela branschens lönsamhet. 
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Dessa dolda kostnader gör att de konkurrerande anbuden blir färre. Trots detta har även 
konkurrenterna vissa fördelar av att en befintlig leverantör erhåller ett MKK-avtal. Eftersom 
den befintliga leverantören kan hålla höga priser kan dessa bli normgivande så att även 
konkurrenterna kan höja priserna till sina kunder. Leverantören med MKK-avtal blir också 
mindre benägen att slåss om konkurrenternas kunder eftersom denne med sina höga 
vinstmarginaler har mycket att förlora på ett priskrig. Om flera leverantörer erhåller MKK-
avtal kan en hel bransch på detta sätt stabiliseras och bli mindre prisfokuserad. MKK-avtal är 
positiva även för kunderna, trots att deras makt att pressa priserna minskas på kort sikt. MKK-
avtal betryggar varaktiga relationer mellan kunder och leverantörer. Detta gör att 
leverantörerna blir mer villiga att investera för att tillfredställa kunden på ett bättre sätt. 
Parterna blir också mer villiga att dela med sig av kunskap och information till varandra. En 
sådan varaktig relation ökar möjligheterna för utveckling och ständiga förbättringar vilket 
leder till långsiktiga vinster för kunden. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 

2.3.3 Mervärden, taktik och omfattning 
Begreppet mervärde innebär ett verktyg för att analysera hur stor makt de olika spelarna har. 
Om en spelare inte tillför spelet något mervärde har denna spelare inte någon makt i spelet. En 
spelares mervärde utgörs av den värdeökning som tillförs spelet när spelaren är med. Ett 
företag har mycket att vinna på att försöka öka sitt mervärde eller att minska de andra 
spelarnas mervärden. Detta kan exempelvis ske genom att skapa varaktiga relationer med 
kunder och leverantörer och erbjuda unika produkter. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Spelarnas taktik påverkas i hög grad av deras sätt att uppfatta spelet. Olika spelare uppfattar 
ofta spelet väldigt olika, bland annat beroende på olikheter i spelarnas värdenät. För att kunna 
förutspå en annan spelares taktik är det därför mycket viktigt att förstå dennes uppfattning av 
spelet. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Ett spels omfattning är av mycket stor betydelse. Rent principiellt finns det egentligen inga 
specifika spel som helt kan avgränsas från omgivningen. Det finns alltid mer eller mindre 
starka kopplingar mellan olika spel. Dessa kopplingar gör att ett spel påverkar och påverkas 
av utgången i andra spel som kan ha helt andra spelare. Det är därför viktigt att analysera 
dessa kopplingar och intilliggande spel för att kunna förutspå andra spelares agerande. Ett sätt 
att förändra spelets omfattning är att förändra reglerna. Långsiktiga avtal kopplar ihop en hel 
serie efterföljande spel till ett enda spel med större omfattning och därmed av större betydelse 
för spelarna. Eftersom långsiktiga avtal ger en större kaka blir spelarna mer angelägna om att 
prestera sitt yttersta i spelet. Detta gör att långsiktiga avtal är positivt för både kunden och 
leverantören. En större kaka gör att leverantören tjänar mer pengar samtidigt som denne 
försöker prestera så bra som möjligt för att tillfredställa kunden. Både kund och leverantör blir 
vinnare. Ett spels omfattning kan också förändras genom taktik. Två spel kan nämligen vara 
sammankopplade utan att reglerna säger något om detta. Det räcker om någon spelare 
uppfattar dem som sammankopplade. Två spel kopplas samman om någon spelare tror att det 
som händer i ett av dem är beroende av vad som händer i det andra. Kunder kan utnyttja detta 
fenomen för att få leverantörer att prestera bättre. Genom att få leverantörerna att tro att den 
aktuella leveransen bara är början på något mycket större kan stora förbättringar erhållas vad 
gäller till exempel pris och kvalitet. Denna taktik kan leda till ungefär samma positiva resultat 
som regelförändringar, i form av långsiktiga avtal. Den stora skillnaden är att kunden har fått 
leverantören att tro att spelets omfattning är större utan att skriva bindande avtal. 
(Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
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2.3.4 Co-opetition som synsätt 
Det faktum att samma spelare kan spela flera olika roller, ibland komplementor och ibland 
konkurrent, är grunden till synsättet co-opetition. Ordet är ett mellanting av cooperation, som 
betyder samarbete, och competition, som betyder konkurrens. Detta synsätt betonar vikten av 
samarbete när det gäller att skapa kakan och konkurrens när det gäller att dela den. Spelen i 
affärslivet är sällan noll-summespel, varför företagen i många fall kan tjäna på att samarbeta 
och på så sätt skapa vinn-vinn-situationer. Ofta är spelarna alltför inriktade på konkurrens och 
negligerar betydelsen av samarbete. Ett sådant synsätt leder till sämre konkurrenskraft jämfört 
med co-opetitionsynsättet. I de fall företagen är medvetna om fördelarna med samarbete gäller 
detta oftast kunder. Företagen försöker då minska sina försäljningskostnader och öka 
vinstmarginalen genom att etablera långsiktiga samarbeten med kunder. Detta ger tydliga 
fördelar för det säljande företaget varför sådana samarbeten är relativt vanliga mål att uppnå 
för säljorganisationer. Fördelarna av samarbeten med övriga spelkategorier; leverantörer, 
komplementorer och konkurrenter, är inte lika tydliga. Detta har medfört att sådana 
samarbeten oftast inte prioriteras lika högt som kundsamarbeten. Företagen missar härmed att 
se helheten, eftersom samarbete med dessa spelkategorier ökar företagets konkurrenskraft så 
att möjligheterna för kundsamarbeten ökar. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
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3 RELATIONSTEORI 
 
Detta kapitel om relationsteori används för att kunna förstå och förklara fenomenet varaktiga 
relationer. Den teori som presenteras är vald utifrån ett fokus på när det är lämpligt med 
varaktiga relationer, hur de kan skapas samt vilka samarbetsformer som kan väljas.  
 
3.1 Utvecklingen av relationsteorin 
 
Relationer i näringslivet är inte en ny företeelse. Det har alltid varit mer eller mindre viktigt 
med relationer men det är först under det senaste decenniet som de, genom 
relationsmarknadsföringen (RM), erbjudits en plats i teorin. Att RM utvecklats just nu beror 
på att relationers betydelse i näringslivet har ökat under senare tid. I industrisamhället gav 
masstillverkning av standardiserade varor upphov till massmarknadsföring. De senaste tjugo 
årens forskning och praktik inom marknadsföringen pekar särskilt på betydelsen av relationer, 
nätverk och interaktion. (Gummesson, 1998) 
 
Orsakerna till relationernas ökade betydelse är många. De senaste tio årens utveckling från 
transaktionsmarknadsföring till RM har inneburit att relationerna mellan köpare och säljare 
blivit mer betonade på samarbete istället för på aggressiv konkurrens. Denna utveckling beror 
bland annat på att globaliseringen och den allt snabbare tekniska utvecklingen, som 
kännetecknar dagens samhälle. Dessa fenomen har gjort klassiska konkurrensstrategier, såsom 
kostnadsledarskap och differentiering, mindre effektiva. (Bauer, Grether & Leach, 1999) Den 
snabba tekniska utvecklingen har gjort relationer mer betydelsefulla, eftersom en hög grad av 
förändring i omgivningen ökar behovet av tät kontakt och nära relationer för att minska 
parternas osäkerhet (Axelsson, 1996). Den tilltagande specialiseringen har medfört ett ökat 
beroende mellan köpande och säljande företag. De köpande företagen strävar efter ett djupare 
och mer långsiktigt samarbete med ett begränsat antal leverantörer, för att åstadkomma 
nödvändiga effektivitetshöjningar och kvalitetsförbättringar. (Persson, 1995)  
 
Det nytänkande som bidragit till framväxten av teori om RM kommer främst från 
tjänstemarknadsföringen och nätverksansatsen (baserad på industriell marknadsföring). Dessa 
teorier negligerades i industrisamhället men har under de senaste två decennierna vuxit starkt i 
betydelse. Bidrag till RM kommer även från området för kvalitetsstyrning och 
kvalitetsutveckling, bland annat total quality management (TQM). Dessa teorier fokuserar på 
kvaliteten hos allt som berör företaget, till exempel relationer, och inte bara på kvaliteten på 
slutprodukten. Reflekterande kunder och praktiker har också bidragit till framväxten av RM. 
Genom att driva och utveckla företag har företagsledare, marknadsförare, konsulter och andra 
personer fått värdefull erfarenhet, vilken har integrerats med forskningen kring RM. 
(Gummesson, 1998) 
 
 
3.2 Beskrivning av relationsmarknadsföring 
 
Det finns flera olika definitioner på begreppet relationsmarknadsföring. Många av dem är 
kundfokuserade, vilket är något missvisande eftersom många affärsrelationer inte har kund 
som en av parterna. För att täcka alla former av relationer och fokusera på processen RM 
hävdar Hunt & Morgan (1994) att det krävs en bred definition: ”RM hänvisar till alla 
marknadsföringsaktiviteter som syftar till att etablera, utveckla och bibehålla framgångsrika 
relationer”. (Hunt & Morgan, 1994) 
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Även Gummesson (1998) använder sig av en bred och allmän definition: ”RM är 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”. Relationer 
förutsätter att det finns minst två parter som står i kontakt med varandra och nätverk uppstår 
när relationerna och parterna blir många och komplexa. I relationerna utför parterna 
aktiviteter och samspelar med varandra, vilket benämns interaktion. (ibid) 
 
RM är, till skillnad från traditionell marknadsföring, mer än bara ett sätt för 
marknadsföringsavdelningen att föra ut företagets budskap. RM är i första hand en 
strategifråga för företagsledningen, som berör faktorer såsom ledarskap, företagskultur, 
affärsorganisation och resursfördelning. RM ger de högre cheferna en ny framtidsvision och 
en taktisk uppläggning som får strategin att fungera. I andra hand är RM en operativ fråga för 
marknadsföringsfunktionen som omsätter RM-strategin i handling, vad beträffar bland annat 
den externa marknadsföringen. Den hjälper försäljnings- och ekonomichefer att bygga upp 
djupare och mer produktiva relationer med utvalda kundföretag. (Wiersema, 1996) 
(Blomqvist, Dahl & Haeger, 2000) 
 
Skillnaderna mellan RM och den traditionella transaktionsmarknadsföringen är betydande. 
Detta visas tydligt i tabell 1, som punktvis förklarar de båda teoriernas kännetecken enligt 
Christopher, Payne & Ballantyne  (1991) och Gummesson (1998). 
 
 
Transaktionsmarknadsföring 
kännetecknas av: 

Relationsmarknadsföring kännetecknas 
av: 
 

Fokus på kortsiktighet och enskilda affärer. 
 

Fokus på långsiktighet och att behålla kunder. 
 

Orientering mot produkternas finesser. Orientering mot produkternas kundnytta. 
 

Begränsad satsning på kundservice, 
kundkontakt och engagemang för kunden. 
 

Stor satsning på kundservice, kundkontakt 
och engagemang för kunden. 
 

Kvalitet avser levererad produkt och är främst 
produktionsavdelningens angelägenhet. 
 

Kvalitet innebär kundupplevt värde och är en 
angelägenhet för alla i företaget.  

Andra aktörer ses som motparter i ett 
nollsummespel, där bara en kan vinna. 
 

Andra aktörer ses som medparter i ett icke-
nollsummespel, där alla kan vinna. 

Det är viktigt att få rätt mot kunden. 
 

Det är viktigt att skapa värde för kunden. 

En affär berör oftast främst inköpare hos 
kunden och försäljare hos leverantören. 
 

En affär berör oftast ett flertal avdelningar 
och nivåer hos både kunden och leverantören.  

Marknadsföring bedrivs av försäljare och 
marknadsförare på heltid. 

Marknadsföring bedrivs förutom av heltids-
marknadsförare, även av resterande personal 
samt kunder och underleverantörer på deltid. 

 
Tabell 1. Jämförelse av kännetecken mellan den traditionella transaktionsmarknadsföringen 
och RM. (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) och (Gummesson, 1998) 
 



 Kapitel 3 Relationsteori 

 1 22 

Till skillnad från traditionell marknadsföring som endast fokuserar på en aktör; kunden, har 
RM ett bredare blickfång. Ett företag har sammanlagt sex marknader att bearbeta med RM: 
kundmarknaden, leverantörsmarknaden, rekryteringsmarknaden, influensmarknaden, 
internmarknaden och referensmarknaden. Kunder och leverantörer bildar en lång kedja och ett 
nätverk av relationer inom industriell försäljning. Eftersom de olika relationerna påverkar 
varandra kan de inte särskiljas och studeras enskilt, hänsyn måste tas både uppåt och nedåt i 
kedjan. Därför blir relationer till kundens kund och leverantörens underleverantör av 
betydelse, även om kundrelationen är det som primärt studeras. (Christopher, Payne & 
Ballantyne, 1991) Enligt Hunt & Morgan (1994) finns det tio typer av affärsrelationer. Dessa 
är: leverantör – underleverantör av material, leverantör – underleverantör av tjänster, 
strategisk allians mellan leverantör och konkurrent, allianser mellan vinstdrivande företag och 
icke vinstdrivande företag, partnerskap för gemensam forskning och utveckling, varaktiga 
relationer mellan leverantör och kund, relationer med distributionskanaler samt olika interna 
relationer mellan avdelningar, divisioner och medarbetare. (ibid) Av alla dessa relationstyper 
fokuserar detta teorikapitel på företags relationer med kunder och underleverantörer. 
 
 
3.3 Lämpligheten med varaktiga relationer 
 
Det finns en mängd fördelar med varaktiga relationer men det krävs tid och resurser att skapa 
dem. Därför är det inte alltid lämpligt att i alla lägen sträva efter nära relationer vid alla 
utbyten för företaget. Varaktiga relationer är särskilt viktiga vid industriell försäljning. Till 
skillnad från konsumentmarknader innebär industriell försäljning oftast fåtalsmarknader och 
koncentration. Alla kunder och leverantörer är mer eller mindre olika varför varaktiga 
relationer, där företaget på djupet sätter sig in i den andra partens situation, blir allt viktigare. 
(Axelsson, 1996) 
 
Enligt Axelsson (1996) är varaktiga relationer särskilt lämpliga i en dynamisk omgivning. En 
tillväxtmarknad som kännetecknas av snabb teknisk utveckling och en hög grad av förändring 
i omgivningen gör att behovet av tätare kontakt och nära relationer ökar. Detta eftersom det 
blir viktigt att förvissa sig om att den andra parten utvecklar och anpassar sin förmåga i takt 
med de förändrade kraven. Även Gummesson (1998) anser att varaktiga relationer är mer 
nödvändiga i en dynamisk omgivning eftersom efterfrågeförhållandena snabbt ändras. Genom 
närhet till kunden kan leverantören prognosticera framtida förändringar i efterfrågan på ett 
bättre sätt än genom marknadsundersökningar. Att försöka prognosticera framtida efterfrågan 
med marknadsundersökningar som beslutsunderlag är som att försöka styra en bil på en 
kurvig väg med hjälp av att titta i en immig backspegel. Detta bland annat eftersom förståelse 
genom egen upplevelse är mer värd än förståelse genom mellanhänder. Samarbete i varaktiga 
relationer, som till exempel allianser, nätverk och partnerskap, har blivit allt vanligare under 
de senaste decennierna. Detta syns tydligast inom branscher för ny teknik; ”den nya 
ekonomin”. De fem företag som skapade flest allianser i hela världen under början av 1990-
talet var alla verksamma inom områden för ny teknik; datorer, mjukvara och 
telekommunikation. (ibid) 
 
Blomqvist, Dahl & Haeger (2000) menar att varaktiga relationer även passar vid andra 
verksamheter än dem inom tillväxtmarknader. Ett stagnerande eller mättat marknadsläge 
innebär ökad konkurrens och att tillgången på nya kunder minskar. Detta gör att effekterna av 
RM-strategin blir extra tydliga, eftersom kundlojalitetens betydelse ökar i ett sådant 
marknadsläge. 
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3.3.1 Fördelar med varaktiga kundrelationer 
Under de senaste två decennierna har kunderna blivit alltmer krävande i sin efterfrågan. För 
att kunna lösa kundens problem måste leverantören ha en ingående kännedom om kundens 
verksamhet. Utan stor inblick i kundens arbete är risken stor att leverantören angriper 
symptomen istället för att åtgärda orsakerna till problemet. En leverantör som har nära 
relationer till sina kunder (kundnärhet) ser världen genom sina kunders ögon och förstår deras 
åsikter, vilket gör att kundens problem blir lättare att lösa. Av denna anledning är varaktiga 
relationer mellan kund och leverantör viktiga. (Wiersema, 1996) (Gummesson, 1998) 
 
Gummesson (1998) kallar relationen mellan leverantör och kund för den klassiska dyaden, 
vilken är marknadsföringens moderrelation. Denna relation är den viktigaste för företagets 
framgång. Även relationen till kundens kund har stor betydelse. ”Det är lätt att tappa kundens 
kund ur sikte eller att aldrig anstränga sig för att se ett steg längre. Eftersom vår kund lever på 
sin kund är det en god strategi att hjälpa vår kund att tillfredställa sin kund”. Leverantören bör 
därför se som sin främsta uppgift att hjälpa sin kund att göra affärer, vilket förutsätter att 
leverantören förstår kundens kund. Kundvård ansågs under lång tid mindre betydelsefullt och 
strategiskt än att skaffa nya kunder. Intresset för att behålla, vårda och utveckla existerande 
relationer har emellertid ökat allteftersom leverantörerna insett de stora kostnader som är 
förknippade med att skaffa nya kunder. Marknadsförare hävdar numera ofta att det är fem till 
tio gånger så dyrt att skaffa en ny kund som att behålla en gammal, vilket gör kundvård 
mycket lönsamt. Leverantörer ser alltmer kunden som företagets knappa resurs, varför 
varaktiga och stabila relationer sätts i centrum. Det har gjorts en del försök att mäta resultat av 
RM. I en jämförelse mellan nio branscher visade kundvård vara mycket lönsam över lag. En 
minskning av kundavhoppen med 5% gav upphov till vinstökningar på mellan 25% till 85%. 
Ökad fokus på RM kan leda till ökad return on relations (ROR), vilket dock är svårt att mäta. 
En undersökning gjord under 1980-talet av Miller Business Systems visar att 82% av alla 
kundavhopp är relationsrelaterade, antingen på grund av upplevt ointresse från leverantörens 
sida (68%) eller otillfredsställande behandling av klagomål (14%). Endast 14% berodde på att 
kunderna blev lockade av konkurrenters bättre produkter eller lägre priser. (ibid) 
 
Ett företags kunder kan genomgå olika faser av lojalitet från potentiell kund till förordare. 
Medan traditionell marknadsföring endast satsar på att få en kund att köpa, syftar RM till att 
få kunderna så lojala att de bidrar till företagets marknadsföring som förordare och 
marknadsförare på deltid. På så sätt erhåller leverantören gratis marknadsföring genom lojala 
kunders rekommendationer (word of mouth). (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) 
(Gummesson, 1998) 
 
Wiersema (1996) och Gummesson (1998) anser att kundnärhet kan leda till bättre 
produktutveckling och högre kvalitet. Detta eftersom en kund som känner delaktighet ofta 
hjälper leverantören i dennes utveckling av produkter och verksamhet. Resultatet blir då att 
båda parter tjänar på relationen, en vinn-vinn-situation uppstår. 
 
Kunder har ofta flera leverantörer. Om relationen blir starkare ökar sannolikheten för att den 
aktuella leverantören får sälja mer, på de andras bekostnad, vilket ökar kundandelen. Lojala 
kunder är dessutom mindre priskänsliga eftersom de prioriterar pålitlighet, engagemang och 
tillgänglighet. (Gummesson, 1998) 
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3.3.2 Fördelar med varaktiga underleverantörsrelationer 
Axelsson (1996) menar att relationerna med underleverantörer (UL) har ökat i betydelse. Det 
finns en tendens att företag köper in en allt större del av sin produktion av varor och tjänster 
från underleverantörer, istället för att producera allting inom företaget. Detta har gjort att den 
yttre effektiviteten, det vill säga hur väl företaget hanterar relationerna med andra parter, blir 
allt viktigare i jämförelse med den inre effektiviteten. (ibid) 
 
Varaktiga underleverantörsrelationer har många fördelar för det köpande företaget. De leder 
till större chans för leveranser av rätt kvantitet till rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. De kan också 
ge möjligheter till mer flexibla leveranser, kortare ledtider, kundanpassade produkter samt 
lägre kostnader. (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Ett företags kvalitet nedströms till kunderna är beroende av relationerna uppströms med 
underleverantörerna (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) (Wiersema, 1996). Allt fler 
bevis pekar på att de traditionellt fientliga relationerna mellan företag och deras 
underleverantörer håller på att bytas ut mot en ny form av relationer, baserade på samarbete. 
Företagen ser varandra som partners istället för motståndare. De prisfokuserade relationerna 
har ofta lett till variationer i leveranserna både vad gäller kvalitet och kvantitet, vilket har 
orsakat stora indirekta kostnader. Varaktiga relationer råder bot på detta. Vikten av goda 
underleverantörsrelationer beror bland annat på ökad global konkurrens, behov av 
kontinuerlig kvalitetsförbättring samt strävan efter ökad effektivitet. Undersökningar visar att 
goda underleverantörsrelationer lönar sig för båda företagen. Underleverantörens produkter 
blir bättre vilket ökar förtjänsten för båda parter. (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Även Gummesson (1998) anser att en attitydförändring gentemot underleverantörerna lönar 
sig. Den situation som ofta uppstår mellan det köpande företaget och underleverantören kan 
lätt bli antagonistisk där det gäller att pressa den andra parten, ofta prismässigt, för rent 
kortsiktiga vinster. Begreppet bakåtriktad marknadsföring kan användas vid en situation när 
denna  antagonistiska attityd förändras och underleverantören ses som en partner i ett vinn-
vinn-förhållande. Goda relationer som uppstår med underleverantören vid ändrad attityd kan 
vara av strategisk betydelse för företaget. Detta eftersom goda relationer kan ge förtur när det 
råder knapphet på varor och tjänster, vilket kan uppstå vid en överhettad konjunktur. (ibid) 
 

3.3.3 Modeller för koordineringsformer 
Enligt de två föregående avsnitten finns det en hel del fördelar med varaktiga relationer, både 
till kunder och underleverantörer. Nedan argumenteras kring när det är lämpligt med 
varaktiga relationer och när det är mer lämpligt med andra koordineringsformer. Axelsson 
(1996), Williamson (1975) och Persson (1995) använder sig alla av liknande modeller för att 
beskriva och analysera olika koordineringsformer för utbyte av produkter. De möjliga 
koordineringsformerna är marknadsutbyte, företagsintern koordination eller relationsutbyte. 
Marknadsutbyte innebär att skriva korta och prisfokuserade avtal i marknaden och 
företagsintern koordination betyder att företaget utför arbetet inom den egna hierarkin. 
Relationsutbyte, som innebär samarbete i varaktiga relationer, är ett mellanting av dessa två 
koordineringsformer. Det är denna hybrid som RM fokuserar på, till skillnad från 
transaktionskostnadsteorin som fokuserar på de två förstnämnda. Figur 4 visualiserar dessa 
koordinationsformer på ett tydligt sätt. 
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Hierarkisk produktion             Marknadsutbyte           Relationsutbyte 
 
Figur 4. Koordineringsformer. (Gummesson, 1998) 
 
Både analysernas synvinklar och de variabler som ingår skiljer sig något mellan modellerna 
men likheterna är trots det tydliga. Nedan ges en beskrivning av modellerna i tur och ordning.  
 
Ett köpande företags val av koordineringsform är enligt Axelsson (1996) beroende på 
variabler i både marknaden och hos den andra aktören, se figur 5. Graden av ekonomisk 
potential hos relationen med den andra aktören och affärsrisk i marknaden gör att olika 
koordineringsformer är att föredra i olika situationer. Med ekonomisk potential menas hur 
mycket pengar som finns att tjäna på ett väl fungerande samarbete. Affärsrisk avser risken att 
något inte ska fungera som det är avsett att göra samt hur allvarliga konsekvenserna blir av ett 
sådant missöde. Vid låg ekonomisk potential hos motparten och låg affärsrisk i marknaden är 
varaktiga relationer och RM-tänkande inte nödvändigt. Det kan vara mer lönsamt att vända 
sig till marknaden och skriva korta avtal med fokus på lägsta pris, det vill säga 
marknadsutbyte. Är den ekonomiska potentialen däremot hög är varaktiga relationer att 
föredra och ju högre affärsrisk ju djupare bör relationerna bli. Om affärsrisken är hög men den 
ekonomiska potentialen låg är det mest effektivt att utföra arbetet inom den egna hierarkin, 
det vill säga företagsintern koordination. (ibid) 
 
  
        Affärsrisk 
 
   Låg Hög  
 
 
    Låg  
 
Ekonomisk potential 
 
    Hög 
 
 
 
Figur 5. Axelssons (1996) koordineringsmodell.  
 
Axelsson (1996) menar även att kund – leverantörsrelationen till stor del beror på 
komplexiteten i det som utbytes mellan parterna, även om han inte tar upp detta som en 
enskild variabel i sin modell. Standardbetonade produkter kräver inte ett lika utvecklat 
samarbete som ett mer komplext utbyte gör. (ibid) 
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Enligt transaktionskostnadsteorin bör ett företag använda sig av den koordineringsform som 
ger lägst transaktionskostnader. Dessa beror enligt Williamson (1975) främst på utbytets grad 
av tillgångsspecifikhet, se figur 6. Med detta menas utbytets komplexitet, specifikhet och 
anpassningskrav samt därmed påföljande behov av kunskaper och resurser hos leverantören. 
Vid låg tillgångsspecifikhet, det vill säga enkla, standardiserade utbyten som kan 
massproduceras, blir transaktionskostnaderna lägst vid marknadsutbyte. Vid mycket hög 
tillgångsspecifikhet, vilket innebär mycket komplexa och skräddarsydda utbyten som kräver 
unika kunskaper och resurser, blir transaktionskostnaderna lägst vid företagsintern 
koordination. Vid mellanhög till hög tillgångsspecifikhet, det vill säga komplexa och 
kundanpassade utbyten som kräver en stor mängd specifika kunskaper och resurser, är 
relationsutbyte att föredra. (ibid) 
  
 

 Låg Mellanhög till hög Mycket hög 
Utbytets tillgångsspecifikhet Marknad Relation Hierarki 
 
Figur 6. Williamsons (1975) koordineringsmodell. 
 
Till skillnad från de båda ovanstående modellerna väljer Persson (1995) att se situationen från 
det säljande företagets synvinkel. Han hävdar att tre olika typsituationer vad gäller 
koordineringsform kan identifieras i den industriella försäljningen: enskilda affärer, 
upprepade affärer i långsiktig relation samt partnerskap, se figur 7. Persson väljer att inte ta 
upp alternativet med produktion inom den egna hierarkin eftersom detta inte innebär någon 
försäljning för leverantören. Koordineringsformerna beror på tre variabler: det egna företagets 
problemlösningsförmåga, enskilda kundrelationers betydelse samt produkternas karaktär. Med 
problemslösningsförmåga avses skickligheten att utveckla avancerade produkter eller anpassa 
och modifiera produkter efter kundernas önskemål. Kundrelationens betydelse avser den 
ekonomiska potential som finns i relationen för parterna. Produkternas karaktärer kan 
antingen vara komplexa och avancerade, vilket benämns utrustningar, eller enkla och 
standardiserade, vilket benämns förnödenheter. Om alla variabler har ett högt värde är ett nära 
samarbete i form av partnerskap mest lämpat. Vid låga världen på alla variabler är däremot 
enskilda affärer mer effektivt. När medelhöga värden på variablerna råder är mellantinget 
upprepade affärer i långsiktig relation att föredra. (ibid) 
 
 
 Låg Mellan  Hög 
Problemlösningsförmåga Enskilda affärer Upprepade affärer Partnerskap 
Kundrelationens betydelse Enskilda affärer Upprepade affärer Partnerskap 
Produktens komplexitet  
och  anpassningskrav 

Enskilda affärer Upprepade affärer Partnerskap 

 
Figur 7. Perssons (1995) koordineringsmodell. 
 
De ovan nämnda tre modellerna är enligt Axelsson (1996), Williamson (1975) respektive 
Persson (1995) lämpliga för att analysera när det är lämpligt med varaktiga relationer. I nästa 
delkapitel presenteras teori avseende skapandet av varaktiga relationer, både med kunder och 
underleverantörer. 
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3.4 Skapandet av varaktiga relationer 
 
Att skapa varaktiga relationer innebär att integrera olika företags verksamheter, vilket är 
mycket svårt. Långt ifrån alla samarbeten och relationer blir framgångsrika på lång sikt, 
ungefär en tredjedel misslyckas. Det krävs både lämpliga förutsättningar och lämpliga 
åtgärder för att lyckas. (Hunt & Morgan, 1994)  

3.4.1 Skapandet av varaktiga kundrelationer 
För att skapa varaktiga kundrelationer är det viktigt att tydliggöra ansvarsförhållandena inom 
företaget, avseende specifika kunder, så att någon medarbetare ”äger” kundrelationen. Key-
account management är ett vanligt och effektivt sätt att organisera och hantera 
kundrelationerna. (Axelsson, 1996) 
 
Wiersema (1996) betonar vikten av inblandning från en stor mängd personer, både inom och 
utanför företaget för att skapa kundnärhet. Alla medarbetare måste medverka och även 
underleverantörens personal måste engageras i kundens aktiviteter. Han anser också att det 
finns en del förutsättningar inom företaget som kan underlätta att skapa en kundnärhet. 
Operativ kompetens, det vill säga hög produktivitet och effektivitet, är viktigt. Förmågan att 
utveckla produkter är också viktig för att kunna ge kunden vad denne efterfrågar. Vidare bör 
företagets medarbetare ha tjänstevillighet och en känsla för kunden, vilket innebär att bry sig 
om och förstå kundens specifika behov. Det fjärde och sista kompetensområdet av betydelse 
är erfarenhet av entreprenader och mäkleriaffärer, det vill säga skicklighet att samordna 
leveranser till en bred lösning. (Wiersema, 1996) 
 

3.4.2 Skapandet av varaktiga underleverantörsrelationer   
I motsats till det traditionella synsättet, där leverantören är motpart, innebär det nya synsättet 
att företagen är medparter som delar mål, risker och förtjänster, vilket möjliggör nära 
relationer. På grund av deras strategiska betydelse bör inte relationer med underleverantörer 
endast ses som en enkel uppgift för inköpsavdelningen. Tvärtom borde skapandet av dessa 
relationer tas med största allvar och utföras av speciellt utsedda medarbetare. (Christopher, 
Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Trenden går mot att tillverkningsföretag väljer att arbeta med allt färre underleverantörer som 
får leverera allt mer. Ericsson Telecom har delat upp sina underleverantörer i tre olika 
kategorier: partners, strategiska leverantörer och övriga. Inköpen styrs mot en ökad 
användning av de två förstnämnda och en minskad användning av övriga. På så sätt skapas 
starkare band till de underleverantörer som är av störst betydelse. (Axelsson, 1996) 
 
Synsättet med färre och mer strategiska underleverantörer är helt i linje med den allt oftare 
omnämnda och använda filosofin supply chain management. Den handlar om effektivisering 
och styrning av leveranser genom långsiktig samverkan med underleverantörer. Supply chain 
management innebär ett helhetstänkande avseende värdekedjan, i syfte att öka effektiviteten i 
en tid av stora förändringar. Företaget analyserar produktens förvandling från leveranser av 
råmaterial via tillverkning och lagring till distribution av färdig slutprodukt. Ökad effektivitet 
erhålls dels genom närmare samarbeten med utvalda underleverantörer och dels genom att 
styra materialflödet bättre, exempelvis med hjälp av IT-system. (Davis, 1993) 
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3.4.3 Modeller för skapandet av varaktiga relationer 
Det finns olika åsikter om vilka faktorer som påverkar relationers djup och styrka. Nedan 
presenteras tre olika modeller för vilka faktorer som underlättar alternativt försvårar 
skapandet av varaktiga relationer. Modellerna skiljer sig från varandra men har också vissa 
likheter. 
  
Axelssons (1996) modell, se figur 8, utgår från att relationer består av bindningar som kan 
vara av fem olika slag. 
? ? Strukturella bindningar uppstår när aktörerna anpassar sig till varandra, tekniskt eller 

administrativt, genom relationsspecifika investeringar. Det är positivt för relationen med 
starka strukturella bindningar. 

? ? Ekonomiska bindningar följer av att aktörerna skapar betydande ekonomiska 
förutsättningar för varandra. Styrkan på de ekonomiska bindningarna påverkar inte 
relationen så mycket. 

? ? Kunskapsmässiga bindningar innebär att aktörerna har insikt i varandras verksamheter, 
vilket möjliggör kunskapsutbyte mellan parterna. Det är positivt för relationen med starka 
kunskapsmässiga bindningar. 

? ? Juridiska bindningar består av till exempel ingångna avtal eller ägarmässiga förhållanden. 
Det är negativt för relationen med starka juridiska bindningar. 

? ? Sociala bindningar följer av att aktörerna byggt upp ett förtroende för varandra och 
utvecklat vänskap. Det är positivt för relationen med starka sociala bindningar. (ibid) 

 
 
 Svaga Starka 
Strukturella bindningar Negativt Positivt 
Ekonomiska bindningar  Ingen påverkan Ingen påverkan 
Kunskapsmässiga bindningar Negativt Positivt 
Juridiska bindningar Positivt Negativt 
Sociala bindningar Negativt  Positivt 
 
Figur 8. Axelssons (1996) modell för relationsbindningar. 
 
De strukturella bindningarna är viktiga för relationernas utveckling och djup. Med 
gemensamma IT-system kan företagen tillvarata nya möjligheter med information som flödar 
smidigt i båda riktningar mellan leverantör och kund. (Axelsson, 1996) (Wiersema, 1996) 
 
Enligt Gummesson (1998) är kunskapsutbyte en bra grund för varaktiga relationer. Kunskap 
både förenar och förändrar, varför det upplöser inte bara geografiska gränser utan också 
branschgränser. Kunskapsrelationer är komplexa nätverk som kan etableras med flera olika 
kunskapskällor som till exempel universitet, konsulter, kunder och underleverantörer. Dessa 
relationer har stor strategisk potential eftersom kunskapsutbytet inte behöver vara begränsat 
till någon speciell detalj, utan kan gälla hela verksamheten. (ibid) 
 
Utbyte av varor och tjänster sker under varierande grad av osäkerhet. Ett sätt att minska denna 
osäkerhet är att använda sig av juridiska medel, exempelvis avtal. Eftersom det i avtal är 
omöjligt att täcka alla de situationer som kan uppstå är förtroende och tillit ett bättre alternativ 
för att minska osäkerheten. (Axelsson, 1996) 
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Att bygga upp förtroende mellan parterna tar lång tid, varför relationer måste vara långsiktiga 
innan frukterna av dem kan skördas. I relationens inledande fas spelar ofta juridiken en 
betydande roll, men allteftersom parterna lär känna varandra och ett förtroende byggs upp 
minskar juridikens betydelse och de sociala bindningarna ökar. (Axelsson, 1996) 
 
Även Gummesson (1998) anser att de sociala bindningarna är mer effektiva än de juridiska. I 
en osäker värld finns flera sätt att uppnå trygghet, bland annat genom juridik, kunskap och 
affärsetik. Det bästa sättet att uppnå trygghet är emellertid genom varaktiga relationer, 
baserade på sociala bindningar. Båda parter i en affärsrelation ger löften till varandra vilket 
skapar förväntningar. För att den goda relationen ska bli bestående är det mycket viktigt att 
dessa förväntningar infrias och att parterna kan lita på varandra, så att en social bindning 
uppstår. Detta är rationellt och minimerar behovet av byråkrati och juridik. Att juridikens 
institutioner aktiveras är ett tecken på att relationerna försvagats eller brutit samman. Juridiskt 
arbete är inte värdeskapande och utgör därför endast kostnader för de inblandade parterna och 
samhället som helhet. Gummesson menar att juridiska bindningar kan användas för 
manipulation av motparten. Exempel är finstilt avtalstext som motparten inte har möjlighet att 
förstå. Denna typ av juridisk tillämpning motverkar varaktiga relationer och fungerar endast 
vid transaktionsmarknadsföring, där engångsaffären står i centrum.  
 
Enligt Lazar (2000) är förtroende viktigt inte bara mellan parterna utan även inom företagen. 
För att samarbetet mellan parterna ska fungera tillfredställande måste medarbetare på lägre 
nivåer ha beslutsrätt i sitt arbete. Långa beslutsvägar leder till tidsfördröjningar som kan 
förvärra uppkomna problem och konflikter mellan parterna. Medarbetarna ”ute på fältet” bör 
därför ha befogenheter att agera i de situationer de befinner sig i. Sådana befogenheter kräver 
ett stort mått av förtroende inom företaget. (ibid) 
 
Enligt Hunt & Morgans (1994) modell, se figur 9, krävs engagemang och förtroende av båda 
parter för att skapa goda och framgångsrika relationer. Engagemang definieras här som att 
parterna anser relationen så viktig att de anstränger sig till sitt yttersta för att utveckla och 
bibehålla den. Förtroende definieras som parternas vilja att lita på varandra. Hunt & Morgans 
modell bygger på att det finns fem faktorer som påverkar engagemang och förtroende i en 
relation: avslutskostnader, förtjänster, delade värderingar, kommunikation och opportunistiskt 
beteende. Avslutskostnader, kostnader som är förknippade med att avsluta en relation, har en 
positiv påverkan på engagemang för relationen. Denna faktor är förknippad med bland annat 
relationsspecifika investeringar. Förtjänster, till exempel i form av billigare eller bättre 
produkter, visade sig inte ha någon klar påverkan på engagemang. Delade värderingar om 
vilka beteenden, mål och policys som är viktiga har en positiv påverkan på både engagemang 
och förtroende. Kommunikation, formell eller informell spridning av lämplig och meningsfull 
information mellan parterna, har en positiv påverkan på förtroende. Opportunistiskt beteende, 
vilket innebär bristande affärsetik och att agera för egen vinnings skull, har en negativ 
påverkan på förtroende. Förutom opportunistiskt beteende är även makt en faktor som kan ge 
försämrade relationer. Makt kan definieras som att en part utnyttjar sin egen styrka eller den 
andres beroende. Varaktiga relationer som är framgångsrika  kännetecknas av frånvaro av 
maktutövande. Denna faktor har emellertid utelämnats från modellen. (ibid) 
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 Lågt värde Högt värde 
Avslutskostnader Negativt Positivt 
Förtjänster Ingen påverkan Ingen påverkan 
Delade värderingar Negativt Positivt 
Kommunikation Negativt Positivt 
Opportunistiskt beteende Positivt Negativt 
 
Figur 9. Hunt & Morgans (1994) modell för relationsskapande. 
 
Johansson & Nilsson i Karlqvist (1990) anser att avslutskostnaderna är viktiga för en varaktig 
relation. När parterna gjort stora investeringar i relationen, till exempel anpassning av 
kunskaper, processer och system, ökar parternas beroende och kostnaderna för att bryta 
relationen. Detta gör att företagens intresse och engagemang att lösa uppkomna konflikter 
ökar, vilket gör relationen mer varaktig. (ibid) 
 
Gummesson (1998) anser att delade  värderingar är viktigt. Det är svårt att få relationerna 
mellan två olika företagskulturer att fungera och bli varaktiga. Kulturkrockar kan leda till 
kommunikationsproblem och minskad tillit, vilket är förödande för relationerna. (ibid) 
 
Carlzon (1985), Blomqvist, Dahl & Haeger (2000) och Lazar (2000) anser att 
kommunikationen mellan parterna är viktig. ”En människa som inte har information kan inte 
ta ansvar, en människa som har information kan inte undgå att ta ansvar” (Carlzon, 1985). 
Kunderna söker information, såväl positiv som negativ, för att minska sin osäkerhet. Att 
undanhålla kunderna befogad och relevant information leder oundvikligen till försämrade 
relationer. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2000) Enligt Lazar (2000) vill spelteorin göra 
gällande att öppen kommunikation, både vertikalt inom respektive företag och horisontellt 
mellan företagen, är nödvändig för att parterna ständigt ska välja samarbetsstrategier istället 
för svekstrategier.  
 
Lazar (2000) hävdar att omfattande avtal och regler kan leda till opportunistiskt beteende och 
därför är negativt för utvecklingen av förtroende mellan parterna. Han hävdar också att tvång 
och maktutövande är negativt för förtroendet, eftersom det kan leda till hämndaktioner. 
 
I den tredje modellen mäts relationerna främst efter hur många kontakter som tas mellan 
företagen. Persson (1995), Axelsson (1996) och (Gummesson, 1998) anser att antalet personer 
i de båda organisationerna som har kontakt med varandra, hur många nivåer i företagen som 
är inblandade och hur lång tid relationen varat har betydelse för relationernas djup.  
 
Persson (1995) menar att industriell försäljning i varaktiga relationer ofta är en komplex 
verksamhet, i vilken flera individer från olika avdelningar eller funktioner samverkar. 
Axelsson (1996) anser att relationens djup påverkas indirekt av utbytets komplexitet eftersom 
detta avgör antalet kontakter mellan företagen. Vid enkla produkter är det främst inköpare och 
försäljare som deltar i interaktionen medan mer komplicerade produkter även kräver en 
medverkan av andra befattningshavare på båda sidor eftersom behovet av kommunikation 
mellan parterna ökar. (ibid) Stora affärer mellan stora företag växer ofta fram i flera olika 
stadier, från förstadiet och anbudsstadiet vidare till leveransstadiet och efterstadiet. I dessa 
olika stadier aktiveras en mängd olika medarbetare från både leverantören och kunden. De 
finns exempel på affärer som gett upphov till mer än hundra olika förbindelser mellan 
parterna. (Gummesson, 1998) 
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3.5 Samarbetsformer vid varaktiga relationer 
 
I relationslitteraturen finns flera benämningar på olika samarbetsformer, till exempel, allians, 
partnerskap, joint-venture, imaginär organisation och nätverk. Det är svårt att dra klara 
gränser mellan dessa olika samarbetsformer. Vissa av dem verkar vara synonymer av samma 
relationstyp. En affärsrelation mellan två företag kan ses på två sätt, antingen som en enskild 
relation, isolerad och oberoende av omgivningen, eller som en del i en större helhet. En 
enskild relation påverkas och förklaras främst av faktorer hos de ingående företagen eller av 
de aktiviteter och processer som utförs i relationen. Denna relationstyp benämns ofta 
partnerskap. Om relationen ses som en del av en större helhet, det vill säga en del av ett 
nätverk av beroende relationer, påverkas och förklaras relationen även av faktorer och 
händelser i omgivningen. Nätverkssynen innebär alltså att en relation påverkas av vad som 
händer i omgivande relationer. (Håkansson & Snehota, 1995) 
 

3.5.1 Partnerskap 
I ett partnerskap har parterna bestämt sig för att tillsammans skapa resultat. De tar gemensamt 
ansvar för att finna de mest produktiva lösningarna och ändrar sina processer, rutiner och 
principer till en koordinerad satsning för båda parters bästa. Allt detta kräver exceptionella 
nivåer av förtroende och en virtuell integration mellan företagen. (Wiersema, 1996) 
 
Den klara insikten i varandras styrkor och svagheter, och den därav lämpliga fördelningen av 
ansvar, minskar radikalt de friktioner som vanligen uppstår i traditionellt nära samarbete. 
Kärnan i partnerskapet är att affärsförbindelsen måste vara lönsam för båda parter, en vinn-
vinn-situation. Kunden och leverantören är båda intresserade av att leverantören tjänar 
tillräckligt med pengar, så att samarbetet kan fortlöpa under lång tid. Partnerskap är nämligen 
inte en isolerad affärstransaktion eller ett engångssamarbete mellan leverantör och kund. Det 
är istället en relation som mognar över tiden och som utvecklas efterhand som parterna 
kontinuerligt delar erfarenheter och kunskaper. Varaktiga relationer genomgår med tiden olika 
faser och stadier allteftersom relationerna utvecklas. Det finns tre olika grundmodeller av 
partnerskap som motsvarar tre olika stadier och dignitet av relationerna. (Wiersema, 1996) 
 
1. Samarbete på produktområdet. Den första och enklaste modellen innebär att parterna har 

ett gemensamt konstruktions- eller produktutvecklingsarbete. Här är viktigt att ställa in 
siktet på kundens kund, så att företagen vet vems problem det är som ska lösas. 

2. Synkronisera verksamheterna. Nästa steg är att samarbeta även vid produktion och ha en 
gemensam tillverkningsprocess. Nyckeln till framgång är då information. Parterna bör 
synkronisera teknik och integrera sina system så att de får tillgång till varandras databaser. 
Denna modell för partnerskap är beroende av ett väl fungerande lagarbete. Därför måste 
båda parter utse särskilda medarbetare som ska ingå i de samarbetande teamen. 

3. Övergå till affärsintegration. Det sista stadiet innebär att parterna väljer att integrera sina 
verksamheter så att de uppträder som ett enda företag. En imaginär organisation bildas 
utan formellt samgående, med hjälp av vertikal integreration. (Wiersema, 1996) 

 
Det är inte bra att gå för fort fram mellan dessa stadier eftersom det tar lång tid att bygga upp 
förtroendefulla relationer. På samma sätt som gräddningstiden vid brödbakning inte bör 
minskas genom att höja ugnstemperaturen, så måste relationerna ha sin tid att utvecklas och 
mogna. (Wiersema, 1996) 
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3.5.2 Nätverk 
Ett nätverk utgörs av ett mönster med viss varaktighet som består av knutpunkter (noder) och 
sammanbindande linjer (länkar). Nätverkets uppgift är att hantera de flöden av olika slag som 
genereras i noderna. (Gidlund i Karlqvist, 1990) Det finns flera olika sorters nätverk, till 
exempel infrastrukturella nätverk, organisatoriska nätverk och sociala nätverk. 
Organisatoriska nätverk binder samman individer, segment och arbetsplatser inom 
produktionssystem och företag. Avgränsningen för ett sådant nätverk kan exempelvis bygga 
på kriteriet att de inbördes relationerna är frekventare eller mer betydelsefulla än relationerna 
till omvärlden. (Törnqvist i Karlqvist, 1990) 
 
Enligt Axelsson (1996) finns det två principiellt viktiga definitioner av organisationsnätverk.  
1. Strategiska nätverk. Det totala mönster av varaktiga relationer inom en grupp 

organisationer som agerar för att uppnå gemensamma mål. Denna beskrivning passar för 
framplanerade strategiska nätverk.  

2. Slumpmässiga nätverk. Grupper av två eller fler sammankopplade relationer där alla 
parter inte är medvetna om varandra, på grund av att de har olika nätverkshorisonter. 
Denna definition beskriver mer slumpmässigt framväxta nätverk. 

 
Ett producerande arbetsställe kan ha tre olika kategorier flödessystem/länkar i sitt nätverk. 
Den första länken gäller införsel av produkter och tjänster som företaget är i behov av, till 
exempel förbrukningsvaror, komponenter och information. Den andra typen är länkar till 
kunder och andra mottagare av färdiga produkter och tjänster. Den tredje typen gäller interna 
resursflöden och informationsförmedling inom arbetsplatsen. (Johansson i Karlqvist, 1990) 
 
Ett nätverk kännetecknas av att de ingående företagen är ömsesidigt beroende av varandra 
samt att deras relationer är förhållandevis stabila och varaktiga. Ett företag som använder sig 
av ett nätverksperspektiv ser inte längre den dynamiska omgivningen som enbart en källa till 
osäkerhet, utan även som en källa till resurser och information. (Nilsson i Karlqvist, 1990) 
 
Inom industriell försäljning bildar kunder och leverantörer en lång kedja och ett nätverk av 
relationer, se figur 10. När nätverken blir komplexa och interaktionerna många, kan en liten 
episod fortplanta sig i nätverket och ge upphov till svårförutsägbara svallvågor. Företagen 
inom nätverket måste därför värna om relationerna både uppströms med underleverantörer 
och deras underleverantörer samt nedströms med kunder och kunders kunder. Detta eftersom 
företaget bara är en länk i den långa värdekedjan, där vad som sker inom en relation påverkar 
och påverkas av vad som sker inom andra relationer, både tidigare och senare i kedjan. 
(Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) (Håkansson & Snehota, 1995)  (Axelsson, 1996)  
 

 
 
 
 
 

Figur 10. Värdekedjan inom ett nätverk. (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Företag med nätverkssyn är medvetna om att relationer med underleverantörer blir mycket 
viktiga för kundrelationerna, eftersom de påverkar erbjudandet till kunden. (ibid) 

Kunds kund Kund Företag Underleverantör Underleverantörs 
underleverantör 
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4 PROBLEMDISKUSSION 
 
Detta kapitel innebär en diskussion av problemområdet. Diskussionen sker med erhållna 
kunskaper, från litteraturstudier av spel- och relationsteori samt skrivbordsundersökningen 
om relationer inom traditionell byggverksamhet, som grund. Problemdiskussionen mynnar ut 
i uppsatsens syfte och ett antal forskningsfrågor. Därefter sker en beskrivning och 
avgränsning av forskningsproblemet.  
 
4.1 Orsaker till aktörernas beteende i byggbranschen 
 
Konflikter och misstänksamhet är vanligt i byggbranschen. Parterna är mer inriktade på att 
skapa fördelar för det egna företaget än på att samarbeta för att öka den kollektiva vinsten i 
projektet. (Kadefors, 1997) Detta beteende anses till stor del bero på rådande avtalsformer 
som inte uppmuntrar långsiktigt tänkande. Det är kunderna som har störst möjlighet att 
förändra detta beteende. Kunden är spindeln i nätet och har makten att sätta spelreglerna, det 
vill säga avtalsvillkoren, för ett byggprojekt. (Byggkostnadsdelegationen, 1999) 
 
Lazar (2000) hävdar att det finns stora likheter mellan byggprojekt och spelteorins olika 
affärsspel, särskilt Fångarnas dilemma. Det står ekonomiska förtjänster på spel, den kan 
finnas både vinnare och förlorare, det är mer än en part inblandad, strategier genomförs av 
parterna och resultatet beror till stor del på dessa valda strategier. Detta gör spelteorin till ett 
användbart verktyg för att förstå och förklara relationerna i byggbranschen. (ibid) 
 
För att ge en tydlig bild av hur olika avtalsformer och andra förutsättningar påverkar 
aktörernas beteende, och därmed projektens resultat, i byggbranschen kan en parallell till 
idrottsvärlden dras. De tre olika grundtyper av avtalsformer som kan förekomma i 
byggprocessen ger upphov till projektrelationer som, enligt min mening, kan jämföras med tre 
olika typer av fotbollslag. 
 
1. Traditionell entreprenad. Spelarna känner inte varandra och träffas första gången vid 

avspark. Varje spelare har sin egen position och uppgift i laget. Ersättningen är baserad på 
personlig prestation, varför varje spelare försöker att optimera sin egen insats utan tanke 
på lagets resultat. Kommunikationen mellan spelarna är bristfällig eftersom de inte känner 
varandra och inte bryr sig om varandra. 

 
2. Projektpartnering. Spelarna träffas för första gången ett par timmar innan matchen för att 

värma upp tillsammans och diskutera taktik. De kommunicerar under matchen och pratar 
taktik i halvlek. Ersättningen baseras dels på personliga prestationer och dels på lagets 
matchresultat. Det viktiga blir då inte bara vem som gör målen utan även att laget vinner. 

 
3. Varaktiga relationer. Laget  har spelat tillsammans under hela säsongen så att spelarna 

känner varandra väl. De umgås till och med på fritiden till viss del. Kommunikationen är 
mycket bra mellan spelarna och eftersom de känner till varandras styrkor och svagheter 
kan de komplettera och stödja varandra vid behov. De har satt upp gemensamma mål och 
visioner för vad laget ska prestera under säsongen. Lönen baseras dels på personliga 
prestationer under säsongen och dels på det resultat som laget uppnår under säsongen. 
Detta leder till att spelarna fokuserar på hela serien istället för på enskilda matcher.  
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Spelet i affärslivet handlar om att välja mellan konkurrens och samarbete, varför olika former 
av Fångarnas dilemma ofta uppstår. På kort sikt har en spelare i Fångarnas dilemma inget 
incitament till att försöka samarbeta med motspelaren. Detta spel slutar därför ofta med att 
båda spelarna väljer en svekstrategi, trots att de skulle vinna på ett kollektivt samarbete. 
Eftersom aktörerna i byggprocessen är mer fokuserade på konkurrens än på samarbete verkar 
det som att detta spel råder i byggbranschen. Det första fotbollslaget, Traditionell entreprenad, 
är således vanligast. Om Fångarnas dilemma däremot spelas som ett utökat spel, där spelarna 
får möta varandra ett flertal gånger, slutar det med att spelarna samarbetar för att nå högre 
vinst på lång sikt. På så sätt uppnår parterna spel i det tredje fotbollslaget, Varaktiga 
relationer. 
 
Är en sådan samarbetslösning på Fångarnas dilemma möjlig att uppnå i byggbranschen? Hur 
kan spelet i byggbranschen förändras så att en samarbetsstrategi väljs av alla aktörer, det vill 
säga fotbollslaget Varaktiga relationer blir vanligare än Traditionell entreprenad? 
 
 
4.2 Lämpligheten med varaktiga relationer 
 
Att skapa varaktiga relationer tar tid och resurser i anspråk. Det är inte heller alltid nödvändigt 
med varaktiga relationer. Vissa produktutbyten kan med fördel skötas internt eller med hjälp 
av korta och prisfokuserade avtal i marknaden. Av denna anledning bör företagen först 
analysera om det är lämpligt med varaktiga relationer, för det aktuella produktutbytet, innan 
tid och resurser satsas på att skapa dem. 

4.2.1 Modell 1: val av koordineringsform 
I avsnitt 3.3.3 presenterades tre modeller gällande koordineringsformer för utbyte av 
produkter. Det finns en hel del likheter mellan modellerna varför de, enligt min mening, med 
fördel kan sammanfattas till en enda modell. Denna benämns modell 1 och används i min 
undersökning för att analysera när det är lämpligt med varaktiga relationer.  
 
Axelsson (1996) och Williamson (1975) använder sig av samma tre koordineringsformer: 
marknadsutbyte, företagsintern koordination eller relationsutbyte. Eftersom Persson (1995) 
väljer att se situationen från det säljande företagets synvinkel tar han inte upp alternativet med 
produktion inom den egna hierarkin, då detta inte medför någon försäljning. Han har ändå tre 
koordineringsformer eftersom han delar upp varaktiga relationer i två olika djup och dignitet: 
upprepade affärer i varaktig relation samt partnerskap. I modell 1 väljer jag att inte göra denna 
uppdelning utan använder mig av samma tre koordineringsformer som Axelsson (1996) och 
Williamson (1975).  
 
Williamson (1975) menar att utbytets grad av tillgångsspecifikhet avgör vilken 
koordineringsform som ger lägst transaktionskostnader. Med tillgångsspecifikhet menas 
utbytets komplexitet, specifikhet och anpassningskrav samt därmed påföljande behov av 
kunskaper och resurser hos leverantören. Tillgångsspecifikhet är mycket närbesläktat med två 
av de variabler som Persson (1995) använder sig av: produkternas karaktär och det säljande 
företagets problemlösningsförmåga. Jag anser, liksom Williamson, att Perssons två variabler 
inte bör särskiljas. En produkt som är komplex och situationsanpassad kräver hög 
problemlösningsförmåga, varför variablerna, enligt min mening,  är två sidor av samma mynt. 
I modell 1 används Williamsons benämning på denna variabel: utbytets tillgångsspecifikhet.  
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Axelssons variabel relationens ekonomiska potential och Perssons variabel enskilda 
kundrelationers betydelse, har samma innebörd. I modell 1 används benämningen ekonomisk 
potential på denna variabel. Axelsson använder sig av en variabel som de andra modellerna 
inte tar upp, affärsrisk. Då jag finner denna variabel mycket relevant används också den i 
modell 1. 
 
I kapitlet för relationsteori påpekas vikten av helhetssyn vid studier av ett företags relationer. 
Detta eftersom företaget endast är en länk i den värdekedja som industriell försäljning 
innebär. Relationer nedströms till kund och kundens kund påverkas av relationer uppströms 
till underleverantörer. Vid val av koordineringsform vid ett utbyte bör därför enligt min 
mening hänsyn tas till koordineringsformer och samarbetsnivåer vid övriga utbyten. Av denna 
anledning finner jag det relevant att ta med ytterligare en variabel i modell 1. Denna variabel 
får benämningen samarbetsnivå vid övriga utbyten.  
 
Enligt modell 1 kan ett företag välja mellan tre olika koordineringsformer vid utbyten med 
kunder, komplementorer och underleverantörer. Koordineringsformerna är: marknadsutbyte, 
företagsintern koordination eller relationsutbyte. Valet av koordineringsform beror på fyra 
variabler: utbytets tillgångsspecifikhet, ekonomisk potential, affärsrisk samt samarbetsnivå 
vid övriga utbyten. Utbytets tillgångsspecifikhet avser produktens komplexitet, specifikhet 
och anpassningskrav samt därmed påföljande behov av kunskaper och resurser hos 
leverantören av utbytet. Ekonomisk potential beskriver hur stora ekonomiska förtjänster som 
relationen möjliggör för parterna. Affärsrisk definieras som risken för felaktiga leveranser, i 
form av kvalitet, kvantitet och tidpunkt, samt hur allvarliga konsekvenser dessa kan få. 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten innebär att företaget bör studera även relationer med övriga 
parter i värdekedjan och låta dem påverka valet av koordineringsform vid det aktuella utbytet. 
 
Av de tre koordinationsformerna innebär produktion inom den egna hierarkin den största 
omställningen för företaget. De senaste årens trend mot ökad specialisering och fokusering på 
kärnverksamheten gör att företagsintern produktion av exempelvis insatsvaror blir allt 
ovanligare. Ofta utgör nog därför endast korta eller långsiktiga relationer med externa 
leverantörer reella alternativ vid val av koordinationsform. Om så är fallet skulle modell 1 bli 
tydligare och lättare att använda om endast dessa två alternativ finns representerade. Av denna 
anledning har jag valt att utelämna hierarkialternativet från modell 1, som då får nedanstående 
utseende. 
 
 
 Låg Hög 
Utbytets tillgångsspecifikhet Marknad Relation 
Ekonomisk potential Marknad Relation 
Affärsrisk Marknad Relation 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Ingen påverkan Relation 
 
Figur 11. Modell 1, val av koordineringsform. 
 
När utbytets tillgångsspecifikhet är låg, vilket innebär enkla, standardiserade produkter som 
kan massproduceras, är det lämpligast med korta och prisfokuserade avtal, det vill säga 
marknadsutbyte. När tillgångsspecifikheten är hög, det vill säga komplexa och kundanpassade 
utbyten som kräver en stor mängd specifika kunskaper och resurser, är utbyte i varaktiga 
relationer lämpligast.  
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Vid låg ekonomisk potential är marknadsutbyte mest effektivt, medan varaktiga relationer är 
lämpligast vid hög ekonomisk potential. När affärsrisken är låg är marknadsutbyte bäst medan 
hög affärsrisk bör resultera i varaktiga relationer. När samarbetsnivån vid övriga utbyten är 
hög, vilket innebär varaktiga relationer, bör även det studerade utbytet ske i varaktiga 
relationer. Sker övriga utbyten i kortsiktiga relationer med låg samarbetsnivå kan det aktuella 
utbytet ändå ske i varaktiga relationer. 
 

4.2.2 Förklaring till vald relationsbenämning  
Enligt Brandenburger & Nalebuff (1996) finns det fyra olika typer av aktörer i företagets 
omgivning med vilka samarbete i varaktiga relationer kan ske. Aktörerna är kunder, 
leverantörer, komplementorer och konkurrenter. Benämningen komplementorer, som avser 
företag som producerar kompletterande produkter, har författarna själva hittat på. Det i avsnitt 
1.3.5 nämnda samarbetsavtalet mellan Ericsson och entreprenadföretagen innebär ett försök 
att skapa komplementorrelationer mellan parterna. Ericsson ska inte köpa 
entreprenadföretagens tjänster i en vanlig kund-leverantör-relation, som de har gjort förut. 
Parterna ska istället tillsammans erbjuda sina kompletterande produkter i en 
komplementorrelation, till teleoperatörerna som därmed blir kunder till parterna.  
 
Sådana komplementorrelationer finns inte representerade i relationsteorin. För att teorin ska 
kunna appliceras på denna relationstyp måste den därför likställas med någon vanligare 
relationstyp som finns beskriven i relationslitteraturen. Enligt min mening är en 
komplementor ett mellanting av kund och leverantör, vilket även visualiseras av deras 
positioner i värdenätet, se figur 3. Om komplementorns produkter är mer betydelsefulla än det 
studerade företagets produkter, så anser jag att komplementorn är mer en kund än en 
leverantör. Om det studerade företagets produkter är mer betydelsefulla, så är komplementorn 
mer en leverantör än en kund. Detta synsätt grundar jag på att företaget med den minst 
betydande produkten troligen blir behandlad mer som en leverantör än som en jämbördig 
komplementor, av företaget med den mest betydande produkten.  
 
Trots att inget utbyte av varor och pengar sker mellan företagen, eftersom deras produkter 
tillsammans erbjuds till slutkunden, uppstår därmed en form av kund-leverantör-relation. I 
verkligheten skulle då en renodlad form av komplementorrelation sällan uppstå, eftersom de 
olika företagens produkter sällan är exakt lika betydelsefulla. Detta skulle också förklara 
varför denna aktörstyp inte finns representerad i relationsteorin. Det finns helt enkelt mer eller 
mindre starka drag av kund-leverantör-relation i nästan alla komplementorrelationer. Trots 
detta finner jag komplementorsynsättet mycket relevant, eftersom det främjar jämlika 
relationer och samarbete. Den renodlade komplementorrelationen är kanske mer en 
utmanande vision att sträva efter, än ett mål parterna kan ta för givet att uppnå.   
 
Ericssons produkt, mobilsystem, kan anses vara av större betydelse än entreprenadföretagens 
produkter, sitebyggnation och installation av mobilsystemen. Därför bör Ericsson benämnas 
kund och entreprenadföretagen leverantörer, i den samarbetsrelation som uppstår. Trots att 
parterna är varandras komplementorer har jag därför beslutat att i denna uppsats benämna 
entreprenadföretagens relationer till Ericsson för kundrelationer. Detta eftersom jag annars 
inte skulle kunna applicera relationsteorin, i vilken komplementorrelationer saknas, på det 
aktuella samarbetet.  
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4.2.3 Kundrelationer i byggbranschen 
Upphandling av byggentreprenader sker fortfarande väldigt traditionellt. Anbudsförfrågan 
görs i konkurrens där priset på entreprenaden oftast blir det konkurrerande medlet, även om 
relationer och kompetens också är parametrar som bedöms. Entreprenörerna anser att det 
traditionella anbudsförfarandet kostar dem mycket pengar, som kunderna i slutänden får 
betala.  Detta eftersom det tar både tid och resurser i anspråk att räkna fram anbud, oavsett om 
anbudstävlingen vinns eller förloras. (Olsson, 2000) Förutom kostnaderna finns även andra 
nackdelar med det kortsiktiga beteendet som anbudstävlingar innebär. Anbudsförfaranden 
tenderar att bli prisfokuserade eftersom pris är den, åtminstone skenbart, lättast mätbara 
variabeln. Service, kvalitet och trygghet av varaktiga relationer är svårt att värdera och blir 
därför inte avgörande. (Gummesson, 1998) Utbyte i varaktiga relationer mellan beställare och 
entreprenör ger flera tydliga fördelar jämfört med marknadsutbyte. Bland annat mindre 
samordningsbehov, färre fel i specifikationer, färre ändringar under projektets gång samt att 
de kostnadskrävande anbudsförfarandena kan reduceras. (Dubois et al., 1999) 
 
Både kunder och entreprenörer är medvetna om de fördelar som finns med varaktiga 
relationer och de är eniga om att det krävs nya upphandlingsformer för att åstadkomma dessa. 
En viktig fördel med varaktiga relationer är att parterna slipper starta från noll, det vill säga 
börja med att lära känna varandras beteenden och värderingar, vid varje nytt projekt. På så sätt 
kan tid sparas, vilket är mycket viktigt för projektets lönsamhet. Kunderna menar att det även 
finns nackdelar och risker förknippade med varaktiga relationer. Den viktigaste nackdelen är 
att bristande konkurrens kan leda till högre priser. Om entreprenören känner sig för säker på 
entreprenaden kan priset trissas upp. Långsiktigt samarbete kan även skapa slentrianmässigt 
tänkande och beteende, vilket hämmar utvecklingen. Nya aktörer och ständig konkurrens 
bidrar till att skärpan kan vidmakthållas i projekten. Förtroendeupphandling med endast en 
entreprenör är väldigt ovanligt och gäller då relativt små och okomplicerade projekt. 
Kunderna har fortfarande en misstänksamhet gentemot entreprenörerna varför de inte vågar 
använda sig av denna upphandlingsmetod vid stora och komplexa projekt. (Olsson, 2000)  
 
Vid traditionella byggnadsprojekt är varaktiga relationer ovanliga och används främst vid små 
och okomplicerade projekt. Projekt som kan beskrivas som små och okomplicerade innebär 
sannolikt låga värden på de tre första variablerna i modell 1. Varaktiga relationer är därför 
mindre lämpliga vid sådana projekt. På grund av den misstänksamhet som råder inom 
branschen använder sig alltså kunderna av varaktiga relationer vid helt fel tillfällen. Ericsson 
vill skapa varaktiga relationer vid utbyggnaden av ny IT-infrastruktur. Är det ett riktigt val, 
det vill säga är det lämpligt med varaktiga relationer vid denna utbyggnad? 
 

4.2.4 Underleverantörsrelationer i byggbranschen 
Entreprenadföretagen använder sig i stor utsträckning av underleverantörer. Dessa upphandlas 
med kortsiktiga avtal för det enskilda projektet, vilket innebär marknadsutbyte. Även i de fall 
entreprenörerna minskat den vertikala integrationen och ersatt företagsintern koordination, har 
de valt marknadsutbyte istället för relationsutbyte. (Dubois et al., 1999) Enligt Fernström 
(1998) köper entreprenadföretagen in motsvarande 80% av produktionsvärdet från 
underleverantörer. Det är ett stort dilemma för byggbranschen att det för varje nytt projekt 
kommer in nya entreprenörer och underleverantörer. Erfarenheter från tidigare projekt rinner 
därmed ut i sanden och kommer inte nästa projekt till godo. Därför bör samarbeten i varaktiga 
relationer prioriteras, där en mindre krets lär känna varandra och arbetar tillsammans över 
många projekt. (ibid)  
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Eftersom en så stor del av entreprenadföretagens kostnader härrör från inköp av varor och 
tjänster borde åtgärder inom ramen för supply chain management ha stor betydelse för 
företagens effektivitet. Supply chain management förespråkar djupare och varaktiga relationer 
med färre underleverantörer istället för att prismässigt försöka optimera varje enskild affär. 
Köpande företag kan nämligen genom ett närmare samarbete med enskilda underleverantörer 
och deras underleverantörer uppnå kostnadsreduceringar och högre effektivitet på lång sikt. 
(Dubois et al., 1999) 
 
Av alla relationer i byggprocessen har samverkan med underleverantörer den största 
utvecklingspotentialen för entreprenadföretagen. Relationerna har tyvärr inte varit de bästa 
eftersom det traditionella sättet att arbeta i branschen innebär att försöka ”köra över” de 
mindre underleverantörerna och pressa priserna till det yttersta. Att öka samverkan och 
förbättra relationerna med utvalda underleverantörer blir i framtiden inte bara ett ansvar utan 
också den enda möjligheten att ytterligare effektivisera byggandet. (Fernström, 1996)  
 
De dåliga relationerna mellan entreprenadföretag och underleverantörer har sin grund i de 
mycket styrda och prisfokuserade entreprenad- och upphandlingsformer som råder mellan 
kunder och leverantörer. I jämförelse med de traditionella entreprenadformerna ger 
”partneringentreprenad” en större möjlighet att effektivisera produktionen eftersom detaljerna 
inte är styrda. Entreprenadföretaget kan välja sina arbetsmetoder och medarbetare, i form av 
underleverantörer, som företaget har goda samarbetserfarenheter med och känner väl. 
Därigenom utnyttjas tidigare erfarenheter och effektiviteten kan ökas. Byggproduktionen kan 
då börja ses som en process med ständiga förbättringar. (Fernström, 1998)  
 
De traditionellt kortsiktiga och prisfokuserade avtalen med underleverantörer anses vara en 
följd av kundernas traditionella upphandling av entreprenadföretagen med anbudsförfarande. 
Många aktörer är ense om att varaktiga relationer med underleverantörer har lika stor 
betydelse som varaktiga relationer med kunder. Enligt modell 1 bör entreprenadföretagen 
försöka skapa varaktiga relationer främst med de underleverantörer där utbytet kännetecknas 
av höga värden på alla fyra variabler. Med vilka typer av underleverantörer är varaktiga 
relationer lämpliga vid utbyggnaden av ny IT-infrastruktur?  Enligt modell 1 borde 
långsiktiga avtal med kunder öppna upp för långsiktiga avtal även med underleverantörer. 
Påverkar långsiktiga avtal mellan kund och entreprenör även avtalsformerna med 
underleverantörerna? Kommer entreprenadföretagen att försöka skapa varaktiga relationer 
med sina underleverantörer? 
 
 
4.3 Skapandet av varaktiga relationer 
 
I byggbranschen har RM ännu inte slagit igenom, transaktionsmarknadsföringstänkande råder 
fortfarande. Parterna i byggprocessen har dock insett fördelarna med ett förnyat synsätt och 
det går att se vissa tecken på förändringar mot långsiktigare tänkande. (Olsson, 2000) Även 
Dubois et al. (1999) anser att en attitydförändring blivit märkbar de senaste åren. Företagen 
försöker, i likhet med företag i andra branscher, att tänka och agera med mer helhetssyn och 
längre tidshorisont. Detta leder till ändrade entreprenadformer och inköpsstrategier samt ökat 
samarbete mellan företag. På grund av de löst kopplade nätverken och den institutionalisering 
som råder i branschen går förändringsarbetet mycket långsamt. (ibid) 
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4.3.1 Modell 2: betydelsefulla faktorer vid skapandet av varaktiga relationer 
I kapitlet relationsteori presenterades tre modeller för skapandet av varaktiga relationer. Det 
råder tydliga likheter mellan modellerna, vilket gör att de, enligt min mening, kan integreras 
till en enda modell, som benämns modell 2. Den förklarar vilka faktorer som är av positiv 
eller negativ betydelse vid skapandet av varaktiga relationer och används för att analysera 
lämpligheten av rådande förutsättningar och åtgärder för att skapa varaktiga relationer. 
 
Axelsson (1996) anser att relationer består av bindningar, som kan vara av fem olika typer: 
strukturella, ekonomiska, kunskapsmässiga, juridiska samt sociala bindningar. Hunt & 
Morgan (1994) menar att varaktiga relationer kräver engagemang och förtroende, vilket 
påverkas av de fem faktorerna; avslutskostnader, förtjänster, delade värderingar, 
kommunikation och opportunistiskt beteende. Persson (1995), Axelsson (1996) och 
(Gummesson, 1998) anser kontaktintensiteten har betydelse för relationernas djup. Med detta 
menas antalet personer i de båda organisationerna som har kontakt med varandra, hur många 
nivåer i företagen som är inblandade och hur lång tid relationen varat. 
 
Axelssons strukturella bindningar och Hunt & Morgans avslutskostnader är mycket likartade 
eftersom de båda är förknippade med relationsspecifika investeringar. De kan slås ihop till en 
faktor som är positiv för skapandet av varaktiga relationer. Den benämns i modell 2 för 
relationsspecifika investeringar. Axelssons ekonomiska bindningar och Hunt & Morgans 
förtjänster är också väldigt likartade men anses inte ha någon större betydelse vid skapandet 
av varaktiga relationer. Denna faktor benämns ekonomiska förtjänster i modell 2. Axelssons 
kunskapsmässiga bindningar påverkar relationer positivt och benämns i modell 2 för  
kunskapsutbyte. Axelssons juridiska bindningar har en negativ påverkan på relationer och 
benämns i modell 2 för avtalsberoende. Axelssons sociala bindning, som främst grundar sig 
på förtroende, är besläktad med tre av Hunt & Morgans faktorer: delade värderingar, 
kommunikation och opportunistiskt beteende. Dessa tre faktorer anses påverka förtroendet 
mellan parterna. Delade värderingar och kommunikation är positivt för förtroendet och 
opportunistiskt beteende är negativt. Dessa faktorer slås i modell 2 samman till en faktor som 
benämns förtroende, vilken påverkas av kommunikation och affärsetik. Hunt & Morgan tar 
även upp makt som en ytterligare faktor som är negativ för relationen. I modell 2 benämns 
denna faktor för maktutövande. 
 
Kontaktintensiteten som Persson (1995), Axelsson (1996) och (Gummesson, 1998) anser vara 
ett mått på relationernas styrka och djup väljer jag att utelämna från modell 2. 
Kontaktintensiteten beror främst på utbytets komplexitet och affärens storlek. Dessa variabler 
kan jämföras med utbytets karaktär och ekonomisk potential i modell 1. Kontaktintensiteten 
är därför mer ett mått på lämpligheten med varaktiga relationer, än styrkan på dem. Med 
andra ord är kontaktintensitet ett sätt att i efterhand kvantitativt mäta värdet på de mer 
kvalitativa variablerna utbytets karaktär och ekonomisk potential när relationerna redan har 
påbörjats. Eftersom variablerna i modell 1 kan utvärderas redan innan relationen har startat 
anser jag att kontaktintensitet endast bör ses som ett komplement till modell 1 när relationen 
är etablerad.  
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 Lågt värde Högt värde 
Kunskapsutbyte Negativt Positivt 
Förtroende Negativt Positivt 
Relationsspecifika investeringar Negativt Positivt 
Ekonomiska förtjänster Ingen påverkan Ingen påverkan 
Avtalsberoende Positivt Negativt 
Maktutövande Positivt Negativt 
 
Figur 12. Modell 2, betydelsefulla faktorer vid skapandet av varaktiga relationer. 
 
Nedan ges en kort beskrivning av de faktorer som ingår i modell 2, se figur 12. 
Kunskapsutbyte avser utbyte av kunskap och erfarenhet mellan företagen. Förtroende innebär 
viljan att lita på den andra parten, främst beroende av affärsetik och kommunikation 
Relationsspecifika investeringar är exempelvis IT-system, maskiner och kompetens. De 
ovannämnda faktorerna förstärker relationer. Ekonomiska förtjänster avser de ekonomiska 
förtjänster som uppstår tack vare samarbetet. Detta är en neutral faktor som inte har någon 
större påverkan av relationsskapandet. Faktorer som försvagar relationen är avtalsberoende, 
samarbetet är beroende av pedantiskt uppgjorda avtal som avser att täcka alla situationer som 
kan uppstå, samt maktutövande, en part utnyttjar sin styrka eller den andres beroende. 
 

4.3.2 Förutsättningar för varaktiga relationer inom byggbranschen 
Förutsättningarna för varaktiga relationer inom byggbranschen är inte de bästa. Faktum är att 
de flesta faktorer, ingående i modell 2, har ogynnsamma värden i byggbranschen. Enligt 
Fernström (1996) och Olsson (2000) utgör bristen på kunskapsöverföring mellan parterna och 
erfarenhetsåterföringen mellan olika projekt allvarliga problem för byggbranschen.  
 
Lazar (2000) hävdar att det finns empiriska bevis på att sannolikheten att uppnå positiva 
resultat i partneringprojekt ökar om relationen baseras på förtroende mellan parterna. 
Fernström (1996) menar att bristen på förtroende mellan processens aktörer är ett av 
byggbranschens största problem.  För att skapa varaktiga relationer baserade på ömsesidigt 
förtroende krävs öppen kommunikation och god affärsetik, vilket saknas i byggbranschen. 
Även Lilja (1997) anser att det är mycket viktigt att skapa ett bättre förtroende mellan 
parterna i byggprocessen. ”Den som köper en ny bil börjar inte med att skruva isär hela bilen 
för att förvissa sig om att den är rätt hopsatt. Bilköparen utgår från att bilen fungerar och 
begär annars rättelse av säljaren. På motsvarande sätt borde det kunna fungera på 
byggmarknaden”. Enligt Kadefors (1997) är motsättningarna mellan olika aktörer i 
byggbranschen starka. Ett talande exempel på detta framkom vid en av fallstudierna till 
Kadefors doktorsavhandling. Beställarens projektledare: ”man ska alltid tänka onda tankar om 
sina medmänniskor och sedan bli glad när de inte besannas”.  
 
Fernström (1996), Kadefors (1997) och Olsson (2000) anser att kommunikationen mellan 
byggprocessens parter är klart bristfällig. Uppkomna problem skylls mestadels på andra parter 
och deras bristfälliga arbete. Parterna har ofta helt motsatta uppfattningar och uttalar sig ofta 
starkt negativt om varandra, dock inte öppet. Relationerna kännetecknas inte av öppen 
kommunikation när problem och konflikter uppstår. Diskussionerna sker ofta endast internt 
och motparten, som beskylls för problemen, får därför inte möjlighet att försvara sig och ge 
sin bild av situationen. (Kadefors, 1997) 
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Eftersom parterna pratar bakom ryggen på varandra och inte för en öppen dialog avseende 
uppkomna problem, blir konflikterna inte utredda. Detta beteende minskar enligt min mening 
möjligheterna för konstruktiva lösningar, som båda parter kan bli nöjda med.  
 
Den stora misstänksamheten mellan parterna beror bland annat på att vissa aktörer med 
bristande affärsetik utnyttjar det stora avtalsberoende som råder inom branschen. 
Entreprenörerna smålurar beställarna genom tilläggsarbeten och extrafakturor. Bland annat 
förekommer så kallade ”caféräkningar”, vilket är extrafakturor på avvikande arbeten som inte 
givit upphov till merkostnader. Det är brister i beställarnas ritningar och handlingar som 
möjliggör detta beteende. Vissa entreprenörer letar därför efter kryphål i avtalen som de kan 
utnyttja till sin egen fördel. En entreprenör uttryckte, vid en av fallstudierna till Kadefors 
doktorsavhandling, sin besvikelse över de alltför kompletta handlingarna så här: ”alldeles för 
bra handlingar, vi har bara haft extrafakturor på 30.000 kronor. (Kadefors, 1997) 
 
Ett svenskt entreprenadföretag visade för några år sedan ett tydligt prov på bristande affärsetik  
och avtalsutnyttjande vid en anbudstävling i Asien. Företaget lämnade in ett lågt och tillsynes 
mycket fördelaktigt anbud vilket ledde till att tävlingen vanns och företaget fick uppdraget att 
genomföra det aktuella projektet. Vad beställaren inte hade upptäckt var att finstilt text i 
anbudet förklarade att priset bara gällde vid frånvaro av nederbörd. Vid regn skulle arbetet 
försvåras vilket skulle leda till ökade kostnader och därmed ett högre pris. Sannolikheten för 
att genomföra ett flera månader långt projekt i Asien under regnperioden utan att drabbas av 
nederbörd är i stort sett obefintlig. Genom att inte ta med konsekvenserna av regn i anbudet 
kunde dock ett till synes lägre anbud läggas. (Duberg, 2001) 
 
Resurskopplingar, i form av relationsspecifika investeringar, mellan enskilda aktörer är 
relativt svaga inom byggbranschen. Detta beror främst på att aktörerna är för kortsiktiga i sitt 
tänkande för att relationsspecifika investeringar ska kunna löna sig. (Dubois et al., 1999) 
 
Maktutövande i relationer är relativt vanligt inom byggbranschen, särskilt mellan 
entreprenadföretag och underleverantör. Entreprenadföretagen spelar ofta ut UL mot varandra 
och utnyttjar dem för att tjäna mer pengar på kort sikt. (Fernström, 1996) En viktig faktor för 
människors ställningstaganden i en relation är upplevelser av rättvisa. I relationer där en av 
parterna har större makt än den andra kan orättvisor uppstå. Orättvisor är farliga eftersom de 
kan ge upphov till starka känslor av moralisk indignation som i sin tur kan resultera i 
hämndaktioner och sanktioner. För att uppnå rättvisa bör det finnas en balans mellan parternas 
investeringar, uppoffringar och belöningar. Orättvisor behöver inte nödvändigtvis 
kompenseras, utan kan även rättfärdigas genom relevanta förklaringar. Känslor av orättvisa är 
relativt vanliga i byggprocessen. De uppkommer exempelvis när entreprenören inte får 
täckning för sina kostnader av kunden. Detta trots att entreprenören själv har lagt anbud på 
projektet och därmed antas stå för sina kostnader. (Kadefors, 1997) 
 
Många aktörer inom byggbranschen verkar medvetna om att rådande förutsättningar och 
åtgärder är olämpliga för att kunna skapa samarbete i varaktiga relationer. De beskyller de 
traditionella upphandlings- och entreprenadformerna för att ha orsakat problemen och den 
uppkomna situationen. Vid mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin” har några 
parter skrivit långsiktiga avtal i syfte att skapa varaktiga relationer. Men för att möjliggöra ett 
samarbete krävs det även andra förändringar vad gäller förutsättningar och åtgärder. Kommer 
entreprenadföretagen kunna förändra attityder och beteenden så att varaktiga relationer 
möjliggörs? Vilka konkreta åtgärder har parterna vidtagit för att skapa varaktiga relationer? 
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4.4 Samarbetsformer vid varaktiga relationer 
 
I byggbranschen nämns ofta de olika samarbetsformerna; nätverk, allians och partnerskap i 
samma andetag. Det verkar inte som byggprocessens parter ser några större skillnader mellan 
dessa samarbetsformer. I denna uppsats väljer jag att dela upp samarbetsformer i endast två 
olika huvudtyper i enlighet med Håkansson & Snehota (1995), se delkapitel 3.5. Dessa 
huvudtyper är enskild relation mellan två företag, vilket jag benämner partnerskap, och 
relationer mellan ett flertal företag, vilket jag benämner nätverk. 

4.4.1 Partnerskap i byggbranschen 
Partnerskap i byggbranschen benämns oftast partnering, på grund av att fenomenet först 
uppstod och utvecklades i USA och Storbritannien. Partnering är ett avtalsmässigt 
arrangemang mellan kund och entreprenör som syftar till att öka samarbetet för att uppnå 
diverse positiva resultat. Dessa resultat består bland annat av reduktion av risker, kostnader, 
juridiska processer och stress samt ökning av produktivitet, kvalitet och vinster. Fördelen med 
partnering är att den kan ge snabba resultat med minimala initiala kostnader. Partnering kan 
uppstå mellan två eller flera parter och antingen gälla ett enstaka projekt eller vara långsiktigt. 
Projektpartnering är en metod för att öka samarbetet vid ett enskilt projekt med hjälp av bland 
annat gemensamma mål och tydliga rutiner för effektiv konflikthantering. Strategisk 
partnering innebär en långsiktig samverkan mellan två eller fler organisationer i syfte att 
uppnå specifika affärsmål genom att maximera effektiviteten av parternas resursanvändning. 
Relationen baseras på förtroende, engagemang för gemensamma mål samt en förståelse för 
varandras förväntningar och värderingar. Samarbetet leder ofta till ökad kundtillfredsställelse 
vilket förstärker entreprenörens långsiktiga konkurrenskraft. (Cheng, Li & Love, 2000) 
 
Enligt Cheng, Li & Love (2000) är projektpartnering mellan två parter den vanligaste formen 
av partnering i byggbranschen. Det är mer ovanligt att flera parter är inblandade och att 
samarbetet pågår under lång tid över flera projekt. Kortsiktigheten beror på att 
byggverksamheten till största delen består av enskilda specifika projekt som är svåra att 
koppla samman. Hinze & Tracy, (1994) hävdar att underleverantörernas förhandlingsposition 
är mycket svag, vilket gör att de accepterar nästan vilka villkor som helst från entreprenörerna 
bara för att få projekt att arbeta i. Enligt min mening kan detta vara anledningen till att 
partnering ofta endast gäller kund och entreprenör. Underleverantörernas arbeten är lätta att 
prispressa och de anses för svaga och obetydliga för att tillföra något åt partnerskapet. 
 
Projektpartnering medför kortvariga relationer under ett enskilt projekt, varför denna form av 
partnering inte kan ses som en samarbetsform vid varaktiga relationer. Strategisk partnering 
däremot innebär ett långsiktigt samarbete i varaktiga relationer där parterna försöker uppnå 
ständiga förbättringar. Ericsson och entreprenadföretagen försöker skapa varaktiga relationer, 
vilket skulle kunna benämnas som strategisk partnering. I byggbranschen är det vanligast med 
tvåpartspartnering, utan underleverantörers medverkan. De traditionellt kortsiktiga 
relationerna med underleverantörer anses bero på traditionella avtalsformer med kunder. 
Därför borde de varaktiga relationerna mellan Ericsson och entreprenadföretagen möjliggöra 
varaktiga relationer även med underleverantörer, så att flerpartspartnering uppstår. Detta 
skulle då innebära att nätverk uppstår vid 3G-utbyggnaden. 
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4.4.2 Nätverk i byggbranschen 
Det finns två sorters nätverk i byggprocessen. De permanenta nätverken består av de 
relationer som med tiden uppstår på branschnivå mellan olika aktörer som regelbundet arbetar 
tillsammans. De tillfälliga nätverken utgörs av relationerna mellan olika aktörer i ett 
byggprojekt. När projektet är färdigställt upplöses det tillfälliga nätverket. I det permanenta 
nätverket utbyts standardprodukter som i det tillfälliga nätverket anpassas till en unik produkt. 
(Dubois et al., 1999) 
 
Nätverken i byggbranschen är löst kopplade system, som kännetecknas av decentralisering 
och låg grad av koordinering. Detta innebär flera nackdelar, bland annat suboptimeringar, 
svårt att tillvarata potentiella stordriftsfördelar, dålig erfarenhetsåterföring samt att försök att 
påverka och förändra får en långsam spridning i nätverket. Nätverkseffektivitet kan brytas ned 
i två dimensioner; produktivitet och innovativitet. Produktivitet är främst ett mått på hur 
befintliga resurser utnyttjas medan innovativitet är ett mått på i vilken utsträckning resurser 
utvecklas. Det löst kopplade byggnätverket kännetecknas av svaga resurskopplingar och 
bristande utvecklingssamarbeten. Detta leder både till dålig produktivitet och dålig 
innovativitet. I många andra industrier har det visat sig att teknik- och produktutveckling i stor 
utsträckning äger rum i nära samarbeten. Relationerna mellan aktörerna borde därför stärkas 
så att nätverken blir starkare sammankopplade. (Dubois et al., 1999) 
 
Nätverkssynen är inte etablerad i dagens byggbransch. Beställarna anser att entreprenörerna 
inte alltid verkar vara medvetna om att det finns en kundens kund att ta hänsyn till, att det är 
dennes behov och önskemål som ska tillgodoses och ställas i fokus. (Olsson, 2000) I 
framtiden krävs mer samverkan mellan intressenter som medverkar i ett byggprojekt. 
Företagen borde bygga upp ett nätverk av strategiska partners som tillsammans kan erbjuda 
kunden helhetslösningar på nya projekt. Det handlar om att genom öppenhet och ärlighet 
skapa ett ömsesidigt förtroende som ser till kundens bästa, men där alla har möjlighet att tjäna 
pengar, det vill säga en vinn-vinn-situation. (Fernström, 1998) 
 
I byggprocessen är olika former av nätverk vanliga. De är emellertid så löst kopplade att de 
inte stämmer överens med den allmänna beskrivningen av nätverk som säger att relationerna 
präglas av stabilitet, varaktighet och ömsesidigt beroende. Axelsson (1996) delar upp 
nätverken i två olika kategorier, strategiska nätverk och slumpmässiga nätverk (se kapitel 
3.5.2 för definition av nätverkskategorierna). Byggnätverken stämmer överens med den andra 
kategorin av nätverk som består av slumpmässigt sammankopplade relationer där alla parter 
inte är medvetna om varandra. Sådana nätverk består inte av varaktiga relationer, varför de 
inte kan anses vara ett exempel på samarbetsform i varaktiga relationer. Strategiska nätverk, 
vilka beskrivs som ett mönster av varaktiga relationer mellan företag med gemensamma mål, 
är däremot ett exempel på samarbetsform vid varaktiga relationer. Enligt Dubois resonemang 
borde byggnätverken förändras från slumpmässiga till strategiska nätverk, för att öka 
produktivitet och innovativitet. Ser parterna relationen som en enskild relation, exempelvis 
partnerskap, eller kommer de att försöka skapa ett strategisk nätverk vid utbyggnaden av ny 
IT-infrastruktur? 
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4.5 Syfte  
 
Forskning kring utbyggnaden av ny IT-infrastruktur är väldigt intressant eftersom det innebär 
ett möte mellan den traditionellt statiska byggbranschen och den dynamiska ”nya ekonomin”. 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om detta möte och de 
affärsrelationer som det ger upphov till. En relevant faktor som påverkar affärsrelationer är 
avtalsformer, eftersom dessa sätter spelreglerna som avgör hur parterna beter sig mot 
varandra. I uppsatsen ämnar jag förklara på vilket sätt avtalsformer påverkar parternas 
beteende samt hur de bör förändras för att få parterna att samarbeta. I och med det långsiktiga 
avtalet mellan Ericsson och entreprenadföretagen gällande utbyggnad av ny IT-infrastruktur 
ändras en del förutsättningar jämfört med traditionella byggprojekt. Parterna försöker skapa 
varaktiga relationer. I uppsatsen undersöks lämpligheten med varaktiga relationer vid detta 
möte, hur varaktiga relationer skapas samt vilken samarbetsform de varaktiga relationerna kan 
beskrivas med. För att tydliggöra uppsatsens syfte för läsaren har fyra forskningsfrågor 
formulerats. Att svara på dessa frågor, som har växt fram i problemdiskussionen, utgör 
uppsatsens specifika syfte. 
 
1. Vilka är orsakerna till aktörernas beteende i byggbranschen och hur kan dessa beteenden 

förändras? 
2. Är det, enligt modell 1, lämpligt med varaktiga relationer vid utbyggnaden av ny IT-

infrastruktur? 
3. Hur har parterna gått till väga för att skapa varaktiga relationer och är detta 

tillvägagångssätt lämpligt, enligt modell 2? 
4. Ser parterna relationen som en enskild relation eller försöker de att skapa ett strategisk 

nätverk? 
 
Den ”röda tråden” i de tre sista kapitlen, resultatredovisning av fallstudie, analys och 
slutsatser, utgörs av dessa forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan tas upp och 
diskuteras i de delkapitel som benämns ”Orsaker till aktörernas beteende i byggbranschen”. 
Den andra, tredje och fjärde frågan diskuteras i respektive delkapitel; ”Lämpligheten med 
varaktiga relationer”, ”Skapandet av varaktiga relationer” samt ”Samarbetsformer vid 
varaktiga relationer”. 
 
 
4.6 Beskrivning och avgränsning av forskningsproblemet 
 
Att förklara hur forskningsproblemet har växt fram och är avgränsat samt bakomliggande 
orsaker till detta, kan vara av stort intresse för läsaren. Detta eftersom det ger en indikation på 
vilka faktorer som påverkat uppsatsens resultat. För att göra en noggrann beskrivning av 
arbetets avgränsningar och ge läsaren en tydlig bild över vad som påverkat studien har jag valt 
att använda en avgränsningsmodell av Andersson & Borgbrant (1998). De använder sex olika 
områden för att beskriva forskningsproblemet och dess avgränsningar. 
 
1. Forskarens referensram. 
Detta innebär en beskrivning av forskarens kompetens, erfarenhet och intresse för 
frågeställningen. Min kompetens är främst av det teoretiska slaget. Sånär som på detta 
examensarbete är jag helt klar med mina studier vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Jag 
läste först på Byggingenjörslinjen men insåg efter två år att jag ville gå vidare och bli 
civilingenjör inom Väg och Vatten (VoV), varför jag bytte över till denna linje. Sakta men 
säkert under studietiden växte det fram ett intresse hos mig för företagsekonomi i allmänhet 
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och management i synnerhet. Av denna anledning började jag läsa in även sådana kurser vid 
sidan av mina VoV-kurser.  
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Intresset blev med tiden så starkt att jag beslutade att läsa in 80 poäng företagsekonomi med 
managementinriktning och 20 poäng nationalekonomi för att erhålla även en 
civilekonomexamen. Jag har nu läst kurser motsvarande 217 poäng och ämnar med denna 
uppsats ta examen både som civilingenjör och civilekonom. Detta faktum har påverkat mig i 
mitt val av uppsatsämne eftersom det måste passa för båda utbildningarna.  
 
Min erfarenhet av byggbranschen är förhållandevis god trots att jag ”suttit i skolbänken” hela 
mitt liv. Min far och farbror har ett bygg- och måleriföretag tillsammans, vilket har gjort att 
jag under hela min uppväxt har haft en konstant närhet till branschen. Allt sedan jag var med 
och hjälpte min far för första gången vid tolv års ålder har jag haft ett intresse för branschen 
och dess utveckling.  
 
Mitt intresse för forskningsfrågans ämnesområde; relationsskapande vid utbyggnaden av ny 
IT-infrastruktur, grundar sig på två saker. Till skillnad från min bild av byggbranschen som 
stagnerad och förändringsobenägen genomgår företagen inom ”den nya ekonomin” en stark 
tillväxt och utveckling som kännetecknas av flexibilitet, kreativitet och nytänkande vilket jag 
finner mycket fascinerande. Vid utbyggnad av ny IT-infrastruktur möts de två motpolerna; 
byggindustrin och ”den nya ekonomin”. Jag är väldigt intresserad av hur detta möte fortlöper 
och vad det kan resultera i. Att jag vid detta möte just valt att studera relationer beror på att 
jag tror att betydelsen av affärsrelationer kommer öka i framtiden, särskilt i byggbranschen. 
Jag vill med detta arbete bilda mig en egen uppfattning om hur dessa relationer ser ut idag 
och hur de kan komma att se ut i framtiden, på grund av mötet med ”den nya ekonomin”. 
 
2. Intressenter och målgrupp 
Till varje examensarbete finns det en hel del olika intressenter som kan påverka författaren 
direkt eller indirekt. De kan påverka till exempel uppsatsens språk, disposition och 
resultatpresentation. De kan till och med, i värsta fall, påverka själva analysen av insamlade 
data. Intressenterna till min uppsats är bland annat ByggForum Nord som är bidragsgivare. 
Eftersom jag valt uppsatsens ämne själv och de inte har för avsikt att lägga sig i mitt arbete på 
något sätt räknar jag med att påverkan från dem är försumbar. Det företag som jag valt att 
göra min fallstudie i kan naturligtvis påverka min datainsamling i hög grad. Eftersom 
uppsatsens resultat är av intresse för dem hoppas jag att de försöker underlätta min 
datainsamling så långt det är möjligt. Endast datainsamlingen kommer att ske på plats i 
fallstudieföretaget. Resterande arbete med uppsatsen kommer att utföras på annan plats. Av 
denna anledning kommer jag sannolikt inte känna mig som anställd av fallstudieföretaget, 
vilket ökar chansen till att jag kan vara objektiv i min analys. Mina två handledare och tillika 
examinatorer på respektive institution påverkar mig så till vida att de har vissa krav gällande 
min uppsats, för att jag ska få ut mina examen. Dessa krav skiljer sig lite åt vilket får följder 
för uppsatsens struktur och omfattning. Detta eftersom uppsatsen måste anpassas för att 
tillfredställa kraven från två olika institutioner. Denna anpassning anser jag emellertid endast 
höja kvaliteten på uppsatsen till läsarens fördel. Eftersom uppsatsen handlar om 
byggbranschen har jag valt ett språkbruk som är anpassat efter läsare med anknytning till 
denna bransch, vilket innebär att jag valt att inte förenkla språket till ”lekmannanivå”. Jag är 
dock övertygad om att dessa människor trots detta kan få en bra helhetsbild av uppsatsen och 
dess resultat. Andra intressenter är de parter inom byggbranschen som berörs av arbetet, 
nämligen entreprenadföretagen samt deras kunder och underleverantörer. Det är också dessa 
tre parter som jag anser vara målgruppen för uppsatsen, eftersom de borde vara mest 
intresserade av dess resultat och slutsatser. De påverkar mig i mitt skrivande på så sätt att jag 
försöker presentera mina resultat och slutsatser så klart och tydligt som möjligt, för att väcka 
deras nyfikenhet och stimulera dem till eftertanke.  
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3. Yttre gränser 
Jag har valt att undersöka endast ett entreprenadföretags relation med ett företag inom ”den 
nya ekonomin”, samt även hur denna relation påverkar entreprenadföretagets relationer med 
underleverantörer. Detta för att jag inte anser att ytterligare en relation hade ökat 
generaliserbarheten av resultatet nämnvärt och tidsbrist hindrar mig från att undersöka ett 
flertal relationer mellan många olika företag. Slutligen har jag avgränsat mig till att studera 
relationerna vid endast en typ av IT-infrastrukturprojekt, nämligen utbyggnad av 3G-nät. 
Detta eftersom jag anser att denna typ av verksamhet har störst potential för 
entreprenadföretagen.  
 
4. Förväntat resultat 
Min uppfattning är att uppsatsens resultat bör få betydelse för alla intressenter på ett eller 
annat sätt. Störst betydelse får den förhoppningsvis för de tidigare nämnda parter inom 
byggbranschen som den direkt berör. Om resultatet visar att entreprenadföretagen har börjat 
bygga varaktiga relationer med kunder och underleverantörer så tror jag att det är ett steg på 
vägen för att återskapa förtroende inom branschen, vilket är positivt för alla parter. Om 
resultatet däremot blir motsatt, att korta och prisfokuserade avtal alltjämt råder, hoppas jag att 
denna uppsats kan hjälpa till att öppna ögonen hos alla berörda parter för de möjligheter som 
samarbete i varaktiga relationer för med sig. Resultatens generaliserbarhet bedömer jag vara 
relativt goda trots att undersökningen endast gäller ett entreprenadföretag. Denna åsikt 
grundar jag på det faktum att det råder en tydlig institutionalisering inom branschen. Det ska 
dock poängteras att detta är min egen åsikt och det kan hända att den är fel. Mitt 
fallstudieföretag skulle kunna ligga före eller efter i utvecklingen vad gäller avtalsformer 
jämfört med branschen som helhet, även om jag finner det osannolikt. 
 
5. Historiskt perspektiv 
Betydelsen av olika sorters avtalsformer för byggbranschens utveckling har redan 
uppmärksammats och det har bedrivits en del forskning inom området. Jag har emellertid valt 
att fokusera på varaktiga relationer, som är mycket ovanliga, inom en ny byggverksamhet, 
utbyggnad av ny IT-infrastruktur. Eftersom denna situation är alldeles ny för 
entreprenadföretagen, finns det ingen forskning angående detta. Jag hoppas därför att med 
denna uppsats ge ett bidrag till forskningen om varaktiga relationer inom byggprocessen samt 
om mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin”. 
 
6. Resursbedömning 
Ett examensarbete ska omfatta 20 poäng, det vill säga 20 veckors heltidsarbete. Vad gäller 
kompetens har jag tillgång till en något bredare kunskapskälla än vad som är brukligt. Detta 
eftersom jag själv har två helt olika utbildningar i bagaget och dessutom har två mycket 
kompetenta handledare, TorBjörn Nilsson vid avdelningen för Industriell Organisation och 
Roland Duberg vid avdelningen för Produktionsledning, till min hjälp. Mina handledare har 
samma inriktning, organisation och ledarskap, och är inte några gamla ”ringrävar” inom 
byggbranschen. Detta ser jag emellertid inte som något större problem eftersom jag efter fem 
år vid VoV-institutionen har lärt känna större delen av dess personal och kan få hjälp av dem 
om behov uppstår.  
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5 METODVAL 
 
Detta kapitel är en ”reseberättelse” om hur undersökningen bedrevs och forskningsproblemet 
löstes. Här beskrivs de metoder som har använts för att utföra undersökningen. De val som 
har gjorts motiveras för att läsaren ska kunna ta ställning till om undersökningen har 
genomförts på ett lämpligt sätt. Svårigheter och problem som dykt upp under resans gång tas 
upp och diskuteras. 
 
5.1 Undersökningstyp 
 
Med hänsyn till främst omfattningen av tidigare forskning inom problemområdet kan 
undersökningar delas upp i tre olika huvudtyper; explorativa, beskrivande eller förklarande. 
Explorativa undersökningar används när tidigare forskning är knapphändig och syftar till att 
ge underlag för en närmare precisering av problemområdet och dess frågeställningar. 
Beskrivande undersökningar syftar till att ge en uttömmande beskrivning av de förhållanden 
som avses undersökas. De ger ofta svar på frågor av typen: hur ofta eller hur många? 
Förklarande undersökningar gräver djupare och syftar ofta till att studera 
orsak/verkansrelationer. Forskaren utgår från hypoteser om samband mellan två eller flera 
variabler, vilket innebär att en förändring av ett värde på den ena variabeln medför en 
förändring i den andra variabeln. (Carlsson, 1990) 
 
Jag anser att denna uppsats är både explorativ och förklarande. Mötet mellan byggbranschen 
och ”den nya ekonomin” är något nytt och okänt. Det övergripande syftet med 
undersökningen är att öka kunskapen om detta möte så att omvärlden kan bilda sig en 
uppfattning om hur det fortlöper. Denna del av undersökningen kan beskrivas som en 
upptäcktsresa in i det okända och är därför explorativ. I uppsatsen ämnar jag förklara på vilket 
sätt avtalsformer påverkar parternas beteende samt när och hur varaktiga relationer bör 
skapas. Det är dessa frågor uppsatsen fokuserar på, varför den till största delen kan definieras 
som en förklarande undersökning. 
 
 
5.2 Forskningsansats 
 
Det finns två typer av forskningsansatser: induktiv och deduktiv. Induktiv ansats innebär att 
forskaren utifrån empiriska studier försöker bilda modeller eller teori. Deduktiv ansats innebär 
att forskaren med hjälp av teoretiska studier försöker dra logiska slutsatser om verkligheten. 
Dessa slutsatser (hypoteser) utsätts sedan för empirisk prövning för att se om de är riktiga. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
I denna undersökning har jag först läst in en stor mängd befintliga teorier för att bilda en 
uppfattning om hur verkligheten bör se ut, bland annat när och hur varaktiga relationer bör 
skapas. Därefter har jag gjort en datainsamling för att se om teori och verklighet stämmer 
överens. Slutsatser har sedan dragits gällande likheter och skillnader mellan den teoretiska 
uppfattningen och den verkliga situationen. Detta tillvägagångssätt innebär att 
undersökningen har en deduktiv forskningsansats. 
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Undersökningen kan även delas in i kvantitativ eller kvalitativ, beroende på vilken sorts 
information som ska samlas in. Kvantitativ information innebär hårda data som till exempel 
vinst i kronor eller antal sålda enheter, medan kvalitativ information är mjuka data, som till 
exempel arbetstrivsel eller god funktion. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Kvalitativa 
studier syftar till att undersöka sådant som är vagt, mångtydigt och subjektivt och därför inte 
kan mätas direkt. Undersökningarna kan till exempel gälla upplevelser, känslor och attityder. 
(Wallén, 1993) 
 
I undersökningen har jag studerat parternas beteenden, uppfattningar och attityder avseende 
affärsrelationer, för att kunna avgöra om relationen är lämplig och om lämpliga åtgärder har 
vidtagits för att skapa ett bra samarbete. Detta innebär subjektiva mätningar av mjuka data 
varför undersökningen kan klassas som kvalitativ. 
 
 
5.3 Undersökningsansats 
 
Empiriska studier är vanligen experiment, skrivbordsundersökningar, surveys eller fallstudier. 
Skrivbordsundersökning innebär studier av sekundärdata, oftast i syfte att öka den egna 
förståelsen för problemområdet och få idéer. Den kan också användas som självständig 
undersökningsansats när en stor mängd sekundärdata finns till hands. Fallstudier innebär att 
forskaren undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Fördelen med fallstudier är att 
forskaren studerar vad som sker under verkliga förhållanden, vilket medför att forskaren kan 
förvissa sig om att en företeelse faktiskt finns. Nackdelen är att inga generella slutsatser kan 
dras om hur vanligt förekommande företeelsen är. (Wallén, 1993) (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997) 
 
Jag har använt fallstudien som huvudansats för undersökningen men även en 
skrivbordsundersökning och ett experiment har utförts. Innan jag undersökte relationerna vid 
mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin” behövde jag öka min egen förståelse 
för relationer inom den traditionella byggverksamheten. Detta eftersom  det anses finnas en 
hel del problem i rådande relationer mellan branschens olika parter. Jag behövde även öka 
min kunskap om telekombranschen för att förstå skillnader mellan denna och byggbranschen. 
Eftersom dessa kunskapsområden redan undersökts tidigare av andra forskare kunde redan 
befintlig litteratur studeras, istället för att utföra egen forskning inom fallstudien rörande 
detta. Därför utförde jag en relativt omfattande skrivbordsundersökning, främst om rådande 
relationer inom den traditionella byggverksamheten men även om telekombranschen och dess 
aktörer. Resultatet av skrivbordsundersökningen om rådande relationer inom den traditionella 
byggverksamheten ligger tillsammans med teoriavsnitten som grund för uppsatsens 
problemdiskussion. 
 
För att kunna förstå och dra slutsatser om affärsrelationer, vid mötet mellan byggbranschen 
och ”den nya ekonomin”, krävs relativt ingående och komplexa studier. Då är det bättre att 
”gräva smalt och djupt än brett och ytligt”. Jag valde därför att undersöka endast en relation så 
att ett tillräckligt djup i undersökningen kunde erhållas. Ett naturligt val som 
undersökningsansats blev därför fallstudie. Denna genomfördes under två veckor vid ett 
entreprenadföretag. Inom ramen för fallstudien valde jag även att göra ett experiment som 
syftade till att förklara på vilket sätt avtalsformer påverkar parternas beteende i 
byggbranschen. Resultatet av fallstudien presenteras i nästföljande kapitel, (6). 
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5.4 Litteratursökning 
 
För att skaffa mig kunskaper om problemområdet och på så sätt förbereda mig inför 
datainsamling och analys har en hel del relevant litteratur sökts och därefter lästs in. 
Sökningen har främst innefattat böcker på universitetsbiblioteket och vetenskapliga artiklar i 
databaser på Internet. Databaser och sökmotorer som har använts är: Bibdia, ABI, Ebsco, 
Emerald och Google. Exempel på sökord som använts, antingen för sig eller tillsammans med 
andra, både på svenska och engelska är: avtalsform, underleverantör, relation, spelteori, 
transaktionskostnad, infrastruktur, informationsteknologi, bredband, 3G, partnerskap, 
förtroendeupphandling och byggbransch. Denna sökning resulterade i läsvärd litteratur inom 
fyra olika huvudområden. Dessa kan benämnas som: fakta om IT-infrastruktur, rådande 
relationer inom byggbranschen, spelteori samt relationsteori. De två förstnämnda 
litteraturområdena användes för skrivbordsundersökningen och de två sistnämnda utgjorde de 
två teoriområden som undersökningens analys grundar sig på. 
 
 
5.5 Val av fallstudieföretag 
 
Vid val av fallstudie företag var främst tre kriterier av betydelse. Det viktigaste kriteriet var 
att företaget är verksamt inom byggbranschen och har etablerat en varaktig relation med ett 
företag inom ”den nya ekonomin”. Vidare krävde ByggForum Nord, som är bidragsgivare till 
undersökningen, att företaget är etablerat i Norrbotten. Sist och av något mindre betydelse var 
att det vore önskvärt om datainsamlingen på företaget kunde ske här i Luleå eller i Stockholm, 
för att undvika tids- och kostnadskrävande resor. Mitt val blev NCC, som är ett globalt 
entreprenadföretag med verksamhet både i Luleå och Stockholm. Affärsområdet NCC 
Telecom har skrivit ett långsiktigt ramavtal med Ericsson, i syfte att skapa en varaktig relation 
för utbyggnad av ny IT-infrastruktur. NCC Telecom är därför, enligt min mening, ett lämpligt 
fallstudieföretag för denna undersökning, eftersom detta företag bäst tillfredställde 
önskemålen enligt de tre kriterierna. 
 
 
5.6 Datainsamlingsmetod 
 
Insamlingen av data kan ske på två sätt; primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är 
information som redan finns, det vill säga som samlats in tidigare av någon annan för ett annat 
syfte. Primärdata är ny information som forskaren själv samlar in för ett bestämt syfte. 
Sekundärdata är enklare och billigare att samla in än primärdata av vilken anledning forskaren 
initialt bör använda sig av den metoden så länge den ger relevant information. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
De viktigaste och vanligast förekommande kvalitativa datainsamlingsmetoderna är; 
dokumentstudier, observation och intervjuer. Genom dokumentanalys av till exempel 
dagböcker, berättelser och dylikt kan forskaren sätta sig in i den undersöktes tankevärld utan 
att denne är fysiskt närvarande. Observation innebär oftast att betrakta respondenters 
medvetna och omedvetna beteenden utan att själv delta och påverka situationen. Den 
kvalitativa forskningsintervjun är en ostrukturerad och flexibel intervju där forskaren snarare 
söker djup än bredd. (Carlsson, 1991) 
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Jag har till viss del använt alla dessa datainsamlingsmetoder men intervjuer är 
undersökningens viktigaste metod. Att använda flera olika metoder för att samla in 
information kallas enligt Merriam (1988) för triangulering. Forskaren kombinerar då 
olikartade metoder för att undersöka en och samma enhet. Eftersom den ena metodens svaga 
sidor ofta är den andras starka sidor kan en observatör, genom att kombinera dem, utnyttja 
alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över deras nackdelar. Möjligheter till 
triangulering är större vid fallstudieforskning än vid andra undersökningsansatser, vilket 
innebär en stor fördel. (ibid) Genom dokumentanalys av befintliga organisationsscheman, 
policys och avtalshandlingar bildade jag egna uppfattningar om rådande förutsättningar och 
attityder till relationer. Dessa uppfattningar låg sedan till grund för egen analys och 
intervjufrågor. Denna datainsamlingsmetod använde jag endast i begränsad omfattning.  
 
Under de två veckor som fallstudien vid företaget pågick utförde jag observation och 
informella samtal med medarbetare inom företaget. Dessa studier skedde främst under 
informella diskussioner som uppstod mellan medarbetare vid exempelvis lunch- och fikaraster 
eller möten. Ibland var jag bara åhörare och ibland deltog jag själv i diskussionerna. En fördel 
med dessa studier var att jag kunde få prata med medarbetare som jag annars inte kunde fått 
kontakt med, på grund av deras pressade tidsschema. En annan fördel var att under informella 
diskussioner kunde mer känslig information, till exempel avseende personliga attityder till 
relationer, komma fram, än vid de formella intervjuerna. Resultatet av denna observation 
redovisas emellertid endast för NCC Telecom, eftersom jag anser att denna relativt intima 
information inte tillhör allmänhetens angelägenhet. 
 

5.6.1 Intervjuer 
Datainsamlingen utgjordes till största delen av personliga intervjuer som syftade till att svara 
på frågor inom tre olika huvudkategorier. Dessa var: NCC:s uppfattning om relationen med 
Ericsson, NCC:s uppfattning om relationer med deras underleverantörer samt Ericssons 
uppfattning om relationen med NCC. Lämpliga respondenter valdes därför utifrån deras 
potentiella förmåga att besvara frågor inom någon av dessa tre kategorier. Inom den första 
kategorin intervjuades sju medarbetare, tillhörande NCC Telecom, som hade personliga 
erfarenheter av samarbetet med Ericsson. Inom den andra kategorin intervjuades tre 
medarbetare, tillhörande NCC Telecom, som hade personliga erfarenheter av relationer med 
underleverantörer. Inom den tredje kategorin intervjuades två medarbetare inom Ericsson som 
hade personliga erfarenheter av samarbetet med NCC Telecom. Intervjuerna varade i allt från 
en halv timme till två timmar, med ett uppskattat medeltal på ungefär en timme och femton 
minuter. På grund av tidsbrist gjordes en av intervjuerna via telefon. Vid samtliga personliga 
intervjuer hade jag tillgång till bandspelare men valde att inte använda denna. Intervjuerna 
dokumenterades enbart skriftligt genom anteckningar av viktiga siffror, ord och fraser. 
Presentation av respondenterna och deras arbetsuppgifter finns bifogade i bilaga 1. 
 
 
Intervjufokus Intervjuguide Antal respondenter Tid 
NCC:s relation med Ericsson A 7 8 tim 15 min 
NCC:s relation med UL B 3 4 tim 30 min 
Ericssons relation med NCC C 2 1 tim 45 min 

 
Tabell 2. Intervjuernas olika fokus, antal, och tidsåtgång. 
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Utöver dessa intervjuer med personer inom NCC och Ericsson, utfördes även en 
telefonintervju med Stefan Axelsson, relationskonsult på Consultus. Axelsson och en kollega 
från Consultus har intervjuat sju personer inom Ericsson och två personer inom NCC, alla på 
affärsledningsnivå i Sverigeorganisationerna. Undersökningen var en situationsanalys av 
partnerskapsrelationen. Resultatet av den undersökningen lämnas naturligtvis inte ut till 
allmänheten, varför intervjun med Axelsson inte handlade om partnerskapet i synnerhet, utan 
istället om relationer i allmänhet. 
 

5.6.2 Spelexperiment 
Som tidigare nämnts utfördes även ett experiment. Detta utgjordes av ett spel, Fångarnas 
dilemma, med två respondenter. Fångarnas dilemma, som är spelteorins mest kända spel, 
beskriver konflikten mellan individuella och kollektiva intressen. Enligt spelteorin kan 
aktörernas beteende i affärsrelationer till stor del förklaras av de avtal som råder mellan 
parterna, eftersom dessa utgör spelets regler. Vissa förutbestämda regler påverkar spelarna att 
agera på ett visst förutsägbart sätt. Syftet med spelexperimentet var att undersöka om de 
utvalda respondenterna skulle agera på ett sätt som överensstämde med det beteende som 
spelteorin förutspår att de borde ha vid vissa förutbestämda situationer. Med detta som 
bakgrund kunde sedan paralleller dras till relationerna i byggbranschen. Experimentet 
utgjorde också en grund för diskussion om parternas beteenden i byggbranschen. Jag använde 
med andra ord detta spelexperiment som verktyg för att kunna analysera och förklara rådande 
relationer i den traditionella byggverksamheten. De två respondenter från NCC Telecom som 
deltog i detta spelexperiment valdes därför med tanke på deras stora erfarenhet av olika 
parters beteenden inom denna verksamhet. 
 
Experimentet, som genomfördes med två respondenter, spelare A och spelare B, utgjordes av 
tre stycken åtskilda spel, som är olika former av Fångarnas dilemma. I spelteorikapitlet ges en 
närmare beskrivning av detta spel. Spelarnas respektive utdelningsmatriser finns i bilaga 3. 
Spelarna hade två strategier att välja mellan; att samarbeta eller att svika. Om båda 
samarbetade fick de 50 kr var och om båda svek fick de 20 kr var. Om den ena parten valde 
att svika och den andra att samarbeta fick svikaren 100 kr och samarbetaren 0 kr. Innan 
experimentet började gavs nedanstående instruktioner till spelarna.  
1. Spelarna ska i varje spel välja en strategi för att försöka maximera sin egen vinst.  
2. Spelarna måste välja strategier samtidigt så att spelarna inte kan agera med vetskap om 

den andres val. 
3. De tre olika spelen är helt åtskilda och specifika. Kopplingar mellan dem får inte göras, 

vad som redan har hänt eller kommer att hända i andra spel än det nuvarande är helt 
ovidkommande. 

 
Spel 1 utgjordes av en enda spelomgång utan kommunikation mellan spelarna. Inga 
diskussioner förekom alltså mellan parterna. Detta spel syftade till att likna de kortsiktiga 
affärsrelationer som uppstår mellan parterna vid byggprojekt som upphandlas med det 
traditionella anbudsförfarandet. Spel 2 utgjordes också av en enda spelomgång, men med 
initial kommunikation mellan parterna. Spelarna fick här diskutera och tillsammans analysera 
vilka strategival som kunde gynna dem båda. De fick alltså göra överenskommelser innan de 
på egen hand valde strategi. Detta spel syftade till att likna de relationer som kan uppstå 
mellan parterna vid så kallad projektpartnering, där aktörerna kan fås att fokusera på de 
kollektiva vinsterna.  
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Spel 3 utgjordes av upprepade spelomgångar med initial kommunikation. Här förklarades att 
spelet skulle bestå av flera efterföljande spelomgångar utan förändring av reglerna. Spelarna 
fick diskutera och göra överenskommelser innan varje spelomgång men valbesluten skedde 
fortfarande enskilt och samtidigt. Detta spel syftade till att likna de relationer som kan uppstå 
om parterna skriver långsiktiga avtal med varandra som gäller ett stort antal projekt under 
lång tid. Då uppstår varaktiga relationer där parterna tänker långsiktigt för att maximera den 
egna vinsten sett till hela spelets längd.  
 
 
5.7 Metodproblem 
 
Tidpunkten för detta examensarbete är både helt rätt och helt fel, vilket har underlättat 
respektive försvårat mitt arbete. Tidpunkten är helt rätt för att mötet mellan byggbranschen 
och ”den nya ekonomin” har precis börjat. Det är mycket mer intressant och givande att 
undersöka en ny och okänd företeelse än en gammal och välkänd. Att studera en relation, 
inom en ny verksamhet, redan i uppbyggnadsfasen är oerhört stimulerande. Uppsatsens 
relevanta ämnesområde har bidragit till ett stort engagemang, både från mig själv och 
omvärlden, för denna undersökning. Detta har i hög grad underlättat mitt arbete, eftersom jag 
själv känt stor motivation för uppgiften och har haft lätt att få hjälp och stöd från omvärlden.  
 
Tidpunkten är helt fel därför att fallstudieföretaget, NCC Telecom, egentligen varken hade tid 
eller resurser att stödja en examensarbetare på ett helt tillfredställande sätt. Verksamheten och 
relationen är ny vilket ger sig uttryck i stor osäkerhet, pressat tidsschema och en något 
ostrukturerad organisation. Detta har inneburit en hel del problem och svårigheter för mig vid 
datainsamlingen. En stor del av intervjuerna blev av- eller ombokade på grund av 
respondenternas pressade tidsschema. Från början var det tänkt att varje intervju skulle vara i 
två timmar. Det visade sig tyvärr att väldigt få respondenter kunde avvara så lång tid varför 
jag i snitt fick nöja mig med betydligt kortare tid för varje intervju. Jag kompenserade detta 
med att intervjua tre stycken fler personer än vad som var planerat. Tack vare detta förfarande 
anser jag inte att resultatet av datainsamlingen blev sämre på grund av respondenternas 
pressade tidsschema. Det ledde endast till något mer arbete för mig som undersökare. Även 
medarbetarna inom Ericsson hade vid tidpunkten för fallstudien ett mycket pressat 
tidsschema, varför det var svårt att få till stånd intervjuer med dem. Av denna anledning 
genomfördes endast två intervjuer med personer inom Ericsson. Det hade naturligtvis varit 
intressant med fler intervjuer men jag anser inte att det låga antalet innebär någon betydande 
svaghet för undersökningen. Detta eftersom jag valt att fokusera på hur entreprenadföretagen 
upplever mötet med ”den nya ekonomin”, inte tvärtom. 
 
Eftersom tidpunkten valdes av mig och undersökningen var så intressant i detta skede, hade 
jag stort överseende med de extra problem och svårigheter den innebar för mig. Jag vill 
påpeka att de flesta respondenterna var mycket hjälpsamma och gjorde sitt yttersta för att 
underlätta min datainsamling. Trots svårigheterna skulle jag därför inte valt en annan tidpunkt 
för fallstudien även om jag haft den möjligheten. Fördelarna uppvägde helt klart nackdelarna. 
 
Det finns främst två sorters metodproblem som kan uppstå vid datainsamlingen; 
validitetsproblem och reliabilitetsproblem. Validitet definieras som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mätas. Reliabilitet avser mätinstrumentets förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag så att olika datainsamlare kommer fram till samma resultat om 
de använder samma angreppssätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
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5.7.1 Inre validitet 
Inre validitet avser överensstämmelsen av begrepp och de operationella (mätbara) 
definitionerna av dem. För att uppnå inre validitet måste forskaren göra en relevant och riktig 
definition av de begrepp som avses att mätas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Undersökningens inre validitet beror på om intervjufrågorna är formulerade på ett sådant sätt 
att de verkligen förmår mäta det som är tänkt att mätas. Jag hade en del huvudbry angående 
detta problem eftersom flera av de faktorer som jag ämnade mäta är diffusa och 
svårdefinierade. Det är inte på något sätt självklart och enkelt att komma på ett sätt att mäta 
exempelvis kunskapsutbyte, förtroende och maktbeteenden. För att få idéer om hur dessa 
relationsfaktorer kan operationaliseras sökte jag efter tidigare undersökningar som gjort just 
detta. Tyvärr lyckades jag inte hitta någon. För att öka den inre validiteten diskuterade jag 
intervjufrågorna med en av mina handledare, som gav mig användbara råd och 
rekommendationer.  
 
På grund av att partnerskapet vid tidpunkten för studien ännu inte påbörjat något verkligt 
projekt blev det omöjligt att undersöka de nuvarande relationerna mellan NCC och deras 
underleverantörer vid 3G-utbyggnad. Av denna anledning undersökte jag gamla relationer vid 
2G-utbyggnaden och hur NCC förväntade sig att relationerna skulle bli vid 3G-utbyggnaden. 
Detta är negativt för den inre validiteten för denna del av studien men gick inte att undvika. 
 
Det faktum att jag utförde personliga intervjuer ökar den inre validiteten eftersom det 
möjliggjorde förklaringar av frågeformuleringar som respondenterna tyckte var otydliga och 
diffusa. De tre olika intervjuguider som jag använde mig av under datainsamlingen finns 
bifogade i bilaga 2, så att du som läsare själv kan bilda dig en uppfattning om 
undersökningens inre validitet.  
 

5.7.2 Yttre validitet 
Yttre validitet beror på hur det empiriska materialet samlats in. För att uppnå yttre validitet 
måste forskaren samla in data från ett urval som överensstämmer med definitionen. (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1997) 
 
Den yttre validiteten i denna undersökning beror främst på om lämpliga respondenter har valts 
ut till intervjuerna. Respondenterna bör ha tillfredställande kompetens inom de områden som 
frågorna ämnar undersöka. Här har jag haft stor hjälp av min kontaktperson på NCC Telecom, 
som valde ut ett antal lämpliga respondenter åt mig. Under de första intervjuerna frågade jag 
även dessa respondenter om de hade förslag på medarbetare som skulle vara lämpliga att 
intervjua. Detta förfaringssätt kallas intervjuer med snöbollsteknik, vilket innebär att 
respondenter utpekar personer som de samverkat med och som har erfarenhet avseende 
intervjuämnet (Carlsson, 1993).  På så sätt fick jag flera tips om ytterligare respondenter som 
var lämpliga för att svara på frågor inom vissa specifika områden. Fyra av dessa tips 
resulterade i nya intervjuer som alla blev lyckade eftersom de aktuella respondenterna var väl 
insatta i frågeområdet. Tack vare den stora hjälpen från i första hand min kontaktperson och i 
andra hand de initialt utvalda respondenterna, anser jag att den yttre validiteten är mycket god 
i denna undersökning. 
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5.7.3 Reliabilitet 
Bristande reliabilitet kan bero på felaktigheter hos själva mätinstrumentet men också på 
felaktig avläsning (Carlsson, 1990). Reliabiliteten är ett stort problem i kvalitativa 
undersökningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997), eftersom forskaren försöker få närhet 
till de personer som undersöks så att studien sker från försökspersonernas egen utgångspunkt. 
Detta innebär att forskaren själv blir en aktör i den sociala situation som uppstår vid 
undersökningen. (Carlsson, 1991) 
 
Undersökningens reliabilitet beror främst på om respondenterna gav tillförlitliga svar som inte 
färgats och påverkats av datainsamlaren. Eftersom  jag genomförde personliga intervjuer finns 
det risk för att jag som utfrågare påverkade respondenterna så att resultatet blev annorlunda än 
om någon annan intervjuat samma person. Jag fick ibland förklara vad jag menade med vissa 
frågor samt ibland avbryta och styra respondenter som i sina svar svävade ut och kom ur kurs. 
Detta var nödvändigt men negativt för reliabiliteten, eftersom jag vid dessa tillfällen 
påverkade respondenten i sina svar.  
 
Det faktum att jag inte använde bandspelare kan vara både positivt och negativt för 
reliabiliteten. Positivt för att respondenterna sannolikt är mer öppna och ärliga utan 
bandspelare eftersom deras ord då inte dokumenteras med den egna rösten. En del av frågorna 
jag ställde var av känslig natur, varför respondenterna sannolikt inte skulle velat ha deras svar 
dokumenterade på band. Att inte använda bandspelare kan också vara negativt för 
reliabiliteten, eftersom risken för missuppfattningar av respondenternas svar då ökar. Detta på 
grund av att dokumentation genom skriftliga anteckningar inte blir lika heltäckande som ett 
inspelat band där varje stavelse finns med. Jag antecknade mestadels endast viktiga siffror, 
ord och fraser, vilket ibland ledde till problem när intervjusvaren skulle skrivas rent och 
tolkas. Detta reliabilitetsproblem rådde jag emellertid bot på genom att returnera de 
renskrivna intervjusvaren till respondenterna för genomläsning och deras godkännande. Detta 
reducerade kraftigt risken för missuppfattning av svar från min sida.  
 
Vid spelexperimentet uppstod allvarliga reliabilitetsproblem. En av spelarna följde inte den 
tredje instruktionen om att kopplingar mellan spelen inte fick göras eftersom de var specifika 
och åtskilda. Att instruktionerna inte följdes kan förklaras på två sätt. Det första är att de 
muntliga instruktionerna antagligen inte var tillräckligt tydliga. Det andra är att trots att 
spelarna förstår och respekterar instruktionerna så kan de medvetet eller omedvetet inte 
ignorera vad som har hänt i tidigare spel eller vad som kan hända i kommande spel. Detta är 
en stor nackdel med detta experiment, som kanske inte förmår ge tillförlitliga utslag på grund 
av att respondenterna helt enkelt inte kan särskilja spelen. Fenomenet torde dock inte vara 
endast förknippat med teoretiska experiment. Även verkliga spel i affärslivet är mycket svåra 
att särskilja, de är ofta sammankopplade direkt eller indirekt vilket får verkan på spelarnas 
beteende. På grund av den bristande reliabiliteten beslutade jag att inte dra några slutsatser 
gällande respondenternas beteende i detta experiment. Trots detta var experimentet inte 
misslyckat, eftersom det gav en bra grund till efterföljande diskussion.  
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5.8 Arbetets olika faser och tidsåtgång 
 
Denna uppsats omfattar 20 poäng, vilket innebär 20 veckor heltidsarbete. Tiden kan delas upp 
i fem olika faser som utfördes i kronologisk ordning, med viss inbördes överlappning. Nedan 
ges en kort beskrivning av mitt arbete i dessa respektive faser. Detta för att du som läsare ska 
kunna bilda dig en egen uppfattning om prioriteringen av min arbetstid har skett på ett 
tillfredställande sätt, så att en bra balans erhållits mellan arbetet i de olika faserna. 
 
1. Idéfasen: uppsatsarbetet startades med att hitta på ett ämne och formulera ett 

problemområde, vilket tog tre veckor i anspråk. Av flera anledningar var jag mycket 
noggrann när jag valde uppsatsämne. Dels för att jag ville avsluta min långa och breda 
utbildning med en relevant spetskompetens inom ett intressant område. Det var också 
viktigt att ämnet passade som avslutning för båda mina utbildningar och var så intressant 
att jag skulle kunna känna engagemang under hela arbetets gång, utan att tröttna. Sist men 
inte minst ville jag att ämnet skulle vara intressant och relevant för omvärlden, bland 
annat eftersom det då skulle bli lättare att sälja in uppsatsen till finansiär och 
fallstudieföretag. Idén till ämnet kom från en artikel i byggindustrin som handlade om att 
Ericsson hade skrivit långsiktiga samarbetsavtal med entreprenadföretag angående 
utbyggnad av ny IT-infrastruktur. Eftersom jag är mycket kritisk till byggbranschens 
kortsiktighet såg jag detta avtal som en potentiell möjlighet till en omvälvande förändring. 
Därför tyckte jag att det skulle vara mycket intressant att undersöka hur detta avtal kunde 
påverka parterna att tänka mer långsiktigt och börja samarbeta i varaktiga relationer. Ur 
denna artikel växte sedan idén till problemområdet fram. 

 
2. Förstudie och försäljning tog en vecka. Innan jag på allvar kunde börja ”gräva” i det 

tänkta problemområdet ville jag förvissa mig om att den bild jag hade av situationen i 
byggbranschen var riktig. Jag ville kontrollera att detta möte med ”den nya ekonomin” 
verkligen var så unikt och omvälvande som jag trodde. Förstudien visade att så var fallet, 
varför jag bestämde mig för att börja ”grävarbetet”. Innan detta kunde påbörjas återstod 
bara en sak: att sälja in uppsatsen till en finansiär och ett fallstudieföretag. Jag blev lovad 
stipendium av Bygg Forum Nord och NCC Telecom ställde upp som fallstudieföretag. 

 
3. Skrivbordsundersökning och teoriinläsning tog åtta veckor. Denna fas innebar en 

omfattande inläsning av litteratur för att skaffa mig ”kött på benen” avseende rådande 
relationer i byggbranschen och skapandet av varaktiga relationer. Teoriinläsningen 
fokuserades på två områden som mynnade ut i två teorikapitel, spelteori och relationsteori. 
Dessa två teorikapitel utgör uppsatsens stomme eftersom problemdiskussionen, fallstudien 
samt analys och slutsatser bygger vidare på dem. Utan teorikapitlen skulle uppsatsen 
ramla ihop som ett korthus vid blåsigt väder (kritisk granskning). Därför lade jag ned lite 
extra krut på att försöka göra dem heltäckande men ändå distinkta och tydliga.  

 
4. Fallstudiefasen innebar främst förberedelse, genomförande och sammanställning av 

intervjuer, vilket sammanlagt tog fyra veckor i anspråk. Denna fas utgjorde det mest 
spännande och utmanande arbetet i uppsatsen. Detta eftersom intervjuer innebar något helt 
nytt för mig, till skillnad från de andra faserna som mest innebar att läsa och skriva. 
Intervjuerna gick relativt bra, trots bristen på erfarenhet, och jag lärde mig mycket under 
denna fas. Detaljerna avseende fallstudien har redan beskrivits mer utförligt tidigare i 
detta kapitel, varför de inte tas upp igen i detta avsnitt. 
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5. Analys och slutsatser utgjorde den sista fasen som tog ungefär fyra veckor i anspråk. 
Analys och slutsatser handlar om att knyta ihop säcken, som har fyllts under de 
föregående faserna. Denna avslutande fas är därför helt beroende av hur väl arbetet i de 
föregående faserna har utförts. Om till exempel teoriinläsningen eller datainsamlingen 
blivit för knapphändiga blir analysen obönhörligen lidande. Eftersom det är den sista fasen 
i uppsatsarbetet är det lätt att ”få mjölksyra” och tappa fart. Det gäller att försöka hålla 
kvar koncentration och disciplin på en hög nivå, annars riskerar helheten av arbetet att bli 
markant sämre eftersom syfte och mål med uppsatsen är att presentera slutsatser. Jag 
tyckte fortfarande att uppsatsarbetet var roligt och givande i denna avslutande fas, varför 
jag inte upplevde några större problem med att hålla tempot uppe.  

 
 
 



 Kapitel 6 Resultatredovisning av fallstudie 

 1 58 

6 RESULTATREDOVISNING AV FALLSTUDIEN 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av fallstudiens datainsamling, som utgjordes av 
experiment och intervjuer. Inledningsvis sker först beskrivningar av det företag där 
fallstudien genomförts, av det samarbetsavtal som ligger till grund för den varaktiga 
relationen samt av telekomverksamheten. Därefter redovisas de empiriska resultaten i tur och 
ordning, med avseende på de fyra forskningsfrågorna. Denna text, som är helt fri från 
författarens egna synpunkter,härrör endast från respondenternas uttalade åsikter.  
 
6.1 Beskrivning av fallstudieföretaget 
 
Fallstudien genomfördes vid NCC Telecom, som är ett nystartat affärsområde (AO) inom 
NCC koncernen. Nedan beskrivs koncernen i allmänhet och AO Telecom i synnerhet. 
Informationen är hämtad från NCC:s hemsida på Internet (www.ncc.se) samt från en intervju 
med en av respondenterna inom NCC Telecom; Maged Saleh, grundare av NCC:s 
telekomverksamhet. 

6.1.1 NCC koncernen 
NCC är ett av Nordens och Östersjöområdets ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. 
På hemmamarknaderna i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt Polen bygger NCC vägar 
och anläggningar, infrastruktur för telekommunikation, bostäder, kontor och övriga 
byggnader. NCC producerar också byggnadsmaterial och är en av Nordens största 
leverantörer av kross- och asfaltsprodukter samt fabriksbetong. På utvalda marknader utanför 
Norden bedriver NCC stora, tekniskt avancerade anläggningsprojekt. Omsättningen var år 
2000 cirka 39 MDR SEK och antalet anställda cirka 25 000. 
 
NCCs vision är att vara branschledande i Norden och Östersjöområdet när det gäller 
lönsamhet och marknadsposition. Ambitionen är att framstå som ledande när det gäller 
kvalitet, miljö, effektivitet och utvecklingskraft samt uppfattas som det unga spännande 
företaget där nytänkande, delaktighet och kompetens står i fokus. Från och med 2001 är 
koncernen indelad i sex affärsområden; Entreprenad, Boende, Fastighetsutveckling, Industri, 
Telecom samt Service. Fallstudien genomfördes inom affärsområdet Telecom. 
 

6.1.2 NCC Telecom 
NCC Telecom är sedan oktober 2000 ett nybildat affärsområde inom NCC koncernen. 
Verksamheten består i korthet av utveckling, uppförande och underhåll av mobila basstationer 
samt fasta nät (bredband). AO Telecom erbjuder kunderna kompetens inom projektledning, 
avseende uppförande och underhåll av infrastruktur inom telekommunikation. Dessutom 
utförs telekomarbeten med totalåtagande, som general- eller underentreprenör samt på 
konsultbasis.  
  
Viktiga mål för NCC Telecom är att i allt högre utsträckning bli en ung och spännande 
organisation där nytänkande, engagemang och kunskap står i centrum. Dessa faktorer kommer 
att vara avgörande för ambitionen att bli den ledande leverantören av infrastruktur för 
telekommunikation i de nordiska länderna. Inom några år vill NCC vara en ledande 
internationell partner hos operatörer och nordiska systemleverantörer.  
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Genom organisationens gedigna projektledningserfarenhet samt det långsiktiga samarbetet 
med Ericsson, har NCC Telecom goda möjligheter att bli ledande vad gäller 3G-utbyggnaden. 
Inom ett par år räknar NCC Telecom med en omsättning på minst 2 miljarder kronor, jämfört 
med nuvarande cirka 200 miljoner, samtidigt som antalet anställda ska öka till cirka 1000 
personer. 
 
NCC Telecom är en fristående leverantör av telekomrelaterade tjänster och kan därför arbeta 
med alla aktörer, såväl operatörer som systemleverantörer inom mobiltelefoni och 
bredbandsutbyggnad. NCC Telecom har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
samt i bland annat Schweiz, Saudi Arabien och Marocko. 
 
Maged Saleh, chef för NCC Telecom Sverige, var med och startade NCC:s 
telekomverksamhet redan för tio år sedan. Under intervjun med honom fick han därför 
beskriva utvecklingen av denna verksamhet. NCC:s telekomverksamhet startade i början av 
1990-talet. Telia, Comviq och Europolitan fick GSM-licenser och började bygga ut dessa nät 
1991. Telia och Europolitan skötte byggledningen internt och delade upp projekten i små 
delar som konkurrensutsattes på traditionellt sätt inom byggbranschen. Comviq däremot 
satsade på att samarbeta med endast en partner och eftersom NCC några år tidigare hade 
byggt deras huvudkontor hade dessa parter sedan tidigare en fungerande relation. Därför 
beslöt Comviq att samarbeta med NCC vid GSM-utbyggnaden. Vid starten hade NCC endast 
ansvar för själva byggarbetena men successivt fick företaget även ta hand om site aquisition, 
projektering, byggledning och installation. På så sätt utvecklades NCC till en leverantör av 
nyckelfärdiga helhetslösningar, vilket 1993 var helt unikt. Eftersom NCC var först att erbjuda 
detta totalkoncept hade företaget inga egentliga konkurrenter under de första åren. Det var 
först omkring 1997-1998 som de andra entreprenörerna på allvar blandade sig i den lönsamma 
verksamheten för nyckelfärdiga telekomnät. Comviq, som idag heter Tele 2, och NCC 
samarbetade under hela denna tidsperiod mycket nära, vilket ledde till en kontinuerlig 
utveckling av utbyggnadsprocessen. 1999 bildades dotterbolaget NCC Telecom AS som ägs 
av NCC Danmark. Detta dotterbolag har Norden som hemmamarknad men är verksamt över 
hela världen. I oktober 2000 bildades det nya affärsområdet NCC Telecom AO. Det är detta 
affärsområde som genom ett samarbetsavtal försöker skapa varaktiga relationer med Ericsson, 
gällande utbyggnad av ny IT-infrastruktur. 
 

6.1.3 Beskrivning av samarbetsavtalet 
Två av respondenterna inom NCC har arbetat en hel del med samarbetsavtalet. Nedan 
presenteras den beskrivning som dessa personer gjorde av avtalet, vilket ligger till grund för 
den varaktiga relationen.  
 
Samarbetsavtalet mellan NCC AB och Ericsson Radio Systems AB är ett 3-årigt ramavtal, 
som benämns GCA (Global Corporation Agreement). Avtalet, som skrevs under 21 september 
2000, syftar till att parterna ska skapa en varaktig affärsrelation, för att  gemensamt kunna 
genomföra totalprojekt vid utbyggnaden av ny IT-infrastruktur. Längden är satt till tre år för 
att parterna ska kunna hinna se fördelarna och förbättringarna med relationen. Ramavtalet 
innehåller inga klart definierade spelregler utan beskriver andemeningen i relationen; 
förtroende, öppenhet och vinn-vinn-situationer.  
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Avtalet gäller två olika kategorier av marknader. Inom den första marknadskategorin har 
relationen högsta prioritet. NCC har där ”right of first refusual”, det vill säga rätten, men inte 
skyldigheten, att utföra alla byggnadsarbeten till det lägsta pris som kommer in via anbud från 
konkurrenter. NCC kan alltså välja om det lägst inkomna priset är rimligt, (då bygger NCC 
för detta pris), eller för lågt, (då får konkurrenten som la det låga anbudet utföra 
byggnadsarbetena). Enligt avtalet är det Ericsson som ska ha kontakt med kund. Detta innebär 
att Ericsson äger kundrelationen. En exklusivitetsklausul i avtalet förbjuder NCC att erbjuda 
nyckelfärdiga helhetslösningar tillsammans med andra systemleverantörer än Ericsson. Det är 
emellertid tillåtet att starta samarbete direkt med operatör utan Ericsson som 
systemleverantör. Inom den andra marknadskategorin är relationen inte lika högt prioriterad 
men avtalet säger ändå att parterna här ska samverka för att tillsammans få projekt. 
 
Avtalet innebär att parterna ska ha ett strategiskt samarbete under alla fem faser i 
utbyggnadsprocessen; marknadsföringsfas, anbudsfas, förhandlingsfas, tillverkningsfas samt 
eftermarknadsfas. Parterna ska erbjuda nyckelfärdiga lösningar där hela projektet utförs 
istället för att konkurrensutsätta varje liten del. Avtalet skapar en grund och en möjlighet för 
samarbete, men det svåra arbetet, att göra verklighet av intentionerna, återstår fortfarande. 
 
Det generella ramavtalet innehåller också mer preciserande mallar för standardavtal, gällande 
olika länder och faser. Dessa innehåller bland annat en checklista och ansvarsmatris som 
preciserar ansvarsförhållandena mellan de olika parterna. Ansvarsförhållandena, vem som har 
ansvar för vad, gäller en mängd olika aktiviteter i projekten, till exempel tillståndssökande, 
design, byggarbeten och dokumentation. Vid tecknande av projektavtalen behöver parterna 
inte starta från ruta ett varje gång eftersom dessa standardavtal används som grund.  
 

6.1.4 Beskrivning av telekomverksamheten 
Teleoperatörerna Europolitan, HI3G, Orange och Tele 2 har fått licens av PTS avseende tredje 
generationens mobiltelefonisystem i Sverige. Operatörerna har sökt dessa licenser i syfte att 
kunna erbjuda sina kunder, mobiltelefonabonnenterna, de mer avancerade tjänster som 3G 
möjliggör. För att erhålla licenserna har operatörerna förbundit sig att bygga ut dessa nät över 
under en förhållandevis kort tidsperiod.  25 % av Sveriges yta och 99,98 % av den svenska 
befolkningen ska ha täckning på sina mobiltelefoner senast i slutet av år 2003. Utbyggnaden 
innebär att operatörerna blir beställare (kunder) av både mobilsystem, som levereras av 
exempelvis Ericsson och byggtjänster, som levereras av exempelvis NCC.  
 
Mobiltelefoniväxlar hanterar kommunikationen i mobilnätet och sköter övergången till det 
fasta telefonnätet. Kommunikationen mellan mobiltelefoner, vilka fungerar som radiosändare, 
och mobiltelefonväxlar sker genom så kallade basstationer (siter). För att uppnå den 
stipulerade täckningen krävs att dessa basstationer placeras med inbördes regelbundna 
avstånd så att ett nätverk bildas, 3G-nätet. Basstationerna består av bland annat mast med 
uppmonterad antenn, som tar emot signalerna från mobiltelefonerna, och en teknikbod, i 
vilken telekomutrustning tar hand om signalerna och skickar dem vidare till 
mobiltelefoniväxlar. Byggarbetena utgörs främst av uppförande av mast och teknikbod samt 
installation av teleutrustningen. 3G-utbyggnaden innebär att tusentals siter, basstationer, ska 
byggas över hela Sverige på bara några år. Siterna består av Greenfieldsiter, basstationer ute i 
naturen, och rooftopsiter, antenner på hus i städer. Den snabba utbyggnadstakten och den 
geografiska spridningen innebär stora logistiska problem jämfört med traditionell 
byggverksamhet.  
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Alla respondenter inom NCC anser att telekomverksamheten kräver ett annorlunda synsätt 
jämfört med traditionell byggverksamhet. Traditionella byggprojekt innebär verksamhet inom 
en mogen och konservativ marknad där rutiner, regelverk (AB92) och relationer är väl 
inarbetade. Telekommarknaden och dess omfattning är ny och kräver därför ett nytt synsätt. 
Rutiner och spelregler är inte väldefinierade och de gamla checklistorna och rutinerna 
fungerar inte här. Utbyggnaden sker i ett stort geografiskt område med projektledning 
placerad i Stockholm.  Detta innebär stora avstånd mellan projektledning och utförare, varför 
det krävs goda interna relationer mellan dessa grupper av medarbetare. Det stora geografiska 
området, mängden siter och den snabba utbyggnadstakten innebär att logistik, flexibel 
organisation och resurssäkring blir mycket viktigare än vanligt.  
 
Kontakten med tredje part, exempelvis hyresgäster vid site acquisiton, är också vanligare och 
viktigare än vid traditionella byggprojekt. Därför krävs det enligt respondenterna mer EQ än 
IQ, det vill säga snarare emotionell och social kompetens än intelligens. Vid rekryteringen är 
det viktigt att vara medveten om att det krävs annorlunda egenskaper hos medarbetarna 
jämfört med traditionella byggprojekt. Medarbetarna bör vara mer fokuserade på ledarskap, 
flexibilitet, nytänkande och samarbetsförmåga än ren teknisk kunskap. 
 
 
6.2 Orsaker till aktörernas beteende i byggbranschen 
 
Ett experiment av spelet Fångarnas dilemma genomfördes med två respondenter, nedan 
benämnda som spelare A och spelare B, inom NCC Telecom. Experimentet syftade till att 
visa hur spelarnas beteende förändras med förändrade regler. Spelarnas instruktioner beskrivs 
i metodkapitel 5.6.2 och spelarnas utdelningsmatriser presenteras i bilaga 3. Experimentet 
följdes av en diskussion med spelarna om kopplingar mellan experimentet och verkliga 
förhållanden i byggbranschen. I verkligheten utgörs spelarna av byggföretag och reglerna 
utgörs av avtal mellan parterna. 
 
Spel 1: ett spel utan kommunikation mellan spelarna. 
Spelare A valde att samarbeta och Spelare B att svika. Spelare B fick därför 100 kr medan 
spelare A inte fick någonting. Spelare A motiverade sitt strategival med att han räknade med 
att det skulle komma fler spel senare. Därför ville han inte svika samarbetet eftersom han 
räknade med att spelare B då skulle hämnas senare. Detta tankesätt motstrider instruktion 
nummer tre, om att kopplingar mellan spelen inte får göras. Spelare B motiverade sitt 
strategival med att det var det mest rationella för att maximera den egna vinsten vid detta spel.  
 
Båda respondenterna menar att spel 1, som enligt spelteorin slutar med att aktörerna sviker 
varandra, främst uppstår när kunderna inte riktigt vet vad de vill, eller endast fokuserar på 
anbudspriset vid upphandlingen. Detta beror på att okunniga kunder kan bli lurade och att 
prisfokusering kan leda till sämre kvalitet och byggfusk. Spelet är vanligt vid mindre projekt 
med små företag. Spelarna ser då främst till den egna kortsiktiga vinsten och drar sig inte för 
att svika motspelaren eftersom sannolikheten för att de möts i framtida spel inte är så hög. 
Detta spel är däremot relativt ovanligt bland stora företag. De har inte råd att få dåligt rykte på 
grund av bristande affärsetik. Trots detta kan spelet uppstå även mellan stora spelare när 
kunderna är för prisfokuserade eller vid vissa offentligt upphandlade byggprojekt som lyder 
under Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken försvårar samarbete i varaktiga 
relationer. Dessa kunder bör därför undvikas. Spelet var vanligare förr i tiden än vad det är 
idag.  



 Kapitel 6 Resultatredovisning av fallstudie 

 1 62 

Spel 2: ett spel med initial kommunikation. 
Spelarna fick här diskutera och tillsammans analysera vilka strategival som kunde gynna dem 
båda. De kom överens om att samarbeta eftersom de då skulle få 50 kr var, vilket ansågs 
rättvist. Beslutet om val av strategi togs därefter enskilt och samtidigt. Spelare A valde att 
svika överenskommelsen och spelare B valde att samarbeta. Spelare A fick därför 100 kr 
medan spelare B inte fick någonting. Spelare A motiverade sitt strategival, att svika 
överenskommet samarbete, med att spelare B hade svikit honom under föregående spel samt 
att denna strategi ger mest vinst. Spelare A bröt därmed återigen den tredje instruktionen om 
åtskilda spel. Spelare B motiverade sitt val med att de kommit överens om att samarbeta. 
Eftersom spelare B hade tjänat mer pengar på att svika bröts därmed instruktionen att alltid 
försöka maximera den egna vinsten. 
 
Detta spel, där spelarna tillsammans kan skapa en vinn-vinn-situation, kan enligt 
respondenterna uppstå vid så kallad projektpartnering och liknande samarbetsformer där 
parterna delar på eventuell uppkommen vinst. Detta tankesätt föddes redan på 1980-talet men 
slog igenom först på 1990-talet. Tidsfördröjningen förklaras av att branschen är konservativ 
och har svårt att snabbt genomföra förändringar. Trots branschens trögrörlighet anser båda att 
detta spel har blivit relativt vanligt, särskilt för stora företag. NCC:s storlek gör att 
affärsetiken är viktig för att kunna konkurrera vid anbudsgivningar. Detta eftersom projekten 
är stora och kunderna relativt få, vilket gör att entreprenörerna inte har råd att riskera en 
kundrelation på grund av dålig affärsetik. Detta spel leder oftast till samarbete i 
byggbranschen eftersom spelarna hoppas på upprepade spel. 
 
Spel 3: upprepade spel med initial kommunikation. 
Här förklarades att spelet skulle bestå av flera efterföljande spelomgångar utan förändring av 
reglerna. Spelarna fick diskutera och göra överenskommelser innan varje spelomgång men 
valbesluten skedde fortfarande enskilt och samtidigt. Båda spelarna valde att samarbeta 
genom hela detta spel tills det avbröts. Båda spelarna fick därför 50 kr var i varje spelomgång. 
Spelarna motiverade sina strategival med att de var de mest rationella besluten för att 
maximera de egna vinsterna under hela det förlängda spelet.  
 
Detta förlängda spel uppstår vid varaktiga relationer mellan parterna i byggprocessen, till 
exempel vid så kallad strategisk partnering. Spelet är enligt respondenterna relativt ovanligt 
för NCC. Upprepade spel i varaktiga relationer har uppnåtts med några få stora kunder, främst 
Tele 2, Stora Enso och Handelsbanken. NCC strävar efter att uppnå detta spel med fler 
kunder. Samarbetet med Ericsson är ett tydligt försök att uppnå detta spel vid utbyggnaden av 
ny IT-infrastruktur. Respondenterna ser en tydlig trend mot att spel 1 blir mer ovanligt och att 
spel 2 och 3 blir vanligare. De anser också att denna trend inte är tillfällig utan är här för att 
stanna. 
 
 
6.3 Lämpligheten med varaktiga relationer 
 
Enligt modell 1, figur 11 i avsnitt 4.2.1, beror lämpligheten med varaktiga relationer på 
utbytets tillgångsspecifikhet, ekonomisk potential, affärsrisk och samarbetsnivå vid övriga 
utbyten. Under intervjuerna tillfrågades respondenterna hur höga värden dessa variabler har 
vid 3G-utbyggnaden, både avseende arbeten utförda av NCC och avseende arbeten utförda av 
UL. Respondenterna fick ange värden, mellan 1-5, på varje variabel, där 1 innebär ett lågt 
värde och 5 ett högt värde. För ytterligare beskrivning av variablerna och dess innebörd, 
hänvisas läsaren till avsnitt 4.2.1.  
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Vid intervjuerna delades variabeln utbytets tillgångsspecifikhet upp i fyra olika delvariabler: 
produktens komplexitet, anpassningskrav, resurs- och kompetenskrav samt utvecklingskrav. 
Variabeln affärsrisk delades upp i de två delvariablerna: risk för felaktiga leveranser och 
konsekvenser av felaktiga leveranser. Medelvärdena av dessa delvariabler fick sedan utgöra 
respektive variabels uppmätta värde. Variabelvärdena presenteras i tabell 3, avseende arbeten 
utförda av NCC, och i tabell 4, avseende arbeten utförda av UL. Efter respektive tabell följer 
respondenternas motivering till variabelvärdena. 
 

6.3.1 Lämpligheten med varaktiga kundrelationer 
På grund av den snabba utbyggnadstakten av 3G-näten finns det inte tid att dela upp och 
konkurrensutsätta projekten i sina beståndsdelar, vilket är brukligt för traditionella 
byggprojekt. Innan avregleringen av telemarknaderna hade televerken i många länder egen 
intern kompetens att leda telekomutbyggnaden. De moderna operatörerna fokuserar på sin 
kärnverksamhet och saknar därför denna byggledningskompetens, varför de vill att Ericsson 
levererar nyckelfärdiga helhetslösningar. Ericsson, vars kärnverksamhet inte heller omfattar 
byggledning, har inte tjänat pengar när de själva har erbjudit nyckelfärdiga helhetslösningar. 
Av denna anledning är de i behov av en samarbetspartner.  
 
Sammanfattning av resultat avseende lämpligheten med varaktiga kundrelationer 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka värden respondenterna ansåg att 
variablerna i modell 1, som avser lämpligheten med varaktiga kundrelationer, har för NCC 
vid 3G-utbyggnaden. 
 
 
Variabelbenämning Variabelvärde 
Produktens komplexitet 3,3 
Anpassningskrav 2,7 
Kunskaps- och resurskrav 3,7 
Utvecklingskrav 3,5 
Utbytets tillgångspecifikhet 3,3 
Ekonomisk potential 5,0 
Risk för felaktiga leveranser 4,3 
Konsekvenser av felaktiga leveranser 4,5 
Affärsrisk 4,4 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Både låg och hög 
 
Tabell 3. Variabelvärden, mellan 1-5, på variablerna i modell 1 gällande kundrelationer. 
 
Utbytets tillgångsspecifikhet 
Utbyggnaden av nyckelfärdiga 3G-nät kan delas in i tre olika typer av aktiviteter. 
Projektledning: det stora antalet underleverantörer och byggplatser runtom hela landet innebär 
en mycket komplex projektledning med stora logistiska problem. Installation: 
arbetsuppgifterna för el- och teleinstallatörer är mer komplext än vanligt. Byggarbeten: de 
vanliga byggarbetena som utförs har normal komplexitet. Sammanlagt blir 
produktkomplexiteten något högre än normalt; 3,3 på en skala från 1-5. 
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NCC kommer att försöka standardisera produkterna så mycket det går. De faktorer som 
motverkar detta är att olika länder har olika standarder, olika operatörer har olika standarder 
samt att siterna måste anpassas efter lokalisering, exempelvis olika masthöjd och dylikt. 
Sammantaget innebär detta att varje site inte är unik men det blir korta tillverkningsserier. 
Anpassningsgraden beror även på vilken typ av site det är. Greenfieldsiter, basstationer ute i 
naturen, kan standardiseras i mycket hög grad medan rooftopsiter, antenner på hus i städer, 
däremot måste skräddarsys. Sammanlagt är kraven på produktanpassning något lägre än 
medel; 2,7 på en skala från 1-5. 
 
Nyckelfärdiga helhetslösningar kräver mycket bred kompetens. Helheten gör att en mängd 
olika höga kompetenser krävs, främst samordningskompetens. Att tredje part är mycket mer 
inblandad gör också det hela svårare och mer kompetenskrävande. Sammanlagt är kraven på 
kunskap och resurser relativt höga; 3,7 på en skala från 1-5. 
 
Det kommer att krävas ständiga förbättringar vilket underlättas av det långsiktiga samarbetet 
med Ericsson. Innovation och teknisk utveckling kommer att ske vad gäller 
telekomutrustning. Detta kommer att påverka installationsarbeten och därmed NCC:s och 
UL:s verksamhet. Marknadsföringsfasen måste utvecklas, till exempel vad gäller 
myndighetskontakt och site aquisition. Sammanlagt är kraven på utveckling relativt höga; 3,5 
på en skala från 1-5. 
 
Utbytets tillgångsspecifikhet, som är beroende av produktkomplexitet, krav på 
produktanpassning, krav på kunskap och resurser samt utvecklingskrav, är något högre än 
medel; 3,3 på en skala från 1-5 
 
Ekonomisk potential 
Telekomverksamheten kan innebära volymtillskott för NCC när utbyggnaden tar fart 
ordentligt. Siffror på 2-4 Mdr per år har nämnts, vilket kan jämföras med koncernens totala 
omsättning på cirka fyrtio miljarder. Det långsiktiga samarbetet med Ericsson ger ökade 
möjligheter för kontinuerlig kostnadsreduktion samt chans till att följa med Ericsson, som är 
en global spelare, ut världen. Den ekonomiska potentialen med samarbetet är därför mycket 
hög; 5 på en skala från 1-5. 
 
Affärsrisk 
Den höga utbyggnadstakten leder till en hel del svårigheter och problem, bland annat 
resursbrist på främst installationssidan. Den stora mängden underleverantörer, 
myndighetskontakter och tillstånd som krävs ökar risken för felaktiga leveranser. Sammanlagt 
är risken för felaktiga leveranser mycket hög; 4,3 på en skala från 1-5. 
 
Siterna bildar ett nätverk, vilket betyder att vissa knutpunktssiter även har betydelse för andra 
närbelägna siter. Om en sådan site inte fungerar så slås en del av nätverket ut. Därför är vissa 
siter mer betydelsefulla än andra. Den stora massmediala uppmärksamheten för 3G-
utbyggnaden gör att en felaktig leverans innebär en stor prestigeförlust för de inblandade 
parterna. Försäljningen av exempelvis telefoner och telefonkort förutsätter att näten är färdiga 
att använda vid en viss tidpunkt. Om detta ej uppfylls blir slutanvändarna (konsumenterna) 
sannolikt mycket besvikna, eftersom de köpta sakerna då inte fungerar. Detta är mycket 
negativt för kundlojaliteten. Operatörna har gjort mycket stora investeringar i denna 
utbyggnad och vill därför börja tjäna pengar på näten så fort som möjligt. Förseningar innebär 
stora intäktsförluster dem. Det kommer också att utdömas vite för de parter som inte är klara 
med utbyggnaden vid den tidpunkt som stipulerats.  



 Kapitel 6 Resultatredovisning av fallstudie 

 1 65 

För entreprenörerna innebär felaktiga leveranser en mycket stor och allvarlig prestigeförlust. 
Konsolideringen på teleoperatörsmarknaden har gjort att entreprenörernas kunder blir allt 
större och färre, vilket också gör dem viktigare. Om en entreprenör tappar en kund står inte 
tusen åter. Sammantaget får felaktiga leveranser mycket allvarliga konsekvenser för de 
inblandade parterna; 4,5 på en skala från 1-5. 
 
Den stora risken för felaktiga leveranser och de mycket allvarliga konsekvenserna av sådana 
gör att affärsrisken är mycket hög; 4,4 på en skala från 1-5. 
 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten 
NCC samarbetar med Tele 2 i varaktiga relationer. NCC har byggt ut större delen av Tele 2:s 
GSM-system och hoppas få fortsätta med de kommande 3G-systemen. Ericsson har samarbete 
i varaktiga relationer med Telia och HP. Ericsson och HP har bildat ett bolag (EHPT) för 
utveckling av mjukvara till telekomindustrin. Samarbetsnivån kan anses vara hög vid dessa 
nämnda utbyten men låg utöver dem. 
 

6.3.2 Lämpligheten med varaktiga underleverantörsrelationer 
Vid GSM-utbyggnaden har NCC haft varaktiga relationer med flera olika sorters 
underleverantörer (UL). Detta planeras även vid 3G-utbyggnaden. Dessa varaktiga relationer 
gäller främst med strategiskt viktiga UL. NCC Telecoms inköpare utgår ifrån Kraljics matris, 
se figur 13,  när de ska utvärdera vilka sorters UL som är strategiska och som NCC därför bör 
skapa varaktiga relationer med. NCC Telecom har identifierat sådana strategiska UL, vilka 
främst består av materialleverantörer och installatörer av telekomutrustning, exempelvis 
master, teknikbodar samt radio- och teleinstallation.  
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Figur 13. Kraljics matris. (NCC Purchasing, 2001) 
 
NCC har tagit fram en inköpspolicy i syfte att minska antalet UL och skapa varaktiga 
relationer med de som är strategiskt viktiga. Varaktiga relationer syftar främst till 
resurssäkring. Vanliga anbudstävlingar mot UL skulle inte fungera eftersom det inte finns tid 
att utforma, skicka ut och analysera anbud. Anbudsförfarande fungerar egentligen inte i 
traditionell verksamhet heller.  
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NCC Telecoms inköpare har som ambition att utgå ifrån Kraljics matris när de ska utvärdera 
vilka sorters UL som NCC bör skapa varaktiga relationer med. När det råder hög leveransrisk 
och hög finansiell påverkan kan produkterna klassas som strategiska, vilket medför att NCC 
bör överväga att etablera en varaktig relation med denna typ av leverantör. NCC har sedan 
tidigare vissa relationer med denna typ av UL, avseende GSM-utbyggnaden. Volymen för 3G 
kommer att bli så mycket större än för GSM så det är osäkert om NCC Telecom kommer 
utnyttja de befintliga relationerna. Kanske startar inköparna från noll och skapar nya 
relationer med dessa typer av UL. En site består till stor del av vanliga byggarbeten. NCC 
Entreprenad har redan i stor omfattning inköpsavtal med leverantörer av byggnadsmaterial, 
som till exempel gips, virke, asfalt och betong. NCC Telecom kommer därför inte att upprätta 
egna avtal med dessa typer av leverantörer, utan istället utnyttja befintliga avtal. 
 
Sammanfattning av resultat avseende lämpligheten med varaktiga UL-relationer 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka värden respondenterna ansåg att 
variablerna i modell 1 har för arbeten utförda av underleverantörer vid 3G-utbyggnaden. 
 
 
Variabelbenämning Variabelvärde 
Produktens komplexitet 1,5 
Anpassningskrav 4,0 
Kunskaps- och resurskrav 2,0 
Utvecklingskrav 4,5 
Utbytets tillgångspecifikhet 3,0 
Ekonomisk potential 4,5 
Risk för felaktiga leveranser 4,0 
Konsekvenser av felaktiga leveranser 4,5 
Affärsrisk 4,25 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Mycket hög 
 
Tabell 4. Variabelvärden, mellan 1-5, på variablerna i modell 1 gällande UL-relationer. 
 
Utbytets tillgångsspecifikhet 
Produktkomplexiteten avseende arbeten utförda av dessa UL är låg; 1,5. Produktanpassningen 
är hög eftersom utformningen måste anpassas till de olika siterna; 4,0. Allmänna bygg- och 
installationskunskaper kan i stor utsträckning användas vid sitebyggnad varför kunskapen inte 
är speciellt specifik; 2,0. Teknikutvecklingen går framåt vilket även kommer påverka 
byggnadsarbeten och installation i hög grad. Utvecklingsbehoven för arbeten utförda av UL är 
mycket höga; 4,5. 
 
Utbytets tillgångsspecifikhet, som är beroende av produktkomplexitet, krav på 
produktanpassning, krav på kunskap och resurser samt utvecklingskrav, är medelhög; 3,0 på 
en skala från 1-5. 
 
Ekonomisk potential 
På grund av den problematiska logistiken finns det avsevärd potential till förbättringar, 
avseende exempelvis effektivitet och processutveckling, vid långsiktigt samarbete med 
strategiska UL. Den ekonomiska potentialen för varaktiga relationer med dessa UL är mycket 
hög; 4,5 på en skala från 1-5. 
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Affärsrisk 
Många och små jobb som är geografiskt utspridda ger logistikproblem. Det råder också en 
stor tidspress. Risken för felaktiga leveranser är för byggarbeten medelhög; 3 och för 
installation mycket hög; 5,0. Detta ger sammanlagt en stor risk för felaktiga leveranser; 4,0. 
Konsekvenserna av felaktiga leveranser av dessa UL är ungefär lika allvarliga som i 
traditionell verksamhet, men om felaktiga leveranser av UL leder till felaktiga leveranser av 
NCC så blir konsekvenserna allvarliga; 4,5. 
 
Den stora risken för felaktiga leveranser och de allvarliga konsekvenserna av sådana gör att 
affärsrisken är hög; 4,25 på en skala från 1-5. 
 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten 
På grund av det nära samarbetet i partnerskapet mellan NCC och Ericsson är samarbetsnivån 
vid övriga utbyten mycket hög. 
 
 
6.4 Skapandet av varaktiga relationer 
 
Enligt modell 2, figur 12 i avsnitt 4.3.1, påverkar faktorerna kunskapsutbyte, förtroende, 
relationsspecifika investeringar, ekonomiska förtjänster, avtalsberoende samt maktutövande 
skapandet av varaktiga relationer. Under intervjuerna tillfrågades respondenterna hur väl sex 
olika relationsbeskrivningar stämde in på de aktuella relationerna. Respondenterna fick ange 
värden, mellan 1-5, på varje beskrivning, där 1 innebär en mycket dålig beskrivning och 5 en 
mycket bra beskrivning. Dessa olika beskrivningsbetyg kunde sedan omtolkas till värden på 
faktorerna i modell 2. Detta eftersom var och en de sex olika faktorerna var representerade i 
varsin beskrivning, se intervjuguider i bilaga 2. Vid intervjuerna delades faktorn förtroende 
upp i två delfaktorer: kommunikation och affärsetik, i enlighet med modell 2. Betygen på 
relationsbeskrivningarna presenteras i tabell 5, avseende relationen mellan NCC och Ericsson, 
och i tabell 6, avseende relationen mellan NCC och UL. Efter respektive tabell följer 
respondenternas motivering till faktorvärdena. 
 

6.4.1 Skapandet av varaktiga kundrelationer 
Enligt respondenterna inom NCC Telecom krävs en annorlunda syn på kunderna och 
relationerna med dessa vid telekomverksamheten. I  den traditionella verksamheten är 
kunderna fragmenterade, det vill säga många och små, och själva verksamma inom branschen, 
vilket underlättar kommunikationen. Inom telekomverksamheten är kunderna koncentrerade, 
det vill säga få och stora, och  verksamma inom en annan bransch. NCC måste därför föra en 
nära diskussion med kunderna för att ta reda på vad som efterfrågas. Vidare blir kundfokus 
viktigare eftersom NCC försöker skapa varaktiga relationer med sina kunder inom 3G. 
Sammantaget gör dessa fenomen att kundrelationerna blir viktigare vid telekomverksamhet än 
vid traditionell verksamhet, där många entreprenörer inte bryr sig så mycket om kunden. I 
högkonjunktur försöker entreprenörna ”lura” kunden på så mycket pengar som möjligt och i 
lågkonjunktur ger kunden tillbaks genom att pressa priserna så mycket det bara går. Detta 
beteende måste förändras. Självkostnadskalkyl och lek med procentsatser fungerar inte längre, 
produktionsfokus måste bytas ut mot kundfokus. 
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Axelsson från Consultus anser att partnerskap kräver ett annorlunda synsätt i företagen 
jämfört med vanliga leverantörsrelationer. Parterna måste inse att det är ett strategiskt vägval 
som syftar till att skapa värde åt båda parter så att en vinn-vinn-situation uppstår. De måste 
även se betydelsen och svårigheten i att skapa en så nära relation, vilken innefattar hela 
personalen och inte bara inköpssidan. Företagskulturen bör inte vara stel, formell och 
byråkratisk där allt som ska göras måste regleras i skriftliga dokument och avtal. Det är mer 
lämpligt med en kultur där informella kontakter och relationer kan frodas så att parterna kan 
kommunicera och lita på varandra även utan skriftliga dokument och avtal. Företagen måste 
inte vara likartade vad gäller storlek, bransch och kultur. Det viktiga är att de har samma 
inställning och motivation för partnerskapet. Parterna bör se partnerskapet som att 
tillsammans gå upp på en kulle och se ut över en ny och större helhet. Partnerskapet ger större 
möjligheter än om parterna arbetar enskilt. Inser de detta är mycket vunnet. 
 
En viktig åtgärd som parterna kan vidta för att förebygga problem och möjliggöra ett bra 
samarbete är enligt Axelsson att försöka skapa så många utbytespunkter och beröringsytor 
som möjligt mellan företagen. Många personer på många olika nivåer bör samarbeta i många 
frågor under lång tid. På så sätt blir relationen mer intensiv och intim vilket underlättar för 
parterna att lära känna varandra och inse fördelarna med samarbetet. Den vanligaste orsaken 
till misslyckade partnerskap är att parterna underskattar den tid det tar att skapa en nära 
relation. Det behövs en mycket lång startsträcka innan parterna är redo för att genomföra en 
affär tillsammans på bästa sätt inom partnerskapet. Ibland händer det också att parterna inte 
har 100% rätt inställning till partnerskapet. För att relationen ska bli framgångsrik måste båda 
parter vara villiga att offra mycket tid och resurser på att lära känna varandra och samarbeta 
som ett lag. Det kan hända att parterna har så svårt att samarbeta att de får ge upp och avsluta 
relationen. Ofta halkar de då tillbaks till en föregående, mindre intim, leverantörsrelation. 
Parterna samarbetar då fortfarande men inte så nära som i ett partnerskap. Misslyckanden med 
partnerskap beror främst på att parterna inte har den uthållighet som krävs, innan frukterna av 
samarbetet kan skördas. 
 
Under fallstudien framkom att NCC och Ericsson arbetar hårt för att bygga upp ett 
partnerskap och de har genomfört en mängd olika åtgärder för att underlätta ett nära 
samarbete. Ett tydligt problem i detta förändringsarbete är att det råder stora kulturella och 
ekonomiska skillnader mellan företagen, vilket försvårar relationsskapandet. Exempelvis 
utvärderar Ericsson ekonomin på årsbasis medan NCC ser den på projektbasis. 
 
Sammanfattning av relationsbeskrivningar 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka betyg respondenterna gav de 
relationsbeskrivningar, baserade på faktorerna i modell 2, som gjordes av relationen mellan 
NCC och Ericsson.  
 
Faktorbenämning Betyg från NCC Betyg från Ericsson 
Kunskapsutbyte 2,3 4,0 
Förtroende 2,8 4,0 
Relationsspecifika investeringar 3,5 2,5 
Ekonomiska förtjänster 4,2 3,5 
Avtalsberoende 3,3 3,0 
Maktutövande 4,2 1,0 
 
Tabell 5. Betyg, mellan 1-5, på beskrivningar av partnerskapsrelationen. 
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Kunskapsutbyte 
Medarbetare inom NCC har lärt sig tekniska specifikationer om Ericssons produkter och 
allmänna kunskaper om telekombranchen, vilket är nödvändigt för kalkylarbete i 
anbudsfasen. De har även erhållit kunskaper från Ericsson avseende deras kultur och 
organisation, hur Ericssons kunder tänker samt deras processer och rutiner i marknads- och 
anbudsfas.  
 
Medarbetare inom Ericsson har fått lära sig NCC:s kultur och synsätt, som är helt annorlunda 
än Ericsssons. NCC behandlar kunden på ett annat sätt än Ericsson. NCC fokuserar på dialog 
och diskussioner med kunden istället för att endast följa och tillgodose nedskrivna krav och 
önskemål. De har även lärt sig NCC:s processer och rutiner i marknadsföringsfas. Ericsson, 
som har produktfokus, har av NCC fått lära sig att fokusera mer på produktionen och 
organisationstänkande. Ericssons storlek och framgång medför en risk att invaggas i falsk 
trygghet. De är väldigt duktiga på teknikutveckling men när det gäller utveckling av 
exempelvis organisation och processer kan de lära sig av NCC. 
 
Kunskapsutbytet mellan parterna har skett både formellt i kurser och möten, till exempel ett 
seminarium om offertarbete, och informellt i arbetssituationer, till exempel i inköpsteamet och 
pilotprojektet. Kunskapsutbytet gällande Ericssons teknik har skett både formellt, vid 
speciella kurser, och informellt, i arbetssituationer. Utbytet från NCC till Ericsson har endast 
skett informellt i arbetssituationer.  
 
Respondenterna gav en del förslag på hur kunskapsutbytet mellan parterna kan förbättras. 
Kunskapsutbytet borde ökas och struktureras mer formellt, så att parterna utnyttjar varandras 
kompetenser bättre. Parterna borde utbyta mer kunskap gällande varandras processer och 
rutiner, särskilt avseende marknadsföringsfasen. I Sverige har parterna på grund av tidsbrist 
inte uppnått ett nära samarbete gällande de två första faserna, marknadsföring och anbud, i 
3G-utbyggnaden. Samarbetet har fokuserats på den tredje fasen, tillverkning. Den fjärde 
fasen, eftermarknad, har hittills inte berörts. Samarbetet i tillverkningsfasen blir lidande av att 
parterna inte har bearbetat marknadsföringsfasen ordentligt tillsammans. Detta eftersom den 
första fasen bildar en bra grund att bygga vidare på. Kunskapsutbytet skulle också bli bättre 
om parterna satt ihop rent fysiskt och arbetade tillsammans. Parterna borde integreras mer 
med projektorganisering i stället för företagsorganisering. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna utbyter kunskap gällande 3G-verksamheten för att 
förbättra produkter/processer, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. 
Respondenter inom NCC gav betyget 2,3 och respondenter inom Ericsson gav betyget 4,0. 
Åsikterna bland respondenterna var lika inom respektive företag. 
 
Förtroende 
Inga konkreta åtgärder har vidtagits för att öka affärsetiken i relationen, men parterna arbetar 
tillsammans för att lära känna varandra och skapa ett förtroende mellan dem. De enskilda 
företagen har hög affärsetik, vilket sannolikt kommer leda till hög affärsetik även i relationen. 
Den öppna dialog som råder mellan företagen leder också till hög affärsetik. Enligt 
respondenterna inom Ericsson får NCC själva vara med och träffa kund och framföra sina 
åsikter, vilket gör att de inte åsidosätts i partnerskapet. Respondenterna inom NCC håller inte 
med om detta utan tycker att de allt för sällan får vara med och träffa kund. Regelbundna 
styrgruppsmöten hålls för att fokusera på partnerskapet istället för de enskilda företagens 
intressen.  
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Det är svårt att se vilka formella åtgärder som kan förbättra situationen. Eventuell 
misstänksamhet som kan råda försvinner nog med tiden, när parterna väl får samarbeta i 
verkliga projekt. En sak som är viktig är att cheferna föregår med gott exempel och visar att 
de är de kollektiva intressena som står i centrum. Detta fungerar ganska bra men kan också 
förbättras. Ledningen borde lägga ned mer möda på att skapa större förståelse för relationen 
och dess syfte, hos medarbetare i båda företagen på operativ nivå. Affärsetiken skulle bli 
bättre om parterna satt ihop rent fysiskt och arbetade tillsammans. Bättre kunskapsutbyte i 
marknadsföringsfasen skulle ge större förståelse mellan parterna, vilket också skulle ge bättre 
affärsetik. 
 
Parterna utbyter flera sorters information, bland annat avseende planering och marknad. Vid 
styrgruppsmöten delges kunders planering, åsikter och önskemål till NCC. Det är mycket 
viktigt att Ericsson gör detta noggrant eftersom kunderna är annorlunda än vad NCC är vana 
vid. Kundernas åsikter får inte filtreras eller snedvridas eftersom NCC då får svårare att göra 
ett bra jobb. Ericsson ger mer information till NCC än vid än vanlig leverantörsrelation. NCC 
har givit information till Ericsson gällande flera olika saker, bland annat organisation, 
processer och marknad. Informationsutbytet är något snedvridet, vilket troligen grundar sig i 
de olika verksamheternas natur. Ericssons verksamhet innebär nog mer företagshemligheter 
än byggverksamhet. Därför är Ericsson mindre öppna med information än vad NCC är. 
Informationsutbytet sker främst informellt, vid samarbete i grupper eller genom email och 
telefon, men även formellt i möten, exempelvis styrgruppsmöten som protokollförs.  
 
Partnerskapet och de gemensamma arbetsgrupperna leder till bättre kommunikation än vid 
traditionella underleverantörsrelationer. Kommunikationen blir dock lidande av att det är två 
företag med olika kulturer från två olika världar som möts. Parterna måste lära känna varandra 
innan kommunikationen kan fungera bra. Detta skulle underlättas om parterna satt ihop rent 
fysiskt och arbetade tillsammans. Informationsutbytet borde struktureras bättre så att det blir 
lättare att följa upp.  
 
Följande relationsbeskrivning: det råder öppen kommunikation och ärlighet mellan parterna, 
betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom NCC gav betyget 2,8 
och respondenter inom Ericsson gav betyget 4,0. Åsikterna bland respondenterna var relativt 
lika inom respektive företag. 
 
Relationsspecifika investeringar 
NCC har investerat en stor mängd tid, pengar och resurser främst på personalsidan. Det 
etablerats en Key-account-organisation som arbetar enbart i relationen med Ericsson. Denna 
organisation har etablerats genom fokuserad rekrytering och medarbetarna har 
kompetensutvecklats i stor utsträckning. NCC har utökat Site master, en databas innehållande 
alla uppgifter om en mängd olika siter, och även gett Ericsson tillgång till den.  
 
Ericsson har också skapat en särskild organisation för relationen genom internrekrytering, 
vilket innebär en omfördelning av resurser och tid till relationen. Denna investering är 
emellertid inte alls lika stor som motsvarande inom NCC. Ericsson har kopplat upp sig mot 
NCC:s databas Site master och tillhandahåller arbetsrum åt en av NCC:s inköpare. Ericsson 
har också utvecklat spetskompetens inom NCC:s kärnverksamhet, i form av en senior 
specialist inom civil works.  
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Parterna har gjort en hel del gemensamma investeringar tillsammans. En speciellt utsedd 
styrgrupp ska säkerställa att intentionerna med GCA efterlevs. I gemensamma arbetsgrupper 
diskuterar parterna hur de tillsammans ska uppnå att 1+1>2 genom att behandla affärsfrågor, 
tekniska frågor och inköpsfrågor. Parterna har haft gemensamma utbildningar och anpassat 
vissa processer till varandra. Ett gemensamt inköpsteam samarbetar mycket nära i relationen, 
i syfte att knyta strategiska underleverantörer till verksamheten. Parterna har genomfört ett 
pilotprojekt (anticipation projekt) tillsammans, i syfte att lära känna varandra, marknadsföra 
partnerskapet och visa upp en gemensam styrka på hemmamarknaden. Parterna har också 
bildat ett gemensamt bolag, Site hotellet, för utbyggnad och sedan uthyrning av siter. I 
framtiden kommer parterna dela på relationsspecifika investeringar, till exempel 
gemensamma lokaler. 
 
Alla investeringar i denna relation är ovanliga för NCC. Att så mycket pengar, tid och resurser 
avsatts till en organisation som ännu inte har någon affär är helt unikt. Det är troligen den 
största fokuserade rekryteringen någonsin och de medarbetare som ingår i partnerskapet har 
fått mer utbildning än brukligt. Även styrgruppen och arbetsgrupper bestående av 
medarbetare från båda parter är något nytt för NCC. Ericsson har inte investerat så mycket 
mer i relationen än vad som är brukligt, men en relationsspecifik organisation och gemensamt 
inköp är mycket ovanligt för företaget. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna har gjort stora investeringar i relationen, till exempel 
kunskap och utrustning, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter 
inom NCC gav betyget 3,5 och respondenter inom Ericsson gav betyget 2,5. Åsikterna bland 
respondenterna var olika inom respektive företag. 
 
Ekonomiska förtjänster 
Partnerskap är det bästa sättet att säkerställa resurser, vilket gör Ericsson trovärdigare när det 
gäller att hålla avtalad kvalitet och tid. Arbetssättet innebär också minst antal 
överlämningspunkter, kortare ledtider, kostnadsbesparingar samt trygghet. Ett nära samarbete 
under längre tid möjliggör dessutom ständiga förbättringar och större effektivitet, så att fler 
basstationer (siter) kan byggas på kortare tid. Detta är särskilt värdefullt vid den snabba 
utbyggnadstakt som förväntas vid 3G. NCC hoppas även på att tack vare samarbetet få affärer 
utomlands som kanske annars inte erhållits utan det globala Ericssons hjälp. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna har gjort stora investeringar i relationen, till exempel 
kunskap och utrustning, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter 
inom NCC gav betyget 4,2 och respondenter inom Ericsson gav betyget 3,5. Åsikterna bland 
respondenterna var väldigt lika inom respektive företag. 
 
Avtalsberoende 
Det underliggande ramavtalet innebär inte att projektavtalen blir mindre detaljerade än vid 
traditionella byggprojekt, där ramavtal saknas. Avtalsberoendet är därför ungefär lika stort 
som vanligt i byggbranschen. 
 
Följande relationsbeskrivning: hur väl samarbetet fortlöper beror till stor del på hur väl 
avtalen är skrivna, eftersom kryphål och tvetydigheter kan leda till konflikter, betygsattes av 
respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom NCC gav betyget 3,3 och 
respondenter inom Ericsson gav betyget 3,0. Åsikterna bland respondenterna var olika inom 
respektive företag. 
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Maktutövande 
Respondenterna inom Ericsson anser att parterna är jämbördiga medan respondenterna inom 
NCC anser att Ericsson är nummer ett i relationen. Detta är dock naturligt eftersom det är 
inom deras bransch samarbetet sker. Ericsson bjöd in NCC till denna relation. och äger enligt 
GCA kundrelationen. Därför har de större makt i relationen, uppskattningsvis 70-30. 
Ericssons storlek och tekniska kunskap gör att NCC får finna sig i att gå ett steg bakom. 
Ericssons större betydelse genomsyrar hela relationen men NCC lär och utvecklas. NCC:s 
betydelse ökar tack vare en större kunskap gällande projektledning, eftersom byggverksamhet 
alltid genomförs i projekt. Operatörerna, som är kunder åt partnerskapet, är medvetna om 
NCC:s stora projektledningskunskap och ser därför gärna att NCC leder totalprojekten. 
Ericsson har dock svårt att medge NCC:s större kunskap i projektledning och vill därför inte 
släppa på kontrollen och bestämmandet till NCC, trots att detta vore naturligt. Den rådande 
obalansen, avseende betydelse och bestämmanderätt, kan även bero på att samarbetet inte 
riktigt gäller de två första faserna i utbyggnaden. I Danmark har parterna samarbetat redan i 
marknadsföringsfasen, vilket underlättar skapandet av ett jämbördigt partnerskap. 
 
Följande relationsbeskrivning: en av parterna har mer att säga till om på grund av dennes 
storlek och betydelse, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom 
NCC gav betyget 4,2 och respondenter inom Ericsson gav betyget 1,0. Åsikterna bland 
respondenterna var lika inom respektive företag. 
 

6.4.2 Skapandet av varaktiga underleverantörsrelationer 
Telekomverksamheten kräver ett annorlunda inköpsbeteende jämfört med traditionell 
verksamhet. Samarbete i varaktiga relationer blir mycket viktigare. Det krävs ett industriellt 
tänkande och helhetsperspektiv istället för att bara fokusera på det enskilda projektet och den 
enskilda byggarbetsplatsen. Högteknologiska produkter kräver högre specialistkunskap av 
inköpare. Därför kommer inköparna att behöva fokusera sitt arbete på enskilda produkter 
istället för att sköta inköp av hela sortiment. UL upplever nog NCC som en mer seriös partner 
idag än för fem år sedan. De senaste åren har företaget jobbat en hel del med att förändra 
inköpsbeteendet. Inför 3G-utbyggnaden försöker NCC betona vikten av att denna förändring 
fortsätter. Inköparna har fått genomgå en elva dagar lång intern inköpskurs med fokus på 
partnerinköp istället för kortsiktiga inköp. NCC och UL värnar om relationerna på så sätt att 
de skickar utvärderingsenkäter till varandra där relationen analyseras, till exempel vad som är 
bra och vad som borde förbättras. Förhoppningsvis ska parterna även sitta ihop och arbeta 
tillsammans en del i framtiden. Förr i tiden var sådana åtgärder ovanliga men de senaste åren 
har NCC börjat inse betydelsen av varaktiga relationer med UL, varför också 
relationskapande åtgärder blivit vanligare. 
 
På ledningsnivå är detta annorlunda synsätt helt etablerat men på operativ nivå finns det 
fortfarande medarbetare som kör egna race eftersom de inte ser sambanden och helheten. I 
byggbranschen är små, kortsiktiga och lokala inköp tradition. Detta beteende är nu mycket 
långsamt på väg att ändras, vilket är särskilt viktigt vid telekomverksamheten. Mentaliteten att 
pressa UL för kortsiktiga vinster finns kvar i hela NCC. UL ska helst ta så stort ansvar som 
möjligt till så lågt pris som möjligt, teamkänsla saknas. Denna mentalitet måste förändras. 
NCC borde satsa på långsiktiga inköpsstrategier och inte bara fokusera på projektnivå. 
Dagens projektinköpare involveras lite för sent i byggprocessen och har därför ofta ett så 
pressat tidsschema att de använder sig av gamla erfarenheter och rutiner. De har inte tid att 
tänka i nya banor. Tidspressen gör också att det blir svårt att ha en helhetssyn, det blir lätt att 
fastna i detaljer. 
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Sammanfattning av relationsbeskrivningar 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka betyg respondenterna gav de 
relationsbeskrivningar, baserade på faktorerna i modell 2, som gjordes av relationen mellan 
NCC och UL 
 
 
Faktorbenämning Betyg från NCC 
Kunskapsutbyte 2,7 
Förtroende 2,3 
Relationsspecifika investeringar 2,0 
Ekonomiska förtjänster 4,3 
Avtalsberoende 4,0 
Maktutövande 4,3 
 
Tabell 6. Betyg, mellan 1-5, på beskrivningar av UL-relationer. 
 
Kunskapsutbyte 
Genom kunskapsutbyte med UL får NCC en förståelse för andra branschers teknik, marknad 
och tillverkning, vilket underlättar inköp och möjliggör tillfredställande leveranser. NCC 
förmedlar en helhetssyn gällande processer och produkter till UL så att de förstår var och hur 
deras lilla del passar in i helheten. Med en objektiv syn kan NCC:s inköpare ifrågasätta 
exempelvis processer och rutiner hos hemmablinda UL och på så sätt underlätta ett 
nytänkande för dem. 
 
Kunskapsutbytet sker både formellt i möten och informellt i arbetssituationer. Vid ett formellt 
möte en gång per år presenterar företagen sin organisation, teknik och produkter. Parterna 
planerar också att ha kurser tillsammans. NCC bör öka och strukturera kunskapsutbytet med 
strategiskt viktiga UL, så att deras kompetens tas till vara på ett bättre sätt. Kunskaperna hos 
enskilda medarbetare på alla nivåer bör utnyttjas. NCC borde träffa enskilda UL mer och inte 
bara vid ett stort gemensamt möte en gång per år. Ibland kan det hända att parterna samarbetar 
i flera år utan att egentligen träffas. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna utbyter kunskap gällande 3G-verksamheten för att 
förbättra produkter/processer, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. 
Respondenter inom NCC gav betyget 2,7. Åsikterna bland respondenterna var väldigt olika 
inom företaget. 
 
Förtroende 
Parterna har inte vidtagit några konkreta åtgärder för att förbättra affärsetiken men NCC:s 
inköpspolicy betonar vikten av affärsmannaskap, där etiskt agerande är en mycket viktig 
beståndsdel. Vidare så underlättar personliga relationer med UL en hög affärsetik i 
samarbetet. Denna policy är bra men ledare borde kanske agera och statuera exempel vid 
tillfällen när policyn inte följs och respekteras av enskilda medarbetare. Annars finns det risk 
att policyn bara blir ett dött dokument som ingen bryr sig om. För att möjliggöra en bra 
affärsetik måste parterna stå för sina ord och visa lojalitet. En åtagandekultur, att göra det som 
sagts, saknas tyvärr. Inköparna måste visa objektivitet och behandla alla UL lika, bland annat 
genom att inte föra vidare konfidentiell information, i syfte att pressa priser eller kontrollera 
att marknadens lägsta pris har erhållits. 
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Informationsutbytet är relativt lågt i detta skede av 3G-verksamheten. NCC håller på 
informationen tills företaget har bestämt vad som ska göras och hur det ska gå till. Just nu är 
öppenheten låg eftersom alla vill vara kompis med alla än så länge, parterna vill inte ta 
ställning ännu. Kommunikationen blir nog bättre när verkliga projekt drar igång. 
Informationsutbytet gäller hittills främst introduktionsskedet, där parterna presenterar sina 
produkter och verksamheter. UL är med i både planeringsskede och anbudsskede. Därför får 
de information som gäller både enskilda projekt och i viss mån NCC:s eventuella framtida 
efterfrågan av deras tjänster. UL tipsas också om andra affärer inom NCC som kan vara av 
intresse för dem. Vid GSM-utbyggnaden får UL nödvändig, projektspecifik information i ett 
tidigt skede så att de kan planera sitt arbete. NCC är däremot dåliga på att ge mer allmän 
information som inte rör det enskilda projektet, exempelvis framtida prognoser och dylikt. 
NCC får information från UL främst avseende hur deras arbete fortskrider. Uppstår problem 
får NCC reda på det direkt utan tidsfördröjning. Detta är en stor skillnad mot kortvariga 
relationer där UL kan försöka ”mörka” uppkomna problem. Informationsutbytet sker främst 
informellt via telefon till underentreprenörer och email till materialleverantörer, men även 
formellt i möten vid anbudssamarbeten. 
 
Vid GSM-utbyggnaden förekommer det att UL försöker lösa problem efter eget huvud utan 
att informera NCC, vilket kan få negativa följder. Annars fungerar den projektspecifika 
kommunikationen bra medan den mer allmänna informationen kan förbättras. För att 
underlätta informationsutbytet borde parterna investera i ett gemensamt extranet. 
 
Följande relationsbeskrivning: det råder öppen kommunikation och ärlighet mellan parterna, 
betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom NCC gav betyget 2,3. 
Åsikterna bland respondenterna var olika inom företaget. 
 
Relationsspecifika investeringar 
NCC brukar inte investera så mycket i relationer med UL och har inte gjort det vid 
telekomverksamheten heller än så länge. Detta är ett beteende som borde ändras, vilket är på 
gång även om det går långsamt. UL har däremot gjort relativt stora investeringar i kompetens, 
maskiner och utrustning. Den gemensamma produkt- och processutvecklingen borde ökas. 
Parterna borde gemensamt analysera varandras processer för att se vilka anpassningar som 
kan göras för att öka effektiviteten. Detta skulle skapa en vinn-vinn-situation. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna har gjort stora investeringar i relationen, till exempel 
kunskap och utrustning, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter 
inom NCC gav betyget 2,0. Åsikterna bland respondenterna var relativt lika inom företaget. 
 
Ekonomiska förtjänster 
På grund av den mer problematiska logistiken vid 3G-utbyggnaden måste NCC och UL 
samarbeta närmare varandra, till exempel avseende gemensam tillverkning av teknikbodar. 
Det kommer att krävas en långsiktig gemensam produkt- och processutveckling, varför 
parterna bör sätta samman team från de olika företagen för att underlätta ett nära samarbete. 
Den problematiska logistiken gör också att trovärdiga UL blir viktiga i anbudsskedet för att 
kunna övertyga kunden om att tidsramarna kan hållas. 
 
Följande relationsbeskrivning: parterna har gjort stora investeringar i relationen, till exempel 
kunskap och utrustning, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter 
inom NCC gav betyget 4,3. Åsikterna bland respondenterna var väldigt lika inom företaget. 
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Avtalsberoende 
Avtalsberoendet kommer att vara ungefär lika stort som i traditionell byggverksamhet. 
Följande relationsbeskrivning: hur väl samarbetet fortlöper beror till stor del på hur väl 
avtalen är skrivna, eftersom kryphål och tvetydigheter kan leda till konflikter, betygsattes av 
respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom NCC gav betyget 4,0. Åsikterna 
bland respondenterna var relativt lika inom företaget. 
 
Maktutövande 
Detta är olika för olika relationer. Ofta har NCC mer bestämmanderätt på grund av storlek 
och betydelse men det kan också vara tvärtom. UL styrs ofta väldigt hårt av NCC. De får inte 
själva bestämma när, hur och vad som ska utföras. Förhoppningsvis uppfattar UL denna 
styrning som något nödvändigt och inte som något negativt. Traditionellt pressar NCC 
småfirmor relativt hårt, främst ekonomiskt, och utnyttjar då sin storlek. Vad gäller utbyggnad 
av 3G ger NCC vissa utfästelser om expansion utomlands för UL vilket skulle kunna göra 
NCC till en mer attraktiv partner. Denna expansion är ännu osäker varför beteendet kan 
ifrågasättas. Stora UL som har monopolliknande situation samt radio- teleinstallatörer med 
hög spetskompetens har inflytande i relationen och utnyttjar ibland sin betydelse. Detta får 
NCC tolerera eftersom det inte finns andra alternativ till dessa UL. Några betydelsefulla UL 
ifrågasätter NCC:s projektledarroll för utbyggnad av 3G. Detta eftersom de själva, i samband 
med utbyggnaden av 2G, i vissa fall innehaft denna roll. En del UL har gamla relationer med 
Ericsson och operatörer och ställer sig avvaktande till att NCC nu övertar ansvaret för dessa 
relationer. Vid eventuell resursbrist kan situationen ställas på sin spets, eftersom det är osäkert 
om dessa UL:s lojalitet då ligger hos NCC eller hos annan part.  
 
Följande relationsbeskrivning: en av parterna har mer att säga till om på grund av dennes 
storlek och betydelse, betygsattes av respondenterna på en skala från 1-5. Respondenter inom 
NCC gav betyget 4,3. Åsikterna bland respondenterna var väldigt lika inom företaget. 
 
 
6.5 Samarbetsformer vid varaktiga relationer 
 
Alla respondenter har en mer eller mindre stark nätverkssyn på partnerskapet, vilket betyder 
att de inte endast ser det som en enskild relation. Parterna kommer att försöka knyta upp även 
underleverantörer till samarbetet. NCC har bra relationer med sina kunder och med sina 
underleverantörer. En svag relation mellan Ericsson och NCC:s UL finns också. Detta gör att 
nätverk är en bra beskrivning. Kontakterna i nätverket är än så länge inte koordinerade och 
parterna ”pratar bakom ryggen” på varandra. Nätverket borde därför struktureras och knytas 
ihop så att parterna kommer närmare varandra. Idag är det fokus på den enskilda relationen 
men i framtiden kommer det förhoppningsvis bildas ett nätverk med kundfokus, en gemensam 
resurssamling med en mängd parter.  
 
Det är emellertid inte säkert att det går att skapa ett nätverk med samarbete i varaktiga 
relationer mellan alla parter. Detta eftersom alla UL kanske inte väljer att ingå i några 
varaktiga relationer på grund av de inte vill knyta upp sig. Resursbristen kommer säkra jobb 
för UL utan att de tillhör något nätverk, särskilt för elektriker som det råder brist på. Därför 
kan nätverksskapandet bli något problematiskt för NCC och Ericsson. Hittills verkar det 
emellertid som de flesta UL är positiva till varaktiga relationer med partnerskapet. 
 



 Kapitel 6 Resultatredovisning av fallstudie 

 1 76 

Partnerskapet måste göra en totalkostnadsanalys för att se vilka andra parter som ska infogas i 
nätverket och hur samarbetet med dessa ska utföras. Vid val av UL kommer NCC att beakta 
deras geografiska spridning.  De ska helst vara internationellt verksamma så att de kan följa 
med ut i världen när 3G-utbyggnaden rullar vidare. Andra anledningar till detta är att sådana 
samarbeten kan skapa affärer åt NCC tack vare stora UL:s goda kundrelationer samt att det 
råder kapacitetsbrist i Sverige. Både kund och Ericsson kan föreslå telekominriktade UL åt 
NCC. Detta eftersom både operatörerna och Ericsson har stora erfarenheter sedan tidigare av 
samarbete med dessa UL. NCC ska i framtiden kunna ta över ansvaret för vissa av Ericssons 
UL. NCC kommer till viss del att undersöka relationer mellan UL och deras 
underleverantörer, men det borde göras i större omfattning. Ofta har NCC och deras UL 
samma leverantörer längst bak i kedjan. Därför borde parterna koordinera sina inköp från 
dessa ”grundkällor” för att effektivisera logistiken i nätverket och erhålla lägre priser. 
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7 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultaten av datainsamlingen, som presenterats i föregående 
kapitel, med hjälp av de teoretiska resonemang och modeller, som presenterats i 
teorikapitlen. De empiriska resultaten analyseras i tur och ordning, med avseende på de fyra 
forskningsfrågorna. 
 
Mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin” vid 3G-utbyggnaden innebär sannolikt 
att entreprenadföretagen går från verksamhet i en enkel och statisk omgivning till en komplex 
och dynamisk omgivning, se figur 1.  
 

 
Entreprenadföretagens omgivning 

 
 
     Statisk  Dynamisk 
 
 
 
 Enkel 
 
 
 
 Komplex 
 
 
 
Figur 1. Entreprenadföretagens omgivning. 
 
När den omgivning som företagen har sin verksamhet i förändras, kan en mängd åtgärder och 
anpassningar bli nödvändiga. En dynamisk omgivning ställer högre krav på företagets 
förmåga till förändring och anpassning. (Robbins, 1998) Den för också med sig osäkerhet och 
problem. Ett företag som inte lär sig att anpassa verksamheten till den föränderliga 
omgivningen får problem med en allt hårdare konkurrens. Den teknologiska utvecklingen har 
gjort världen till en mindre och snabbföränderlig miljö, som straffar stelbenta och trögrörliga 
företag. (Zineldin, 2000) För att minska osäkerheten och öka anpassningsförmågan måste 
företagen lära sig att samarbeta i varaktiga relationer. Till följd av den allt mer dynamiska 
omgivningen har därför varaktiga relationer blivit allt vanligare under de senaste decennierna. 
(Fernström, 1996) 
 
Enligt Axelsson (1996) och Gummesson (1998) är varaktiga relationer särskilt lämpliga i en 
dynamisk omgivning. Snabb teknisk utveckling och en hög grad av förändring i omgivningen 
gör att behovet av tätare kontakt och nära relationer ökar. Detta eftersom det blir viktigt att 
förvissa sig om att den andra parten utvecklar och anpassar sin förmåga i takt med de 
förändrade kraven. Genom närhet till kunden kan leverantören också prognosticera framtida 
förändringar i efterfrågan på ett effektivt sätt. 
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Vid denna verksamhetsförändring försöker entreprenadföretagen att skapa varaktiga relationer 
för att öka samarbetet och därmed bland annat minska den osäkerhet, som förflyttningen 
innebär. Detta försök till ökat samarbete, vilket är ovanligt inom den traditionella 
byggprocessen, är en passande åtgärd vid verksamhet i en dynamisk omgivning. I nästa 
delkapitel 7.1 sker en analys kring varför det är så ovanligt med samarbete i traditionell 
byggverksamhet. Det är inte endast omgivningen som avgör lämpligheten med varaktiga 
relationer. I delkapitel 7.2 analyseras denna lämplighet avseende enskilda produktutbyten, för 
att företag ska kunna avgöra vid vilka situationer ett nära samarbete är särskilt lämpligt. När 
det fastslagits att varaktiga relationer är en lämplig koordineringsform återstår arbetet med att 
skapa dem. I delkapitel 7.3 sker analys kring hur varaktiga relationer skapas och i delkapitel 
7.4 sker analys kring vilken samarbetsform som bör väljas. 
 
 
7.1 Orsaker till aktörernas beteende i byggbranschen 
 
Fernström (1996), Kadefors (1997), Hagström, (1997) och Olsson (2000) hävdar att 
samarbetet mellan aktörerna i byggprocessen är bristfälligt. Parterna fokuserar bara på egna 
insatser och vinster, vilket leder till suboptimering och dålig helhetssyn. Rådande 
avtalsformer anses vara orsak till detta beteende, eftersom de inte ger incitament till 
långsiktigt tänkande och samarbete. Oviljan till samarbete och fokus på egna intressen har 
funnits under mycket lång tid, varför beteendet har institutionaliserats i branschen. Detta har 
gjort att misstänksamheten är mycket stor och förtroendet lågt mellan parterna. Aktörerna i 
branschen är medvetna om de nackdelar som beteendet innebär och under de senaste åren har 
viljan till förändring av beteendet blivit allt tydligare. På grund av den rigida 
institutionaliseringen går dock dessa förändringar mycket långsamt. (ibid) 
 
Lazar (2000) hävdar att det finns stora likheter mellan byggprojekt och spelteorins olika 
affärsspel, särskilt Fångarnas dilemma. Det står ekonomiska förtjänster på spel, den kan 
finnas både vinnare och förlorare, det är mer än en part inblandad, strategier genomförs av 
parterna och resultatet beror till stor del på dessa valda strategier. Detta gör spelteorin till ett 
användbart verktyg för att förstå och förklara relationerna i byggbranschen. (ibid) 
 
Spelteorin kan alltså användas för att förstå och förklara det kortsiktiga beteendet i 
byggbranschen som innebär att aktörerna ”smålurar” varandra. Enligt spelteorin är spelarna 
rationella vilket medför att de försöker maximera den egna vinsten över varje enskilt spel. Om 
det inte finns incitament till långsiktighet och samarbete kommer spelarna att agera kortsiktigt 
och svika varandra eftersom detta är mest rationellt.  
 

7.1.1 Traditionella avtalsformer 
De traditionella avtalsformerna medför ständigt nya konstellationer av aktörer vid varje 
enskilt projekt. De kortsiktiga relationerna medför att kommunikation och förtroende mellan 
parterna blir lågt. (Fernström, 1996)  (Kadefors, 1997) 
 
Denna situation har tydliga likheter med grundformen av Fångarnas dilemma, som utgörs av 
en enda spelomgång utan kommunikation mellan spelarna. Den enskilda spelaren tjänar i 
detta spel alltid på att svika, oavsett vilken strategi motspelaren väljer. Enligt spelteorin slutar 
grundformen av Fångarnas dilemma därför alltid med att spelarna sviker varandra, eftersom 
de inte har några incitament till att samarbeta. 
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Enligt respondenterna i spelexperimentet har dessa svekstrategier blivit allt mindre vanliga i 
byggbranschen de senaste åren, särskilt bland de större företagen. Detta beror på att de stora 
företagen inte har råd att bli förknippade med bristande affärsetik, eftersom sannolikheten är 
hög att företagen  möts igen vid något annat spel (projekt). Vid spel där det råder liten risk att 
spelarna möts igen slutar emellertid detta spel fortfarande ofta med att spelarna väljer 
svekstrategier.  
 
Ett sätt att få spelarna att samarbeta är således att få dem att tro att de ska mötas igen. Detta 
kan enligt Brandenburger & Nalebuff (1996) ske antingen genom långsiktiga avtal eller 
genom att med hjälp av taktik få spelarna att koppla ihop spel. Det sistnämnda sättet var 
anledningen till att en av respondenterna valde att samarbeta i detta spel vid fallstudiens 
spelexperiment, han uppfattade spelen som sammankopplade. 
 

7.1.2 Projektpartnering 
Enligt Cheng, Li & Love (2000) är projektpartnering den vanligaste formen av partnering i 
byggbranschen. Projektpartnering är en metod för att, med hjälp av bland annat gemensamma 
mål och tydliga rutiner för effektiv konflikthantering, öka samarbetet vid ett enskilt projekt i 
syfte att gemensamt uppnå ett bättre resultat. De eventuella vinster som uppstår delas mellan 
de olika aktörerna så att alla får del av kakan. Fördelen med projektpartnering är att den kan 
ge snabba resultat med minimala initiala kostnader.  
 
Denna situation har tydliga likheter med en specialform av Fångarnas dilemma, som utgörs av 
en enda spelomgång med initial kommunikation mellan spelarna. Spelarna kan då föra en 
öppen dialog och tillsammans komma fram till vilka strategier som gagnar dem båda. Den 
enskilda spelaren tjänar emellertid även i detta spel på att svika, oavsett vilken strategi 
motspelaren väljer. Enligt spelteorin slutar denna specialform av Fångarnas dilemma därför 
alltid med att spelarna sviker varandra, även fastän de kommit överens om att samarbeta.  
 
I byggbranschen har projektpartnering och liknande entreprenadformer enligt respondenterna 
blivit allt vanligare de senaste åren. I motsats till spelteorin menar de att detta spel oftast slutar 
med att parterna samarbetar. Detta beror på att parterna är måna om sitt rykte och att de 
räknar med att möta motspelaren igen, vilket innebär att de kopplar samman spel utan att 
långsiktiga avtal är skrivna. 
 

7.1.3 Varaktiga relationer 
När olika aktörer möts upprepade gånger i efterföljande projekt under lång tid uppstår 
varaktiga relationer. Detta kan uppnås med långsiktiga avtal som löper över flera projekt, till 
exempel strategisk partnering. Enligt Cheng, Li & Love (2000) innebär strategisk partnering 
en långsiktig samverkan mellan två eller fler organisationer i syfte att uppnå specifika 
affärsmål genom att maximera effektiviteten av parternas resursanvändning. Relationen 
baseras på förtroende, engagemang för gemensamma mål samt en förståelse för varandras 
förväntningar och värderingar. (ibid) När parterna skrivit långsiktiga avtal med varandra kan 
de byta ut den traditionella kortsiktigheten mot mer långsiktigt tänkande och helhetssyn. De 
fokuserar på vinsterna sett över hela avtalstiden istället för vinsten på det enskilda projektet. 
Detta leder till förbättrad kommunikation och ökat förtroende, vilket främjar samarbete. 
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Denna situation har tydliga likheter med en specialform av Fångarnas dilemma, som utgörs av 
flera upprepade spelomgångar med kommunikation mellan spelarna. Spelarna försöker då 
maximera den egna vinsten sett till hela det utökade spelet, istället för att försöka tjäna så 
mycket som möjligt varje spelomgång. Den enskilda spelaren tjänar då inte längre på att 
svika, eftersom en sådan strategi utlöser hämndaktioner från motspelaren i nästa spelomgång. 
Enligt spelteorin slutar denna specialform av Fångarnas dilemma därför alltid med att 
spelarna samarbetar med varandra över hela det utökade spelet. 
 
Enligt respondenterna i spelexperimentet är denna spelform fortfarande relativt ovanlig i 
byggbranschen. NCC, som har varaktiga relationer endast med ett fåtal kunder, försöker nu 
uppnå detta spel med Ericsson vid utbyggnaden av ny IT-infrastruktur. 
 
Ett effektivt sätt att skapa en grund för varaktiga relationer är enligt Brandenburger & 
Nalebuff (1996) att parterna inför en ”Möt konkurrensen klausul” (MKK) i avtalet mellan 
dem. På så vis får leverantören möjlighet att behålla kunden så länge leverantören inte håller 
högre priser än konkurrerande anbud. På lång sikt är MKK-avtal något positivt för alla 
aktörer. Befintlig leverantör får behålla kunden och kan ofta höja sina priser något. Dessa 
högre priser kan bli normgivande, så att även konkurrenterna kan höja priserna till sina 
kunder. Leverantören med MKK-avtal blir också mindre benägen att slåss om 
konkurrenternas kunder, eftersom denne med sina höga vinstmarginaler har mycket att förlora 
på ett priskrig. Om flera leverantörer erhåller MKK-avtal kan en hel bransch på detta sätt 
stabiliseras och bli mindre prisfokuserad. MKK-avtal är positiva även för kunderna, trots att 
deras makt att pressa priserna minskas på kort sikt. MKK-avtal betryggar varaktiga relationer 
mellan kunder och leverantörer, vilket gör att leverantörerna blir mer villiga att investera för 
att tillfredställa kunden på ett bättre sätt. Parterna blir också mer villiga att dela med sig av 
kunskap och information till varandra. En sådan varaktig relation ökar möjligheterna för 
utveckling och ständiga förbättringar vilket leder till långsiktiga vinster för kunden. (ibid) 
 
NCC och Ericsson har skrivit på ett MKK-avtal som benämns ”the right of first refusual”, 
vilket ger NCC rätten att utföra alla byggnadsarbeten till det lägsta pris som kommer in via 
anbud från konkurrenter. Enligt Brandenburger & Nalebuff (1996) ger ett sådant avtal stora 
möjligheter till samarbete i varaktiga relationer. 
 
 
7.2 Lämpligheten med varaktiga relationer 
 
Det finns en mängd fördelar med varaktiga relationer men det krävs tid och resurser att skapa 
dem. Därför är det inte alltid lämpligt att i alla lägen sträva efter nära relationer vid alla 
utbyten för företaget. Varaktiga relationer är särskilt viktiga vid industriell försäljning. Till 
skillnad från konsumentmarknader innebär industriell försäljning oftast fåtalsmarknader och 
koncentration. Alla kunder och leverantörer är mer eller mindre olika varför varaktiga 
relationer, där företaget på djupet sätter sig in i den andra partens situation, blir allt viktigare. 
(Axelsson, 1996) 
 
Förtroendeupphandlingar och varaktiga relationer är mycket ovanliga inom byggbranschen. 
De förtroendeupphandlingar som trots allt sker avser oftast små och okomplicerade projekt. 
Detta på grund av att misstänksamheten mellan parterna fortfarande är stor. (Olsson, 2000)  
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Enligt modell 1 (figur 11), som används till analysverktyg och som finns beskriven i avsnitt 
4.2.1, är varaktiga relationer lämpligast när de fyra ingående variablerna har höga värden. 
 
 Låg Hög 
Utbytets tillgångsspecifikhet Marknad Relation 
Ekonomisk potential Marknad Relation 
Affärsrisk Marknad Relation 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Ingen påverkan Relation 
 
Figur 11. Modell 1, val av koordineringsform. 
 
Höga värden på utbytets tillgångsspecifikhet, ekonomisk potential och affärsrisk inträffar 
oftast vid stora, komplexa och riskfyllda projekt. Därför är samarbete i varaktiga relationer 
lämpligast vid sådana projekt. I byggbranschen används varaktiga relationer vid små och 
okomplicerade projekt, det vill säga vid helt fel tillfällen. 
 

7.2.1 Lämpligheten med varaktiga kundrelationer 
Wiersema (1996) och Gummesson (1998) anser att det finns en mängd fördelar för båda 
parter med varaktiga kundrelationer. Kundnärhet kan leda till bättre produktutveckling och 
ökad kvalitet samt gör kundernas problem lättare att lösa. Fördelar för leverantören är att 
trogna kunder kan hjälpa till med marknadsföring samtidigt som de är mindre priskänsliga. 
Det är också mycket mindre kostsamt att behålla en gammal kund än att skaffa en ny. (ibid) I 
byggbranschen kan utbyte i varaktiga relationer mellan beställare och entreprenör ger flera 
tydliga fördelar jämfört med marknadsutbyte. Bland annat mindre samordningsbehov, färre 
fel i specifikationer, färre ändringar under projektets gång samt att de kostnadskrävande 
anbudsförfarandena kan reduceras. (Dubois et al., 1999) 
 
NCC och Ericsson avser att skapa varaktiga relationer vid utbyggnaden av ny IT-infrastruktur. 
I detta avsnitt analyseras om det är lämpligt med varaktiga relationer vid denna utbyggnad. 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över vilka värden respondenterna ansåg att 
variablerna i modell 1 har vid 3G-utbyggnaden. Värdena, på en skala mellan 1-5, anger 
lämpligheten med varaktiga relationer. Vid låga värden är marknadsutbyte lämpligast och vid 
höga värden är varaktiga relationer lämpligast. 
 
 
Variabelbenämning Variabelvärde 
Produktens komplexitet 3,3 
Anpassningskrav 2,7 
Kunskaps- och resurskrav 3,7 
Utvecklingskrav 3,5 
Utbytets tillgångspecifikhet 3,3 
Ekonomisk potential 5,0 
Risk för felaktiga leveranser 4,3 
Konsekvenser av felaktiga leveranser 4,5 
Affärsrisk 4,4 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Både låg och hög 
 
Tabell 3. Variabelvärden, mellan 1-5, på variablerna i modell 1 gällande kundrelationer. 
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Enligt respondenterna är utbytets tillgångsspecifikhet något högre än medel (3,3) vid 3G-
utbyggnaden, vilket gör att varaktiga relationer är något mer lämpliga än marknadsutbyte. 
Både relationernas ekonomiska potential och verksamhetens affärsrisk är mycket hög (5,0 
respektive 4,4), vilket också gör varaktiga relationer lämpligast. Samarbetsnivå vid övriga 
utbyten är både låg och hög, eftersom parterna bara har varaktiga relationer vid vissa övriga 
utbyten. Hög samarbetsnivå vid övriga utbyten är positivt för lämpligheten med varaktiga 
relationer medan motsatt förhållande inte är negativt. Därför är det lämpligt med varaktiga 
relationer även med avseende på denna variabel, trots att den har både låga och höga värden. 
Varje enskild variabel pekar åt samma håll, vilket resulterar i en entydig analys: varaktiga 
kundrelationer är lämpligare än marknadsutbyten vid 3G-utbyggnaden.  
 

7.2.2 Lämpligheten med varaktiga underleverantörsrelationer 
Varaktiga underleverantörsrelationer har många fördelar för det köpande företaget. De leder 
till större chans för leveranser av rätt kvantitet till rätt kvalitet vid rätt tidpunkt. De kan också 
ge möjligheter till mer flexibla leveranser, kortare ledtider, kundanpassade produkter samt 
lägre kostnader. Vikten av goda underleverantörsrelationer beror bland annat på ökad global 
konkurrens, behov av kontinuerlig kvalitetsförbättring samt strävan efter ökad effektivitet. 
Goda relationer med underleverantörer lönar sig för båda parter, eftersom de aktuella 
produkterna då ofta tillfredställer kunden bättre. (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Fernström (1996) och Dubois et al. (1999) anser att samverkan med underleverantörer innebär 
en mycket stor utvecklingspotential för entreprenadföretagen. Detta eftersom en så stor del av 
entreprenadföretagens kostnader härrör från inköp av varor och tjänster. Åtgärder inom ramen 
för supply chain management har därför stor betydelse för företagens effektivitet. 
 
Varaktiga relationer med UL är mycket ovanliga inom byggbranschen. Detta beror på de 
traditionella entreprenadformerna som leder till kortsiktig tänkande och beteende. (Fernström, 
1998) Samarbetet mellan NCC och Ericsson borde möjliggöra varaktiga relationer även med 
UL. Detta stöds av modell 1, vars fjärde variabel samarbetsnivå vid övriga utbyten, säger att 
relationsutbyte blir lämpligare om företaget har varaktiga relationer även vid andra utbyten.  
 
NCC har för avsikt att skapa varaktiga relationer med strategiskt viktiga UL, främst bestående 
av materialleverantörer och installatörer av telekomutrustning. Nedan presenteras en 
sammanfattande tabell över vilka värden respondenterna ansåg att variablerna i modell 1 har 
för arbeten utförda av dessa underleverantörer vid 3G-utbyggnaden. 
 
Variabelbenämning Variabelvärde 
Produktens komplexitet 1,5 
Anpassningskrav 4,0 
Kunskaps- och resurskrav 2,0 
Utvecklingskrav 4,5 
Utbytets tillgångspecifikhet 3,0 
Ekonomisk potential 4,5 
Risk för felaktiga leveranser 4,0 
Konsekvenser av felaktiga leveranser 4,5 
Affärsrisk 4,25 
Samarbetsnivå vid övriga utbyten Mycket hög 
 
Tabell 4. Variabelvärden, mellan 1-5, på variablerna i modell 1 gällande UL-relationer. 
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Enligt respondenterna är utbytets tillgångsspecifikhet medelhöga (3,0) för UL-utbyten vid 3G-
utbyggnaden, vilket gör att varaktiga relationer och marknadsutbyte är lika lämpliga. Både 
relationernas ekonomiska potential och verksamhetens affärsrisk är mycket höga (4,5 
respektive 4,25), vilket gör varaktiga relationer lämpligast. Samarbetsnivå vid övriga utbyten 
är mycket hög, på grund av partnerskapet mellan NCC och Ericsson. Därför är det lämpligast 
med varaktiga relationer med avseende på denna variabel. En variabel är neutral och tre 
variabler indikerar att varaktiga relationer är lämpligare än marknadsutbyten. Detta resulterar 
i en entydig analys: varaktiga underleverantörsrelationer är lämpligare än marknadsutbyten 
vid 3G-utbyggnaden. NCC har således gjort ett riktigt val då de försöker skapa varaktiga 
relationer med strategiskt viktiga underleverantörer. 
 
NCC Telecoms inköpare utgår ifrån Kraljics matris (figur 13) när de ska utvärdera vilka 
sorters UL som är strategiska och som NCC därför bör skapa varaktiga relationer med.  
 
 
 
 
   Hög 
 
Funktionens finansiella påverkan 
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    Leveransrisk 
 
 
Figur 13. Kraljics matris. (NCC Purchasing, 2001) 
 
Likheten mellan Kraljics matris, som NCC Telecoms inköpare använder, och modell 1 som 
används vid denna undersökning är påtagliga. Funktionens finansiella påverkan och 
leveransrisk, som är variabler i Kraljics matris, är i stort sett identiska med ekonomisk 
potential och affärsrisk i modell 1. Utöver dessa variabler tar modell 1 även hänsyn till 
utbytets tillgångsspecifikhet och samarbetsnivå vid övriga utbyten, varför denna modell kan 
anses vara något mer heltäckande än Kraljics matris. Eftersom samarbetsnivå vid övriga 
utbyten är konstant mycket hög för NCC Telecom, på grund av samarbetet med Ericsson, är 
denna variabel ovidkommande när de ska köpa in produkter av UL. Utbytets 
tillgångsspecifikhet är däremot av betydelse, varför inköparna borde ta hänsyn även till denna 
variabel. Kanske görs detta dock indirekt på något sätt, med hjälp av de två befintliga 
variablerna. Materialleverantörer och installatörer av telekomutrustning utgör enligt inköparna 
strategiska UL för NCC Telecom. Eftersom utbyten med dessa UL enligt min mening 
sannolikt innebär en hög tillgångsspecifikhet verkar Kraljics matris ge samma resultat som 
modell 1.  
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7.3 Skapandet av varaktiga relationer 
 
Att skapa varaktiga relationer innebär att integrera olika företags verksamheter, vilket är 
mycket svårt. Långt ifrån alla samarbeten och relationer blir framgångsrika på lång sikt, 
ungefär en tredjedel misslyckas. Det krävs både lämpliga förutsättningar och lämpliga 
åtgärder för att lyckas. (Hunt & Morgan, 1994) 
 
För att analysera rådande förutsättningar och genomförda åtgärder för att skapa varaktiga 
relationer används modell 2, figur 12 som presenterades i avsnitt 4.3.1. Enligt denna modell 
förstärks en relation av kunskapsutbyte, förtroende och relationsspecifika investeringar medan 
den försvagas av avtalsberoende och maktutövande. Ekonomiska förtjänster är en neutral 
faktor som varken förstärker eller försvagar relationen. 
 
 
 Lågt värde Högt värde 
Kunskapsutbyte Negativt Positivt 
Förtroende Negativt Positivt 
Relationsspecifika investeringar Negativt Positivt 
Ekonomiska förtjänster Ingen påverkan Ingen påverkan 
Avtalsberoende Positivt Negativt 
Maktutövande Positivt Negativt 
 
Figur 12. Modell 2, betydelsefulla faktorer vid skapandet av varaktiga relationer. 
 
Varaktiga relationer är ovanliga inom byggbranschen men Dubois et al. (1999) och Olsson 
(2000) anser att en attitydförändring blivit märkbar de senaste åren. Det går att se vissa tecken 
på förändringar mot långsiktigare tänkande. Entreprenadföretagen försöker, i likhet med 
företag i andra branscher, att tänka och agera med mer helhetssyn och längre tidshorisont. 
Förutsättningarna för varaktiga relationer är emellertid inte gynnsamma i byggbranschen. 
Enligt Fernström (1996), Dubois et. al. (1999) och Olsson (2000) utgör bristen på 
kunskapsöverföring, kommunikation, affärsetik och relationsspecifika investeringar allvarliga 
problem för intentionerna med relationsskapandet. Avtalsberoendet mellan parterna i 
byggprocessen är stort, vilket kan utnyttjas av aktörer med dålig affärsetik för att tjäna mer 
pengar på kort sikt. Kadefors (1997) och Fernström (1996) anser att maktutövande i relationer 
är relativt vanligt inom byggbranschen, särskilt mellan entreprenadföretag och 
underleverantör. 
 

7.3.1 Skapandet av varaktiga kundrelationer 
NCC och Ericsson har för avsikt att skapa ett mycket nära samarbete i partnerskap, något som 
är unikt för byggbranschen. Parterna har genomfört en hel del åtgärder för att underlätta 
skapandet av en varaktig relation. Nedan analyseras denna relation med hjälp av faktorerna i 
modell 2. 
 
Kunskapsutbyte 
Enligt Gummesson (1998) är kunskapsutbyte en bra grund för varaktiga relationer. Kunskap 
både förenar och förändrar, varför det upplöser inte bara geografiska gränser utan också 
branschgränser. Kunskapsrelationer har stor strategisk potential eftersom kunskapsutbytet inte 
behöver vara begränsat till någon speciell detalj, utan kan gälla hela verksamheten. (ibid) 
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Enligt respondenterna är kunskapsutbytet mellan parterna inte i jämvikt, NCC lär mer av 
Ericsson än tvärtom. Detta är dock naturligt och ofrånkomligt eftersom det är verksamhet 
inom Ericssons bransch som samarbetet avser. NCC har helt enkelt en hel del att lära av 
telekombranschen och dess produkter för att kunna göra ett bra jobb. Parterna försöker lära 
sig och förstå varandras kulturer. Detta är väldigt viktigt då företagens kulturer är mycket 
olika. Medarbetarna har en något olika syn på kunskapsutbytet beroende på vilket företag de 
tillhör. Respondenterna inom Ericsson är tydligt positiva och anser att kunskapsutbytet är bra 
medan respondenter inom NCC anser att kunskapsutbytet är bristande. Parterna har inte 
uppnått ett tillfredställande samarbete och kunskapsutbyte gällande den första fasen i 
processen, marknadsföring. Detta får negativa följder även för samarbete och kunskapsutbyte 
i efterföljande faser. En lämplig åtgärd för att förbättra kunskapsutbytet är enligt 
respondenterna att ”flytta ihop” så att parterna sitter ihop rent fysiskt och arbetar tillsammans. 
 
Ett tillfredställande kunskapsutbyte är mycket viktigt för att skapa ett nära samarbete och för 
att öka dess resultat. Kunskapsutbytet mellan parterna är något bristande och borde därför 
förbättras. 
 
Förtroende  
Gummesson (1998) menar att parter med dålig affärsetik kan utnyttja avtalsberoende för 
manipulation av motparten i en relation. Exempel är finstilt avtalstext som motparten inte har 
möjlighet att förstå. Denna typ av juridisk tillämpning motverkar varaktiga relationer och 
fungerar endast vid transaktionsmarknadsföring, där engångsaffären står i centrum. (ibid) 
 
Carlzon (1985), Blomqvist, Dahl & Haeger (2000) och Lazar (2000) anser att 
kommunikationen mellan parterna är viktig. ”En människa som inte har information kan inte 
ta ansvar, en människa som har information kan inte undgå att ta ansvar” (Carlzon, 1985). 
Kunderna söker information för att minska sin osäkerhet. Att undanhålla kunderna befogad 
och relevant information leder därför till försämrade relationer. (Blomqvist, Dahl & Haeger, 
2000) Enligt Lazar (2000) vill spelteorin göra gällande att öppen kommunikation är 
nödvändig för att parterna ständigt ska välja samarbetsstrategier istället för svekstrategier. 
 
Trots att parterna inte har vidtagit några konkreta åtgärder för att öka affärsetiken anser inte 
respondenterna att den kommer leda till några problem. När parterna väl lärt känna varandra 
blir nog affärsetiken automatiskt hög. Åtgärder som skulle kunna öka affärsetiken är enligt 
respondenterna att ”flytta ihop” samt ökat kunskapsutbyte i marknadsföringsfasen.  
 
Informationsutbytet mellan parterna är något snedvridet. NCC är mer öppna med information 
än vad Ericsson är. Enligt respondenterna kan detta bero på att Ericssons verksamhet innebär 
nog mer företagshemligheter än traditionell byggverksamhet, vilket gör Ericsson ovana att 
öppet dela med sig av information till andra företag. Kommunikationen blir också lidande av 
att det är två företag med olika kulturer från två olika världar som möts. Parterna måste lära 
känna varandra innan kommunikationen kan fungera bra. En lämplig åtgärd för att förbättra 
informationsutbytet är enligt respondenterna att ”flytta ihop” så att parterna sitter ihop rent 
fysiskt och arbetar tillsammans. Respondenterna inom Ericsson är mer positiva till den 
rådande situationen vad gäller öppen kommunikation och ärlighet i relationen än vad 
respondenter inom NCC är.  
 
Förtroende mellan parterna beror främst på affärsetik och kommunikation. Affärsetiken 
verkar kunna bli bra i relationen men kommunikationen är något snedfördelad och bör 
förbättras. 
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Relationsspecifika investeringar 
Johansson & Nilsson i Karlqvist (1990) anser att avslutskostnaderna är viktiga för en varaktig 
relation. När parterna gjort stora investeringar i relationen, till exempel anpassning av 
kunskaper, processer och system, ökar parternas beroende och kostnaderna för att bryta 
relationen. Detta gör att företagens intresse och engagemang att lösa uppkomna konflikter 
ökar, vilket gör relationen mer varaktig. (ibid) 
 
Båda parter har enligt respondenterna investerat i relationen främst på personalsidan, de har 
skapat särskilda organisationer för relationen. NCC har investerat mycket mer i relationen än 
vad Ericsson har. För NCC är investeringarna ovanligt stora medan Ericsson har investerat 
ungefär som vanligt, kanske något mer. Denna obalans speglas också i respondenternas 
betygsättning av relationsbeskrivningen: parterna har gjort stora investeringar i relationen, till 
exempel kunskap och utrustning. Respondenterna inom NCC tyckte att denna beskrivning 
stämde bättre för relationen än vad respondenterna inom Ericsson tyckte. 
 
Relationsspecifika investeringar är mycket ovanliga inom byggbranschen. NCC har i denna 
relation gjort en mycket stor och unik investering som bör vara tillräcklig. Troligen kommer 
ytterligare investeringar att behövas, när de verkliga projekten väl drar igång, men hur stora 
de blir får framtiden utvisa. Att Ericsson inte investerat lika mycket som NCC i relationen kan 
anses naturligt eftersom det är Ericssons bransch som samarbetet avser. Omställningen och 
anpassningarna är ju mindre för Ericsson än för NCC. 
 
Ekonomiska förtjänster 
Alla respondenter inom båda företagen ansåg att relationen innebär en möjlighet till stora 
ekonomiska förtjänster. Detta kanske främst tack vare att ett nära samarbete under längre tid 
möjliggör ständiga förbättringar och större effektivitet, så att fler basstationer (siter) kan 
byggas på kortare tid.  
 
Enligt modell 2 är ekonomiska förtjänster en neutral faktor men det kan ju knappast vara en 
nackdel att alla respondenter i båda företagen anser att parterna kommer att tjäna pengar på 
samarbetet. 
 
Avtalsberoende 
Ett sätt att minska den osäkerhet, som utbyte av varor och tjänster innebär, är att använda sig 
av juridiska medel, exempelvis avtal. Eftersom det i avtal är omöjligt att täcka alla de 
situationer som kan uppstå är förtroende och tillit ett bättre alternativ för att minska 
osäkerheten. Att bygga upp förtroende mellan parterna tar lång tid, varför relationer måste 
vara långsiktiga innan frukterna av dem kan skördas. I relationens inledande fas spelar ofta 
juridiken en betydande roll, men allteftersom parterna lär känna varandra och ett förtroende 
byggs upp minskar avtalsberoendet och de sociala bindningarna ökar. (Axelsson, 1996) Att 
juridikens institutioner aktiveras är ett tecken på att relationerna försvagats eller brutit 
samman. Juridiskt arbete är inte värdeskapande och utgör därför endast kostnader för de 
inblandade parterna och samhället som helhet. (Gummesson, 1998) 
 
Respondenterna inom båda företagen anser att avtalsberoendet är relativt stort. Detta eftersom 
det underliggande ramavtalet inte innebär att projektavtalen blir mindre detaljerade än om 
ramavtal saknats.  
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Avtalsberoende är negativt för varaktiga relationer. Trots det underliggande ramavtalet verkar 
avtalsberoendet vara ungefär lika stort som vanligt i byggbranschen. Detta problem är något 
som parterna inte verkar reflektera nämnvärt över men som de borde ta på allvar och 
analysera orsakerna till. Det stora avtalsberoendet kan bero på att relationen är ny, men denna 
förklaring kan inte tas för given. 
 
Maktutövande 
Hunt & Morgan (1994) anser att förutom opportunistiskt beteende är även makt en faktor som 
kan ge försämrade relationer. Makt kan definieras som att en part utnyttjar sin egen styrka 
eller den andres beroende. Varaktiga relationer som är framgångsrika  kännetecknas av 
frånvaro av maktutövande. Lazar (2000) hävdar att tvång och maktutövande är negativt för 
förtroendet, eftersom det kan leda till hämndaktioner. 
 
Respondenterna inom NCC anser att Ericsson har större makt än NCC i relationen. Detta 
beror främst på att det är Ericssons bransch samarbetet avser samt att de äger kundrelationen. 
Enligt respondenterna skulle ett bättre samarbete i marknadsföringsfasen underlätta en 
jämbördig relation. Respondenterna inom Ericsson har en helt annorlunda syn på situationen 
då de anser att parterna är helt jämbördiga.  
 
Enligt Kadefors (1997) är upplevelser av rättvisa en viktig faktor för beteendet i en relation. I 
relationer där en av parterna har större makt än den andra kan orättvisor uppstå. Orättvisor är 
farliga eftersom de kan ge upphov till starka känslor vilket kan resultera i hämndaktioner och 
sanktioner. För att uppnå rättvisa bör det finnas en balans mellan parternas investeringar, 
uppoffringar och belöningar. Orättvisor behöver inte nödvändigtvis kompenseras, utan kan 
även rättfärdigas genom relevanta förklaringar. 
 
Den sneda maktfördelningen i relationen är ett allvarligt problem. Det finns risk för att 
känslor av orättvisa kommer att uppstå då Ericssons investeringar och uppoffringar är mindre 
samtidigt som deras betydelse och belöning i projektet är större än NCC:s. Särskilt Ericssons 
rätt till kundkontakten kan ses som något orättvist. Vissa av dessa orättvisor är naturliga och 
ofrånkomliga. Känslorna av orättvisa skulle då minskas genom att de förklaras och 
rättfärdigas.  
 

7.3.2 Skapandet av varaktiga underleverantörsrelationer 
I motsats till det traditionella synsättet där leverantören är motpart innebär det nya synsättet 
att företagen är medparter som delar mål, risker och förtjänster, vilket möjliggör nära 
relationer. På grund av deras strategiska betydelse bör inte relationer med underleverantörer 
endast ses som en enkel uppgift för inköpsavdelningen. Tvärtom borde skapandet av dessa 
relationer tas med största allvar och utföras av speciellt utsedda medarbetare. (Christopher, 
Payne & Ballantyne, 1991) 
 
Kunskapsutbyte 
Kunskapsutbytet med UL har ökat de senaste åren men det finns fortfarande brister. Enligt 
respondenterna borde NCC öka och strukturera kunskapsutbytet med strategiskt viktiga UL, 
så att deras kompetens tas till vara på ett bättre sätt. Kunskaperna hos enskilda medarbetare på 
alla nivåer bör utnyttjas.  
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Kunskapsutbytet med UL är traditionellt mycket bristfälligt i byggbranschen. Även om NCC 
de senaste åren försökt förändra detta finns här troligen fortfarande utrymme för avsevärda 
förbättringar. 
 
Förtroende 
Parterna har inte vidtagit några konkreta åtgärder för att förbättra affärsetiken men de 
personliga relationerna med UL bör underlätta en hög affärsetik i samarbetet. Lojalitet och 
rättvisa är något som är viktigt att sträva efter och som kan förbättras. Informationsutbytet är 
relativt lågt i detta skede av 3G-verksamheten. Kommunikationen är bättre inom de varaktiga 
relationerna än vad som är brukligt, men den borde ändå förbättras. Enligt respondenterna 
finns det brister avseende öppen kommunikation och ärlighet i relationerna med UL. Detta 
tyder på att förtroendet mellan parterna fortfarande är relativt lågt.  
 
För att varaktiga relationer ska fungera bra och bli framgångsrika krävs en stor portion 
förtroende mellan parterna, vilket ännu inte har uppnåtts. Detta är inte så konstigt eftersom 
relationerna inom 3G-verksamheten är nya. Det är dock tveksamt om det endast är där som 
”skon klämmer”. Nära samarbete i varaktiga relationer med UL är ovanligt i byggbranschen, 
varför det sannolikt råder en stor misstänksamhet mellan parterna. En hel del attityder och 
beteenden behöver nog förändras för att möjliggöra ett bra samarbete. Många inom NCC 
verkar medvetna om detta, vilket är ett första nödvändigt steg i rätt riktning. Det återstår dock 
mycket arbete innan det nya synsättet är accepterat och implementerat i hela företaget. 
 
Relationsspecifika investeringar 
NCC brukar inte investera så mycket i relationer med UL och har inte gjort det vid 
telekomverksamheten heller än så länge. UL har däremot gjort relativt stora investeringar i 
kompetens, maskiner och utrustning. Respondenterna anser att NCC borde öka 
investeringarna i relationerna med UL, till exempel genom processanpassningar.  
 
Relationsspecifika investeringar är mycket viktigt för att skapa engagemang för relationen 
samt för att förbättra dess resultat. Att NCC traditionellt inte brukar investera i relationer med 
UL beror på att dessa relationer vanligen är kortsiktiga. Då lönar sig inte investeringar. Nu när 
relationerna ska bli varaktiga måste investeringsattityderna förändras. Utan relationsspecifika 
investeringar kommer samarbetet varken bli tillräckligt djupt eller särskilt framgångsrikt. 
 
Ekonomiska förtjänster 
Alla respondenter ansåg att varaktiga relationer med UL innebär stora potentiella ekonomiska 
förtjänster. Den problematiska logistiken gör att NCC och UL måste samarbeta närmare 
varandra, exempelvis avseende gemensam tillverkning av teknikbodar. Trovärdiga UL blir 
också viktiga i anbudsskedet för att kunna övertyga kunden om att tidsramarna kan hållas. 
 
Enligt modell 2 är ekonomiska förtjänster en neutral faktor men det är ändå positivt att se att 
alla respondenter anser att NCC kan tjäna pengar på att samarbeta med UL. Därmed finns i 
alla fall en grogrund för att ett nytt synsätt till UL ska kunna växa fram i företaget. 
 
Avtalsberoende 
Respondenterna anser att avtalsberoendet mellan parterna är stort, ungefär i likhet med 
traditionell byggverksamhet. Att avtalsberoendet är stort beror enligt min mening sannolikt på 
att förtroendet mellan parterna är lågt, vilket i sin tur kan bero på att många av relationerna 
inte är särskilt gamla. Genom att förbättra förtroendet kommer avtalsberoendet med tiden att 
bli mindre. 
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Maktutövande 
De flesta UL-relationerna präglas av maktutövande, men balansen är olika för olika relationer. 
Ofta har NCC mer bestämmanderätt på grund av storlek och betydelse men det kan också vara 
tvärtom. UL styrs ofta väldigt hårt av NCC. Förhoppningsvis uppfattar UL denna styrning 
som något nödvändigt och inte som något negativt. Stora UL som har monopolliknande 
situation samt radio- teleinstallatörer med hög spetskompetens har inflytande i relationen och 
utnyttjar ibland sin betydelse. Detta får NCC tolerera eftersom det inte finns andra alternativ 
till dessa UL.  
 
Den tydliga maktobalansen som råder är enligt min mening negativ för relationerna. I 
traditionell byggverksamhet är maktutövande i relationer med UL snarare regel än undantag. 
Attityder och beteenden från de traditionella relationerna måste förändras för att de nya 
samarbetsinriktade relationerna ska kunna bli verklighet.  
 
Begreppet mervärde innebär ett verktyg för att analysera hur stor makt de olika spelarna har, 
tillför spelaren inte något mervärde har denne spelare inte någon makt i spelet. Ett företag har 
mycket att vinna på att försöka öka sitt mervärde eller att minska de andra spelarnas 
mervärden. Detta kan exempelvis ske genom att skapa varaktiga relationer med kunder och 
leverantörer och erbjuda unika produkter. (Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Enligt Brandenburger & Nalebuffs (1996) resonemang kan maktutövandet från stora UL med 
monopolliknande ställning minskas om deras mervärde minskas. Detta kan ske antingen 
genom att deras förhandlingsposition försvagas eller genom att NCC förstärker sin 
förhandlingsposition. Detta kan uppnås med hjälp av ökad konkurrens respektive samarbete 
med andra företag, även konkurrenter. 
 
Att samma spelare kan spela olika roller, ibland komplementor och ibland konkurrent, är 
grunden till synsättet co-opetition, som betonar vikten av samarbete för att skapa kakan och 
konkurrens när den ska delas. Ofta är spelarna alltför inriktade på konkurrens och negligerar 
betydelsen av samarbete, vilket är olyckligt eftersom spelen i affärslivet sällan är noll-
summespel. I de fall företagen är medvetna om fördelarna med samarbete gäller detta oftast 
kunder eftersom dessa relationer ger tydliga fördelar för det säljande företaget. Fördelarna av 
samarbeten med övriga spelkategorier; leverantörer, komplementorer och konkurrenter, är 
inte lika tydliga. Detta har medfört att sådana samarbeten oftast inte prioriteras lika högt som 
kundsamarbeten. Företagen missar härmed att se helheten, eftersom samarbete med dessa 
spelkategorier ökar företagets konkurrenskraft så att möjligheterna för kundsamarbeten ökar. 
(Brandenburger & Nalebuff, 1996) 
 
Co-opetitionsynsättet är inte etablerat inom byggbranschen. Det är inte så konstigt eftersom 
inte ens kundsamarbeten är vanliga. När nu varaktiga kundrelationer planeras att skapas bör 
företagen även bli medvetna om samarbetsmöjligheterna med andra spelarkategorier. 
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7.4 Samarbetsformer vid varaktiga relationer 
 
Inom industriell försäljning bildar kunder och leverantörer en lång kedja och ett nätverk av 
relationer. Företagen inom kedjan måste värna om relationerna både uppströms med 
underleverantörer och deras underleverantörer samt nedströms med kunder och kunders 
kunder. Detta eftersom företaget bara är en länk i den långa värdekedjan, där vad som sker 
inom en relation påverkar och påverkas av vad som sker inom andra relationer, både tidigare 
och senare i kedjan. Relationer med underleverantörer blir därför mycket viktiga för 
kundrelationerna, eftersom de påverkar erbjudandet till kunden. (Christopher, Payne & 
Ballantyne, 1991) (Håkansson & Snehota, 1995)  (Axelsson, 1996) (Gummesson, 1998) 
 
Att bilda nätverk kan vara extra lämpligt vid verksamhet inom en dynamisk omgivning. Ett 
företag som använder sig av ett nätverksperspektiv ser inte längre den dynamiska 
omgivningen som enbart en källa till osäkerhet, utan även som en källa till resurser och 
information. (Nilsson i Karlqvist, 1990) 
 
Nätverken i byggbranschen är löst kopplade system, som kännetecknas av decentralisering 
och låg grad av koordinering. Detta innebär bland annat suboptimeringar, dålig 
erfarenhetsåterföring, långsam spridning av förändringsåtgärder i nätverket samt dåligt 
utnyttjande av stordriftsfördelar. Detta leder till både dålig effektivitet och dålig innovativitet. 
Relationerna mellan aktörerna borde därför stärkas så att nätverken blir starkare 
sammankopplade. (Dubois et al., 1999) Enligt Olsson (2000) är nätverkssynen inte etablerad i 
dagens byggbransch. Entreprenörerna är inte alltid medvetna om att det finns en kundens 
kund att ta hänsyn till och de samarbetar sällan i varaktiga relationer med UL.  
 
Vid fallstudien framkom att alla respondenter har en mer eller mindre stark nätverkssyn på 
partnerskapet. Parterna ser inte samarbetet endast som en enskild relation. De kommer att 
försöka involvera både kunder och underleverantörer i samarbetet. Detta är enligt min mening 
mycket positivt. Tidigare i detta analyskapitel har det fastställts att varaktiga relationer är 
lämpliga vid 3G-utbyggnaden, inte bara mellan NCC och Ericsson utan även med 
partnerskapets kunder och strategiska UL. Detta faktum indikerar att nätverk är en lämpligare 
samarbetsform än enskilda relationer vid 3G-utbyggnaden. 
 
Enligt Gummesson (1998) kan goda relationer som uppstår med underleverantören vid ändrad 
attityd vara av strategisk betydelse för företaget. Detta eftersom goda relationer kan ge förtur 
när det råder knapphet på varor och tjänster, vilket kan uppstå vid en överhettad konjunktur. 
 
Enligt respondenterna är det inte säkert att det går att involvera UL i varaktiga relationer, 
eftersom det kommer att råda stor resursbrist på många typer av UL-arbeten. Resursbristen 
kommer att säkra jobb för UL utan att de tillhör något nätverk. Därför kan nätverksskapandet 
bli något problematiskt för NCC och Ericsson. Om detta negativa scenario skulle uppstå anser 
jag att entreprenadföretagen har sig själva att skylla, eftersom de traditionellt utnyttjar UL och 
inte släpper in dem i varaktiga relationer. Nu är situationen annorlunda och då finns det ingen 
anledning för UL att stå med mössan i handen och buga och bocka för att få vara med när de 
istället kan få chansen att hämnas något på entreprenadföretagen och själva ställa villkoren. 
Enligt ovan nämnda resonemang av Gummesson borde entreprenadföretagen försökt skapa 
varaktiga relationer med UL i god tid innan denna resursbrist uppstod, vilket i nuläget är lite 
för sent. Förhoppningsvis är UL mer långsiktiga än entreprenadföretagen och därigenom 
motstår frestelsen för kortsiktiga ”hämndaktioner”.  
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NCC kommer till viss del att undersöka relationer mellan UL och deras underleverantörer. 
Detta eftersom NCC och deras UL ofta har samma leverantörer längst bak i kedjan. Genom 
att parterna koordinerar sina inköp från dessa ”grundkällor” kan parterna dels erhålla lägre 
priser och dels kan logistiken i nätverket effektiviseras. Jag anser detta förfaringssätt mycket 
positivt eftersom det även förstärker relationerna så att nätverket knyts samman med starkare 
bindningar. 
 
Respondenterna menar att NCC kommer att försöka skapa samarbete med internationellt 
verksamma UL så att de kan följa med ut i världen när 3G-utbyggnaden rullar vidare. Detta är 
enligt min mening positivt eftersom internationella UL gör att nätverket blir mer stabilt och 
långvarigt. Det gör också att den, på grund av kapacitetsbrist, låga konkurrensen kan ökas, så 
att UL:s förhandlingspositioner inte blir för starka. Maktobalanser är negativt för varaktiga 
relationer, oavsett vilken part som har övertaget.  
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8 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har dragits av uppsatsens analyskapitel. Dessa 
slutsatser ger i en del fall upphov till rekommendationer av vilka åtgärder som bör vidtas. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om några av de lärdomar som erhållits under ”resans” 
gång samt om förslag till fortsatt forskning. 
 
För att tydliggöra resonemang i och resultat av denna undersökning kommer i detta kapitel 
paralleller dras till idrottsvärlden. De tre olika grundtyper av avtalsformer som kan 
förekomma i byggprocessen ger upphov till projektrelationer som kan jämföras med tre olika 
typer av fotbollslag. Dessa fotbollslag, som beskrivs i delkapitel 4.1, benämns Traditionell 
entreprenad, Projektpartnering samt Varaktiga relationer.  
 
 
8.1 Orsaker till aktörernas beteende i byggbranschen 
 
I problemdiskussionen drogs en parallell mellan relationerna i byggbranschen och tre olika 
fotbollslag. När byggprocessens relationer ses på detta sätt är det inte svårt att förstå hur 
rådande avtalsformer påverkar aktörernas samarbetsvilja och därmed projektets resultat. I 
Traditionell entreprenad kommer spelarna inte att samarbeta eftersom de inte känner varandra 
och inte har något att vinna på att samarbeta. På grund av bristen på förtroende, 
kommunikation och gemensamma intressen skulle resultatet av ett eventuellt försök till 
samarbete inte bli särskilt lyckat. I Projektpartnering kommer vissa spelare med stark laganda 
att samarbeta. Andra spelare som är mer själviska kommer att fokusera på den egna 
prestationen och därmed svika samarbetet. Vid laguttagningen är det därför viktigt att känna 
till hur stor teamkänsla de enskilda spelarna har. Det samarbete som uppstår är inte 
heltäckande och inte helt framgångsrikt eftersom spelarna inte känner varandra så bra. I 
Varaktiga relationer samarbetar alla spelare eftersom de bryr sig om varandra och har allt att 
vinna på att samarbeta. Resultatet av samarbetet blir mycket bra tack vare att de känner 
varandra mycket väl, har gemensamma långsiktiga mål och har en bra kommunikation. 
 
Spelteorin är ett bra verktyg för att förklara och förstå varför beteendet i byggbranschens tre 
olika grundtyper av avtalsformer; traditionell entreprenad, projektpartnering samt varaktiga 
relationer, blir likadant som i de tre fotbollslagen med samma namn. Aktörernas kortsiktiga 
beteende i byggbranschen kan förklaras av rådande avtalsformer som sätter reglerna för de 
spel som byggprojekten utgör. Enligt spelteorin är det ett rationellt beteende att inte samarbeta 
vid projekt med traditionella avtalsformer. Detta eftersom den enskilde spelaren alltid tjänar 
mest på att svika motparten vid enstaka spel. De allt populärare partneringprojekten inom 
byggprocessen ska enligt branschbedömare råda bot på detta beteende, eftersom aktörerna via 
samarbete når högre vinster. Enligt spelteorin är detta en felaktig uppfattning. Den enskilda 
aktören vinner fortfarande på att svika samarbetet, i syfte att maximera den egna vinsten på ett 
enskilt och specifikt projekt.  
 
Det enda sättet att uppnå uthålligt samarbete från alla parter vid byggprojekt är enligt 
spelteorin att förlänga spelet så att det löper över lång tid och flera projekt. På så sätt tvingas 
aktörerna att överge det kortsiktiga tänkandet som leder till suboptimeringar för att istället 
tänka långsiktigt och fokusera på de totala vinsterna som genereras under lång tid.  
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Ett svek av den enskilde aktören skulle i ett utökat spel leda till hämndaktioner från motparten 
senare i spelet och därmed ge upphov till lägre långsiktig vinst. Av denna anledning leder 
långsiktiga avtal och varaktiga relationer automatiskt till bättre affärsetik och samarbete. Att 
spelen (projekten) i byggbranschen inte alltid slutar med att aktörerna sviker varandra beror 
på att de ökar spelens omfattning genom att koppla ihop spel, trots frånvaron av långsiktiga 
avtal. De uppfattar spelen som sammankopplade och räknar med att möta varandra i framtida 
spel, utan att det tas upp i avtal. Detta förbättrar affärsetiken genom att de tvekar att svika 
motparten eftersom denne då skulle hämnas om de skulle mötas någon gång i framtiden. 
Samarbete som bygger på förhoppningar om fortsatt spel blir emellertid inte lika 
framgångsrikt och livskraftigt som samarbete i varaktiga relationer. Resultatet blir sämre 
eftersom uppfattningen om fortsatt spel inte leder till ökat förtroende, bättre kommunikation 
och ökad vilja till relationsspecifika investeringar, i lika hög grad som varaktiga relationer 
gör. Livskraften hos samarbetet blir svagare eftersom en ändring av uppfattningen om fortsatt 
spel genast leder till att parten skulle tjäna på att svika samarbetet. Enligt spelteorin är utbyte i 
varaktiga relationer således det enda sättet att uppnå ett uthålligt samarbete mellan olika 
aktörer i ett projekt. 
 
Cheng, Li & Love (2000) är mycket positiva till projektpartnering, eftersom den kan ge 
snabba resultat med minimala initiala kostnader. Av två anledningar delar jag inte deras 
positiva syn. Projektpartnering leder inte automatiskt till samarbete med alla inblandade 
aktörer, eftersom det är rationellt att svika vid enskilda projekt. Vidare gör eventuella 
minimala initiala kostnader att frukterna av samarbetet blir små. Parterna måste göra stora 
investeringar i relationen för att den ska bli framgångsrik. Sådana investeringar lönar sig inte 
på kort sikt i projektpartnering utan endast i långsiktig strategisk partnering. Projektpartnering 
är därför inte, enligt min mening, en tillfredställande lösning på samarbetsproblemen inom 
byggbranschen. 
 
För att säkerställa att samarbete verkligen sker som det är tänkt och överenskommet måste 
partneringavtalen vara långsiktiga, så kallad strategisk partnering. Detta är inte alltid möjligt. 
Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) får inte offentliga byggprojekt upphandlas med 
långsiktiga avtal hur som helst. Detta är ett stort dilemma som försvårar uppkomsten av 
genuint och fullständigt samarbete inom sådana projekt. Byggföretag som strävar efter att 
förbättra sin affärsetik och uppnå ett nära samarbete i alla projekt, i syfte att öka den egna 
långsiktiga vinsten, måste vara mycket kritiska vad gäller vilka projekt som företaget ska vara 
delaktigt i. Sådana företag bör därför inte vara verksamma inom den offentliga sektorn om de 
känner att nuvarande lagar och regler förhindrar varaktiga relationer i dessa projekt.  
 
Ramavtalet mellan NCC och Ericsson innehåller en ”Möt konkurrensen klausul” (MKK), som 
benämns ”the right of first refusual”. Ett sådant avtal innebär en utmärkt grund för att skapa 
varaktiga relationer. Beställarna i byggbranschen är negativt inställda till långsiktiga avtal, 
eftersom de misstänker att entreprenadföretagen kommer att försöka utnyttja den bristande 
konkurrensen till att ta ut överpriser. MKK-avtal förhindrar omotiverat stora prishöjningar 
tack vare att konkurrerande anbud hela tiden finns som alternativ. Sådana avtal skapar en bra 
grund för varaktiga relationer samtidigt som de förhindrar att leverantörer gör övervinster på 
grund av bristande konkurrens. Om MKK-avtal blev vanligare skulle de möjliggöra en 
förändring av aktörernas beteende i byggbranschen. Detta eftersom de leder till långsiktigt 
tänkande, mindre prisfokus och ökad villighet till relationsspecifika investeringar. MKK-
avtalen borde därför kunna vara en för alla inblandade parter fungerande och positiv lösning 
på samarbetsproblemen inom byggbranschen. 
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8.2 Lämpligheten med varaktiga relationer 
 
I detta avsnitt diskuteras uppsatsens andra forskningsfråga om när det är lämpligt med 
varaktiga relationer och de tidigare nämnda fotbollslagens resultat tas här upp på nytt. Vid en 
första reflektion kring fotbollslagen är det lätt att tro att det sistnämnda laget, Varaktiga 
relationer, alltid presterar det bästa resultatet. Detta är en felaktig slutsats med tanke på vad 
modell 1 säger om lämpligheten med varaktiga relationer. Lämpligheten är nämligen 
situationsanpassad och beror på ett flertal underliggande förutsättningar. För att visa detta 
målas det nedan upp en bild av olika matchtyper när variablerna i modell 1 har låga värden. 
Enligt modell 1 är koordinationsformen marknadsutbyten, som uppkommer vid traditionell 
entreprenad, lämpligast när de tre första variablerna har låga värden. Därför borde också 
fotbollslaget Traditionell entreprenad prestera ett bättre resultat än Varaktiga relationer vid en 
sådan situation. Nedan presenteras en möjlig översättning av de tre första variablerna till olika 
typer av fotbollsmatcher samt lagens prestationer vid dessa matcher. 
 
Utbytets tillgångsspecifikhet är låg: svagt och förutsägbart spel av motståndarna. Traditionell 
entreprenad fungerar bäst eftersom alla spelare har att vinna på att den egna prestationen blir 
så optimal som möjligt. Trots ledning med 10-0 fortsätter anfallaren att försöka göra mål 
eftersom det skulle öka dennes belöning. Varaktig relation börjar spela lojt och nonchalant vid 
svagt motstånd. De har kul ihop och kan göra en passning för mycket. Spelarnas ersättning 
förändras nästan ingenting mellan 10-0 och 11-0. 
 
Ekonomisk potential är låg: låg prispott. Kakan att dela på är liten så det gäller att få så stor 
del av den som möjligt. Spelarna i Traditionell entreprenad försöker därför optimera sina egna 
insatser för att ta en så stor del av kakan själv. Varaktig relation spelar lojt och nonchalant 
eftersom det bara blir smulor åt varje spelare. 
 
Affärsrisken är låg: betydelselös match, vinna eller förlora spelar ingen större roll. Även om 
lagets resultat inte spelar någon roll för den enskilde spelaren i Traditionell entreprenad så gör 
spelarna ändå sitt bästa för att optimera sin egen insats och därmed tjäna pengar. Varaktig 
relation spelar lojt och nonchalant eftersom matchen är betydelselös för säsongens resultat. 
 
Vid betydelselösa matcher med liten prispott och mot svagt motstånd kan mycket väl 
Traditionell entreprenad slå Varaktig relation. Detta dels eftersom spelarna i Traditionell 
entreprenad har mer att spela för i sådana matcher och dels för att samarbete inte är 
nödvändigt på grund av det dåliga motståndet. Vid betydelsefulla matcher mot starkt motstånd 
är däremot Varaktig relation mer framgångsrikt. Detta för att det då krävs passningsspel och 
samarbete för att överlista motståndarna samt att alla spelare kämpar för varandra för att laget 
ska kunna vinna den viktiga matchen så att spelarna kan dela på den stora prispotten. 
 
Den första av dessa två matchbeskrivningar stämmer väl in på en träningsmatch under 
försäsongen mellan två lag från helt olika divisioner. Sådana matcher är inte vanliga, varken 
inom fotbollen eller inom affärslivet. Utbyggnaden av 3G-nät är snarare säsongens seriefinal 
med 100 000 på läktaren där lagen slåss om både ära, berömmelse och en stor prispott. Då 
betalar sig samarbete och laganda mycket bättre än själviska dribblingar och divalater. 
Varaktiga relationer är därför oftast, men inte alltid, bättre än marknadsutbyten, både inom 
fotbollen och inom affärslivet. 
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I byggbranschen används varaktiga relationer, på grund av den misstänksamhet som råder 
mellan parterna, oftast vid små och okomplicerade projekt. Detta är enligt modell 1 helt fel. 
Eftersom denna koordinationsform då inte kan göra sig själv rättvisa finns det risk att dess 
fördelar inte upptäcks till fullo. Detta kan få till följd att kunderna inte får en rättvisande bild 
av potentialen med varaktiga relationer, när de väl kommer till skott och använder dem. På så 
sätt kan kundernas ovilja till denna koordinationsform i värsta fall öka ytterligare. För att 
varaktiga relationer, som ofta är en mycket effektiv koordinationsform, ska kunna nå en stor 
utbredning är det viktigt att den används vid rätt tillfällen så att resultaten blir positiva. Av 
denna anledning bör de inblandade parterna i byggbranschen noga analysera projekten och 
dess ingående produktutbyten för att avgöra om det är lämpligt med varaktiga relationer. 
Endast då denna lämplighet är fastställd bör arbetet med att skapa dessa relationer börja. 
 

8.2.1 Lämpligheten med varaktiga kundrelationer 
Enligt analysen i föregående kapitel är det mycket lämpligt med varaktiga kundrelationer vid 
3G-utbyggnaden. Relationen som uppstår mellan Ericsson och NCC är ingen vanlig varaktig 
kund-leverantör-relation, även om den benämns så i denna uppsats. Skälet till denna 
benämning är att relationsteorin, som undersökningen till stor del baseras på, inte tar upp 
relationer mellan komplementorer, vilket partnerskapet egentligen innebär. Partnerskapet har 
emellertid många likheter med relationsteorins kundrelationer, varför denna benämning 
valdes. NCC och Ericsson har därför gjort ett riktigt val när de avser att skapa ett nära 
samarbete i partnerskap vid denna verksamhet. 
 
Det faktum att varaktiga kundrelationer är lämpligt vid 3G-utbyggnaden innebär inte bara att 
det studerade partnerskapet är lämpligt. Det innebär även att varaktiga relationer mellan 
partnerskapet och dess kunder, teleoperatörerna, är lämpligt. De operatörer som har erhållit 
licenser av PTS för att bygga ut 3G-nät i Sverige bör således skapa varaktiga relationer med 
systemleverantörer och entreprenadföretag, avseende denna verksamhet. I nuläget är det 
mycket osäkert om detta kommer att ske. Enligt Braconier (2001) råder det mycket stor risk 
för bakslag för entreprenadföretagen. Det är tveksamt om utbyggnaden kommer att ske med 
de nyckelfärdiga totalprojekt som förutspåtts. Det troligaste är nu att projekten kommer att 
styckas och upphandlas del för del i konkurrens, vilket är det traditionella förfaringssättet i 
byggbranschen. (ibid) Om detta scenario blir verklighet försvinner grunden för varaktiga 
relationer, vilket skulle vara mycket olyckligt för alla inblandade parter.  
 
Mötet mellan byggbranschen och ”den nya ekonomin” riskerar därmed att sluta i fiaskoartat 
antiklimax. Trots alla goda intentioner och helhjärtade försök av entreprenadföretagen skulle 
ändå allt bli som vanligt i byggprocessen. Kortsiktighet och prisfokus som leder till 
suboptimeringar och ineffektivitet. Det är bara kunderna som har makten att sätta 
spelreglerna, så att detta skräckscenario kan undvikas. Teleoperatörerna måste fokusera på de 
långsiktiga fördelarna och inte låta kortsiktig girighet och misstänksamhet spoliera framtida 
vinster. Den mest lämpliga koordinationsformen bör användas vid varje produktutbyte. Vid 
3G-utbyggnaden är varaktiga relationer den lämpligaste koordineringsformen. Därför borde 
teleoperatörerna försöka skapa långsiktigt samarbete mellan de inblandade parterna vid denna 
utbyggnad. 
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8.2.2 Lämpligheten med varaktiga underleverantörsrelationer  
Enligt analysen i föregående kapitel är det mycket lämpligt med varaktiga 
underleverantörsrelationer vid 3G-utbyggnaden. NCC har för avsikt att skapa varaktiga 
relationer med strategiskt viktiga underleverantörer. Detta är ett bra beslut. Goda 
underleverantörsrelationer är särskilt viktiga när företaget även har varaktiga relationer till 
sina kunder. Ett nära samarbete med UL kan då öka konkurrenskraften och möjliggöra bättre 
erbjudanden till kunden, så att dennes tillfredställelse ökar. På så sätt förbättrar UL-
relationerna resultatet av kundrelationerna.  
 
I den traditionella byggverksamheten påverkas UL-relationerna att bli kortsiktiga av rådande 
kortsiktiga kundrelationer. Det finns risk att detta samband kan uppstå även vid 3G-
utbyggnaden. Om de nyckelfärdiga totalprojekten som utförs i varaktiga relationer uteblir, 
finns det risk att UL upphandlas på traditionellt sätt och inte så som det har planerats inom det 
studerade partnerskapet. Om teleoperatörerna väljer att stycka upp projekten i sina 
beståndsdelar försvinner en del av fördelarna med varaktiga UL-relationer. Vid ett sådant 
scenario är det därför troligt att även UL drabbas och relationerna med dem blir lika 
kortsiktiga och prisfokuserade som i den traditionella byggverksamheten. Teleoperatörerna 
har således makt att sätta spelreglerna för alla parter i telekomverksamheten. En hel bransch 
håller tummarna för att de tänker efter före, och inte går i gamla hjulspår. 
 
 
8.3 Skapandet av varaktiga relationer 
 
Tidigare i detta kapitel har det poängterats hur viktigt det är med varaktiga relationer i 
situationer där samarbete krävs för att nå framgång. Att skapa framgångsrika varaktiga 
relationer mellan olika företag är ungefär som att svetsa samman ett fotbollslag och få 
spelarna att samarbeta på bästa sätt. Det är viktigt att spelarna ”snackar” med varandra på plan 
och att de känner lagmoral, så att alla spelare hjälper varandra och kämpar för lagets bästa. I 
affärsrelationer motsvaras detta av kommunikation och affärsetik som utgör förtroendet 
mellan parterna. Alla spelare måste få vara med och bestämma och bidra med sina 
specialistkunskaper, så att alla känner sig delaktiga och lagets sammanlagda kompetens 
utnyttjas på bästa sätt. I affärsrelationer motsvaras detta av kunskapsutbyte och frånvaro av 
maktutövande.  
 

8.3.1 Skapandet av varaktiga kundrelationer 
Parternas satsning på relationen är imponerande. Särskilt NCC har lagt ned en mycket stor 
mängd tid och resurser på att skapa ett väl fungerande samarbete. Parterna har tack vare denna 
satsning nått en ansenlig bit på vägen, men det återstår också en hel del för att nå ända fram. 
Relationen är ny och eftersom det tar lång tid att skapa varaktiga relationer återstår mycket 
arbete innan det hägrande partnerskapet blir verklighet.  
 
Positiva faktorer som måste förstärkas är kunskapsutbyte och kommunikation. Effektiva 
åtgärder för att åstadkomma detta är ett ökat samarbete i marknadsföringsfasen och att 
parterna ”flyttar ihop” så att de sitter ihop rent fysiskt och arbetar tillsammans. I Sverige 
befinner sig parterna snart i fjärde fasen, tillverkning, varför det är för sent att förbättra 
samarbetet i den första fasen.  
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Parterna bör emellertid vara medvetna om den första fasens stora betydelse för samarbetet så 
att denna punkt kan förbättras när 3G-utbyggnaden ”rullar” vidare utomlands. En tid efter att 
fallstudien genomfördes flyttade parterna till viss del ihop, varför både kunskapsutbyte och 
kommunikation sannolikt har förbättrats i relationen sedan denna undersökning. 
 
De relationsspecifika investeringarna är mycket omfattande och sannolikt tillräckliga. Särskilt 
NCC:s investeringar i relationen är unika och beundransvärda. De ekonomiska förtjänsterna 
med relationen är mycket stora. Denna faktor är emellertid neutral och borde kanske 
utelämnas från modell 2, eftersom den är snarlik variabel 2, ekonomisk potential, i modell 1. 
Detta diskuteras vidare i delkapitel 8.5. 
 
De negativa faktorerna avtalsberoende och maktutövande bör försvagas. Det är osäkert om det 
stora avtalsberoendet beror på att relationen är ny eller om det är ett långvarigt och mer 
allvarligt problem. Om problemet beror på att relationen är ny kommer beroendet att minska i 
takt med att parterna lär känna varandra och förtroendet mellan dem ökar. Eftersom denna 
orsak inte kan tas för given bör parterna inte negligera detta fenomen, utan genomföra en 
grundlig analys för att eventuellt ta fram nödvändiga åtgärder.  
 
Maktutövandet är inte ett problem som, likt avtalsberoendet, sannolikt försvinner av sig självt. 
Detta problem beror troligen på olämpliga grundförutsättningar och attityder. Grunden för ett 
jämbördigt samarbete bildas redan i marknadsföringsfasen. Eftersom samarbetet i denna fas 
var bristfälligt saknas denna grund. Eventuella känslor av orättvisa kan uppstå på grund av att 
Ericsson trots mindre investeringar och uppoffringar erhåller större betydelse och belöningar i 
relationen. Viktigaste orsaken till orättvisa och maktobalans är Ericssons avtalade rätt till 
ägande av kundkontakt. Jag har svårt att förstå nödvändigheten med denna synnerligen 
maktsnedvridande åtgärd. Om den och andra till synes orättvisa förhållanden är naturliga och 
nödvändiga bör dessa förklaras och rättfärdigas för att minska risken för eventuella känslor av 
orättvisa hos medarbetarna. Är dessa förhållanden å andra sidan en följd av ogenomtänkta 
beslut och vandrande i gamla hjulspår bör de obönhörligen rättas till. 
 
Parterna bör skapa ett verktyg för att underlätta och skynda på en öppen dialog i syfte att 
komma närmare varandra. De bör skapa en arena för diskussion av relationsfrågor på operativ 
nivå, så att medarbetarna i de olika företagen får möjlighet att med total öppenhet och ärlighet  
prata om de problem och svårigheter som dyker upp i samarbetet. Styrgruppen (Stearing 
counsil) på ledningsnivån är bra men det krävs en liknande arena på operativ nivå. En ny 
arena, operative counsil, bör skapas. Där kan de operativa medarbetarna föra en konstruktiv 
dialog om samarbetet, hur det fungerar och vad som bör förbättras, på mer detaljerad nivå en 
vad som sker i styrgruppen. Denna arbetsgrupp bör samlas regelbundet, exempelvis en gång i 
månaden. De gemensamma arbetsgrupper som redan finns verkar inte diskutera de mjuka 
parametrarna som attityder och beteenden. De verkar snarare ta upp lite hårdare frågor som 
exempelvis affärsfrågor, tekniska frågor och inköpsfrågor, det vill säga inte hur samarbetet 
fortlöper och hur relationen upplevs. En sådan arena skulle sannolikt leda till ökat förtroende 
och minskat maktutövande. Indirekt skulle då på längre sikt även ett minskat avtalsberoende 
och ett bättre kunskapsutbyte möjliggöras. 
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Nedan presenteras min bild av hur långt parterna kommit i förvandlingen från traditionell 
kund-leverantörs-relation till samarbete i partnerskap. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14. GCA-relationens förvandling från traditionell kund-leverantörsrelation till 
partnerskap. 
 
Enligt min uppfattning hade parterna, vid tiden för fallstudien, nått ungefär halvvägs från en 
armlängds kund-leverantör-relation till ett partnerskap. Företagen ”tangerar” varandra i GCA-
organisationen men någon direkt ”överlappning” hade ännu inte uppnåtts. Parterna är på rätt 
spår och sedan fallstudien genomfördes har en del förbättringar skett så att företagen sannolikt 
börjar integreras i sitt samarbete. För att uppnå ett genuint partnerskap, där de två företagen 
blir ett i GCA-organisationen, återstår emellertid en hel del arbete. För att förverkliga denna 
visionära målbild kommer det att krävas ytterligare åtgärder och en stor portion tålamod från 
båda parter. 
 

8.3.2 Skapandet av varaktiga underleverantörsrelationer 
NCC har under de senaste åren försökt förändra synsättet på inköp av UL från kortsiktigt 
grodperspektiv till långsiktig helikoptersyn. Synsättet har ännu inte spridits i hela företaget, 
varför gamla attityder och beteenden fortfarande till viss del finns kvar. Inom 
telekomverksamheten är det nya synsättet relativt etablerat, vilket är positivt då varaktiga 
relationer med UL är extra viktiga vid 3G-utbyggnaden. Trots den positiva inställningen till 
varaktiga relationer med UL inom telekomverksamheten återstår emellertid en hel del arbete 
innan samarbetet fungerar tillfredställande. 
 
En effektiv åtgärd för att parterna ska närma sig varandra är att ”flytta ihop” så att team med 
personer från båda företagen sitter och arbetar tillsammans fysiskt. Detta skulle få positiva 
effekter på kunskapsutbyte och förtroende. NCC bör öka de relationsspecifika investeringarna 
markant, exempelvis genom att anpassa vissa processer till UL:s dito och utföra gemensam 
produktutveckling dem.  
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Detta skulle öka engagemanget för relationen och förbättra dess resultat. NCC bör även 
överväga att införa nya befattningar i samarbetet med strategiska UL, motsvarande de Key 
account manager befattningar som finns på kundsidan. På så vis får särskilt utsedda 
medarbetare ansvar för att enskilda relationer med strategiska UL fungerar och utvecklas som 
planerats. En sådan personalinvestering skulle öka främst kommunikation och affärsetik och 
därmed förtroendet mellan parterna, vilket i sin tur kan minska avtalsberoendet. Det stora 
maktutövandet i relationerna med UL är en kvarleva från det gamla synsättet där UL 
pressades och utnyttjades för kortsiktiga vinster. När alla medarbetare ser UL som jämbördiga 
samarbetspartners kommer maktutövandet försvinna, men denna situation är fortfarande 
väldigt avlägsen. NCC måste på ledningsnivå arbeta hårdare med hur nya synsätt ska kunna 
spridas och implementeras i företaget. Maktutövandet från stora UL med monopolliknande 
ställning kan kanske minskas genom att NCC samarbetar med andra entreprenadföretag. Med 
gemensamt inköp från flera företag skulle förhandlingspositionen förstärkas och parterna 
skulle tillsammans bli en större spelare. En annan åtgärd är att använda sig av utländska UL i 
högre grad så att konkurrensen ökas och de stora svenska UL:s monopolställningar försvagas. 
 
 
8.4 Samarbetsformer vid varaktiga relationer 
 
När företag har bestämt sig för att skapa varaktiga relationer måste de också besluta om hur 
många aktörer som ska deltaga i samarbetet. Ska det vara ett partnerskap mellan endast två 
företag eller ska parterna ”bjuda in” även andra företag till samarbetet? Om denna 
frågeställning ses ur det tidigare använda fotbollslagsperspektivet blir frågan: räcker det med 
att anfallsparet samarbetar bra (partnerskap) eller måste hela laget vara sammansvetsat 
(nätverk)? Kanske bör även backlinje och mittfältare, vilka kan ses som UL, vara med i 
samarbetet så att de kan förse anfallsparet med lämpliga passningar (insatsvaror). I 
fotbollsmatcher, liksom i affärslivet, är det oftast viktigt att hela laget samarbetar.  
 
I uppsatsens analys framkom att samarbetsformen nätverk är lämpligare än en enskild relation 
vid 3G-utbyggnaden. Det är därför mycket positivt att NCC och Ericsson har en nätverkssyn 
på sitt samarbete. Det återstår emellertid mycket arbete innan parterna har etablerat ett 
strategiskt nätverk. Relationen mellan NCC och Ericsson är redan relativt stark och med vissa 
förbättringsåtgärder har den potential att bli riktigt bra. Relationerna med kunder och UL är 
däremot svaga i nuläget. NCC har varaktiga relationer med endast en kund; Tele2, och 
eftersom de har gått samman med Telia avseende 3G-utbyggnaden så är det ännu osäkert om 
partnerskapet kan skapa varaktiga relationer med denna kund. Vad gäller övriga kunder börjar 
läget se mörkt ut, vilket redan har diskuterats tidigare i detta kapitel. Det är osäkert om 
kunderna kommer att efterfråga de nyckelfärdiga totalprojekt som partnerskapet erbjuder. 
Kunderna kanske istället kommer att stycka upp projekten i  sina beståndsdelar, vilket 
sannolikt kommer att leda till traditionellt kortsiktiga relationer. I relationer med UL finns 
mycket som måste förbättras. Intentionerna är goda men det gamla sättet att behandla UL 
finns fortfarande kvar, vilket omöjliggör samarbete i varaktiga relationer med dem.  
 
För att det nätverk, som partnerskapet planerar att skapa, ska kunna bli verklighet måste 
attityder och beteenden hos flera parter förändras. Bollen ligger inte bara hos 
entreprenadföretagen. Kundernas syn på entreprenadföretagen och entreprenadföretagens syn 
på UL måste förändras, så att alla parter ser varandra som jämbördiga samarbetspartners. 
Endast då kan det planerade nätverket, som sannolikt skulle revolutionera byggbranschen och 
dess utveckling, bli verklighet.  
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8.5 Avslutande diskussion 
 
I detta avslutande delkapitel diskuteras några av de lärdomar jag gjort under resans gång, 
vilka resulterat i ändrade uppfattningar om mina tillvägagångssätt i undersökningen. Dessa 
ändrade uppfattningar har lett till att jag skulle utfört vissa saker annorlunda om jag vetat det 
jag vet idag. En diskussion sker även kring förslag till fortsatt forskning. Dessa förslag har 
växt fram under arbetets gång när jag upptäckt intressanta företeelser som inte rymts inom 
ramarna för detta examensarbete. 

8.5.1 Modell 2 
Den fjärde faktorn, ekonomiska förtjänster, i modell 2 är neutral, vilket innebär att den inte 
påverkar relationsskapandet nämnvärt. Den definieras som: ekonomiska förtjänster som 
uppstår tack vare samarbetet, vilket är snarlikt definitionen på variabel 2 i modell 1: 
ekonomiska förtjänster som relationen möjliggör för parterna. Det torde därför, enligt min 
mening, råda ett tydligt samband dem emellan. I relationsteorin nämns ingenting om ett 
sådant eventuellt samband, varför jag under arbetets gång lät saken bero. Idag är jag 
emellertid av uppfattningen att de är två sidor av samma mynt. Variabel 2 anger en potentiell 
förtjänst av relationen före den etableras och faktor fyra anger den faktiska förtjänsten som 
uppstår av samarbetet. De mäter således samma sak men vid olika tidpunkter och därmed med 
olika pricksäkerhet. Jag anser att ekonomiska förtjänster bör användas i endast en av 
modellerna och eftersom den inte har nämnvärd påverkan i modell 2, anser jag att den hör 
hemma i modell 1. Ekonomiska förtjänster avgör därmed lämpligheten på den varaktiga 
relationen och inte dess djup. Skulle jag någon gång i framtiden använda modell 2 skulle 
ekonomiska förtjänster utelämnas så att den bestod av de fem faktorerna: kunskapsutbyte, 
förtroende, relationsspecifika investeringar, avtalsberoende samt maktutövande. 
 

8.5.2 Forskningsfrågorna 
Den fjärde forskningsfrågan som avser val av samarbetsform vid varaktiga relationer beror till 
största delen av resultaten av den andra forskningsfrågan om vid vilka utbyten det är lämpligt 
med varaktiga relationer. Det är därför lämpligt att flytta upp denna fjärde fråga så att den 
ställs direkt efter den andra. Om jag började på uppsatsen idag skulle jag för enkelhetens skull 
därför ha nedanstående följd på mina forskningsfrågor.  
 
1. Vilka är orsakerna till aktörernas beteende i byggbranschen och hur kan dessa beteenden 

förändras? 
2. Är det, enligt modell 1, lämpligt med varaktiga relationer vid utbyggnaden av ny IT-

infrastruktur? 
3. Ser parterna relationen som en enskild relation eller försöker de att skapa ett strategisk 

nätverk? 
4. Hur har parterna gått till väga för att skapa varaktiga relationer och är detta 

tillvägagångssätt lämpligt, enligt modell 2? 
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8.5.3 Förslag till fortsatt forskning 
När ett företag bestämt sig för att förändra sitt synsätt från kortsiktigt grodperspektiv till 
långsiktig helikoptersyn finns det framförallt fyra olika frågeställningar som måste analyseras 
och besvaras.  
 
1. Vid vilka utbyten ska företaget skapa varaktiga relationer? 
2. Vilken samarbetsform ska väljas?  
3. Med vilka företag ska dessa relationer skapas? 
4. Hur skapas framgångsrika varaktiga relationer? 
 
Denna uppsats har undersökt tre av dessa frågor. Den tredje frågan gällande val av 
samarbetspartner utelämnades från detta arbete eftersom Ericsson och NCC redan gjort detta 
val. Den första och andra frågan är sammankopplade eftersom resultatet av den första 
påverkar valet i den andra. Om det exempelvis endast är lämpligt med varaktiga relationer vid 
ett utbyte bör ett partnerskap för detta skapas men om varaktiga relationer är lämpliga vid alla 
typer av utbyten bör ett nätverk skapas. Dessa frågeställningar är mindre komplexa än 
nummer tre och fyra och eftersom de tas upp relativt ingående i denna uppsats bör fortsatt 
forskning inte fokuseras på dessa. Frågeställningarna tre och fyra däremot är mycket relevanta 
för fortsatt forskning. De är alltför komplexa för att studeras tillfredställande i ett 
examensarbete.  
 
Val av samarbetspartner 
Innan ett företag väljer partner bör terrängen sonderas. Med detta menas bland annat en 
undersökning om huruvida parterna har samma synsätt avseende partnerskap och om lämplig 
företagskultur råder hos motparten. Denna sondering slarvar nog företagen lite med. Oftast 
fokuseras det främst på mer konkreta faktorer än kulturer och attityder, till exempel om 
företagens produkter kompletterar varandra. (Axelsson, 2001) 
 
Om parallellen till fotbollslagen återigen används handlar denna fråga om laguttagningen. 
Valet beror på vilken form spelarna har (Ericsson har visat låg form under våren vilket 
sannolikt påverkat samarbetet negativt, kanske skulle Nokia därför varit ett bättre val ) samt 
hur bra de är att samarbeta med andra utvalda spelare. 
 
Denna frågeställning berör ytterst mjuka parametrar som attityder, synsätt och kultur inom 
respektive företag. Sådant är mycket svårt att analysera men av yttersta vikt för att ett 
samarbete ska ha förutsättningar att bli framgångsrikt. Frågeställningen bör därför vara 
mycket relevant och intressant att forska vidare kring. 
 
Som diskuterats i slutsatserna till denna uppsats finns det risk för att det studerade 
partnerskapet inte når den framgång parterna hoppats på, av den anledningen att kunderna 
väljer att sköta affärerna som de brukar göra. Detta innebär uppdelning av projekten i sina 
beståndsdelar, vilket motverkar skapandet av varaktiga relationer. En mycket viktig fråga, 
som har att göra med valet av samarbetspartner, är därför hur kunderna ska kunna övertygas 
om att varaktiga relationer är att föredra framför de traditionellt kortsiktiga relationerna. 
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Skapandet av varaktiga relationer 
Den tredje frågeställningen om hur varaktiga relationer skapas har tagits upp relativt ingående 
i denna uppsats. Detta område är emellertid så komplext att det inte ryms helt inom ramen för 
ett examensarbete. Trots ett gott försök har jag därför sannolikt endast skrapat på ytan av 
denna frågeställning utan att lyckats nå ned till dess kärna. Liksom den föregående 
frågeställningen handlar även denna om ytterst mjuka parametrar, som attityder, synsätt och 
kultur inom respektive företag, vilket kräver mer omfattande studier än vad som är möjligt i 
ett examensarbete. Därför bör även denna frågeställning vara mycket relevant och intressant 
att forska vidare kring. 
 
För att skapa varaktiga relationer med andra företag krävs att ett samarbetsinriktat synsätt är 
etablerat inom det egna företaget. I den konservativa byggbranschen innebär spridningen av 
detta synsätt ett problem. En viktig fråga som hör till skapandet av varaktiga relationer är 
därför hur ett samarbetsinriktat synsätt kan spridas och implementeras inom den egna 
organisationen. 
 
 
 



 Källförteckning   

 1 103 

Källförteckning 
 
Böcker och avhandlingar 
 
Andersson, N. & Borgbrant, J. (1998a). Byggforskning: processer och vetenskaplighet. Luleå 
tekniska universitet, Luleå. 
 
Axelsson, B. (1996). Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, Lund. 
 
Brandenburger, A. & Nalebuff, B. (1996). Co-opetition. Doubleday/Currency, New York. 
 
Carlsson, B. (1990). Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap. 
Almqvist & Wiksell. Stockholm. 
 
Carlsson, B. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder för medicin och beteendevetenskap. 
Almqvist & Wiksell. Stockholm. 
 
Carlsson, L. (1993). Samhällets oregerlighet (Diss). Symposion Graduale, Stockholm. 
 
Carlzon, J. (1985). Riv Pyramiderna. Bonniers, Stockholm. 
 
Christopher, M. Payne, A. & Ballantyne, D. (1991). Relationship Marketing – Bringing 
quality, customer service and marketing together. Butterwoth-Heinemann Ltd, Oxford. 
 
Doyle, P. (1998). Marketing Management and Strategy. Second Edition. Prentice  
Hall Europe, Hempstead. 
 
Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. (1997). Att utreda och rapportera. Lieber, Malmö. 
 
Fernström, G. (1996). Ett epokskifte: samverkan för framgång i bygg- och 
fastighetsbranschen. Byggförlaget, Stockholm. 
 
Fernström, G. (1998). Industriellt byggande växer och tar marknad. Byggförlaget, Stockholm. 
 
Grubbström, R. (1977). Besluts- och spelteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund. 
 
Gummesson, E. (1998). Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. Liber, Malmö. 
 
Håkansson, H. & Snehota, I. (1995). Developing Relationships in Business Networks. 
Routledge, London. 
 
Kadefors, A. (1997). Beställar- entreprenörrelationer i byggandet: samarbete, konflikt och 
social påverkan (Diss). Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
 
Kaijser, A. (1994). I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och 
framtida utmaningar, Stockholm. 
 
Karlqvist, A. (1990). Nätverk. Gidlunds bokförlag, Värnamo. 
 



 Källförteckning   

 1 104 

Merriam, S. (1988). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 
 
Persson, L. (1995). Industriell försäljning (Diss). Luleå tekniska universitet, Luleå. 
 
Porter, M.E. (1990). The competitive Advantage of Nations. Macmillan, London. 
 
Robbins, S. (1998). Organizational Behavior. Eighth Edition. Prentince Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey. 
 
Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund. 
 
Westlund, H. (1998). Infrastruktur i Sverige under tusen år. Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm. 
 
Wiersema, F. (1996). Kundnärhet. ISL Förlag, Göteborg. 
 
Williamson, O.E. (1975). Markets and Hierarchies. Free Press, New York.  
 
Zagare, F. (1984). Game theory: concepts and applications. Sage Publications, Beverly Hills, 
California. 
 
 
Rapporter och vetenskapliga artiklar  
 
Bauer, H., Grether, M. & Leach, M. (1999). Building coustomer relationships over the 
Internet. [10/28/2000]  
Tillgänglig vid http://www.bwl.uni-mannheim.de/Bauer/grether/Internet_RM.PDF 
 
Byggkostnadsdelegationens delrapport 5/1999, bilaga 3 
 
Cheng, E., Li, H. & Love, P. (2000). Partnering research in construction. Engineering, 
Contruction and Architectural Management.  
 
Davis, T. (1993). Effektive Supply Chain Management. Sloan Management Review, Summer. 
 
Dietrich, G. & Shipley, M. (1999). Technology strategies in a complex environment. 
Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences. Maui, USA. 
 
Dubois, A., Gadde, L. & Laage-Hellman, J. (1999). Effektiviteten i byggnätverket. Chalmers 
tekniska högskola, Göteborg. 
 
Hinze, J. & Tracy, A. (1994). The contractor – subcontractor relationship. ASCE Journal of 
Construction Engineering and Management.  
 
Hunt, S. & Morgan, R. (1994). The commitment – trust theory of relationship marketing. 
Journal of Marketing, Vol. 58, Issue 3. 
 
Kanellis, P. & Paul, R. (1997). Information Systems - Organizational Systems and 
Technology. IEEE Comp Soc, Los Alamitos, California. 
 



 Källförteckning   

 1 105 

Konkurrensverket (1996). Byggsektorn: spelregler för ökad konkurrens. Rapportserie 1996:5. 
 
Lazar, F. (2000). Project Partnering: Improving the Likelihood of Win/Win Outcomes. 
Journal of Management in Engineering. Vol 16, Issue 2, ASCE. 
 
Nutek (1993). Datornät och telekommunikationer : infrastruktur för informationssamhället, 
rapport 1993:66, Stockholm. 
 
Olsson, D. (2000). Fokusering på samverkan vid byggprocessens tidiga skeden. 
Examensarbete vid institutionen Väg och vatten, avdelningen för Produktionsteknik, Luleå 
tekniska universitet, Luleå. 
 
Pallab, P. (1996). Marketing on the Internet. Journal of Consumer Marketing, Vol 13 Issue 4, 
Denver, Colorado. 
 
Post- och telestyrelsen (1999). Inför UMTS – en studie av marknaden. Majrapport –99. 
 
Post- och telestyrelsen (1999). Undersökning av svensk telemarknad. Junirapport –99. 
 
Post- och telestyrelsen (2000). En kartläggning av Internetmarknaden i Sverige. Oktober –99. 
 
Post- och telestyrelsen (2001). Undersökning av svensk telemarknad 2000.  
 
Zineldin, M. (2000). Beyond relationship marketing: technologicalship marketing. Marketing 
Intelligence & Planning. Vol 18 Issue 1, Växjö. 
 
 
Artiklar i tidningar, tidsskrifter och på Internet 
 
Birke, H. (1997).  Traditionella byggentreprenader blockerar utvecklingen. Dagens Industri, 
1997-03-04. 
 
Braconier, P. (2001). Bakslag för byggbolagen. Dagens Industri, 2001-05-10. 
 
Byttner, K.J. (2001) Bredband bidragande orsak till svensk IT-seger. Computer Sweden, 
2001-02-12. 
 
Dahlqvist, S. (1997). Byggbranschen har stagnerat. Dagens Industri, 1997-05-09. Dahlqvist är 
förhandlingschef vid Hyresgästföreningen i Storstockholm 
 
Erlandson, Å. (2000). Första mobilsamtalet. Aftonbladet. 
 
Gustafsson, J. (2001). Telecom är guld. NCC, Perspektiv nr 1/01. 
http://www.ncc.se/nyheter/kundtidn/tidning_PDF/per_1_01.pdf 
 
Hagström, S. (1997). Dagens byggentreprenader stryper nytänkandet. Dagens Industri. 1997-
02-04. Hagström representerar Målarmästarna i Stockholm. 
 
Hindersson, P. (2000). Ericsson-avtal öppnar för rejäla volymtillskott för Skanska och NCC. 
Byggindustrin nr 28. 



 Källförteckning   

 1 106 

 
Kang, S. (2000). History of Mobile Phones. The Kaist Herald, nr 24. 
 
Lilja, B. (1997). Funktionsentreprenad öppnar för modern industriteknik. Dagens Industri, 
1997-04-18. 
 
Zirn, T. (2000). En miljon hushåll vill ha bredband. Computer Sweden, 2000-11-15. 
 
 
Personliga kontakter 
 
Alfredsson, M. (2001). Personlig intervju, 30 min, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Andersson, F.(2001). Personlig intervju, 1 tim, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Axelsson, S.(2001). Telefonintervju, 15 min, Consultus, Stockholm. 
 
Duberg, R. (2001). Diskussion om bristande affärsetik och avtalsutnyttjande i byggbranschen 
under handledarmöte. Luleå Tekniska Universitet. 
 
Einerman, L-E.(2001). Personlig intervju, 1 tim 30 min, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Forhaug, M.(2000). Personlig intervju, 2x2 tim, förstudie, NCC, Stockholm. 
 
Färemo, J.(2001). Personlig intervju, 1 tim, spelexperiment, NCC, Stockholm. 
 
Gimbro, Maria. (2001). Personlig intervju, 2 tim, Intervjuguide B, NCC, Stockholm. 
 
Granstedt, P. (2001). Personlig intervju, 2 tim, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Gustafsson, L. (2001). Personlig intervju, 1 tim 15 min, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Hallersbo, T (2000). Mejlsvar om upphandlingstyp av Ericssonkontor i Göteborg. 
 
Korsell, P-O.(2001). Personlig intervju, 1 tim, Intervjuguide C, Ericsson, Stockholm. 
 
Landerholm, G.(2001). Personlig intervju, 1 tim, Intervjuguide B, NCC, Stockholm. 
 
Magnusson, R.(2001). Telefonintervju, 45 min, Intervjuguide C, Ericsson, Stockholm. 
 
Nyström, F.(2000). Personlig intervju, 1 tim 15 min, förstudie, NCC, Luleå. 
 
Saleh, M.(2001). Personlig intervju, 1 tim 30 min, Intervjuguide A, NCC, Stockholm. 
 
Schedvin, N.(2001). Personlig intervju, 1 tim 30 min, spelexperiment och Intervjuguide A, 
NCC, Stockholm. 
 
Sörensen, J.(2001). Personlig intervju, 1 tim 30 min, Intervjuguide B, NCC, Stockholm. 
 
Sammanlagd intervju- och diskussionstid är 21 timmar. 


