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Förord i  
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SAMMANFATTNING 

Den svenska anläggningsmarknaden är under förändring. I ett initiativ att utveckla och 

effektivisera branschen har de statliga beställarna, med Trafikverket i täten, satsat på att renodla 

beställarrollen. En stor del av denna satsning bygger på att öka andelen projekt som upphandlas 

som totalentreprenader. Detta ger dock inte bara förändringar för beställarna, utan även 

entreprenörer och resten av marknaden måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. 

 

Syftet med examensarbetet är därför att undersöka hur förändringen av anläggningsmarknaden 

mot fler totalentreprenader påverkar entreprenörers förutsättningar att driva framgångsrika 

projekt, samt hur de bör anpassa sina projektorganisationer för att uppnå detta. För att svara på 

detta övergripande syfte behandlar arbetet följande forskningsfrågor:  

 

 Hur påverkas entreprenörens möjlighet till framgångsrika och lönsamma projekt 

i totalentreprenader?  

 Hur påverkar övriga delar av upphandlingsstrategin entreprenören då den är 

totalentreprenör?  

 Hur ska entreprenörer anpassa sina projektorganisationer, avseende kompetens 

och roller, för att möta den förändrade rollen gentemot beställaren?  

 

Examensarbetet är skrivet hos Skanska Sverige AB, region Väg och anläggning Stockholm. 

Metoden är uppdelad i tre studier. Den första är en litteraturstudie på tidigare forskning, med 

fokus på vetenskapliga artiklar. Den andra är en kvantitativ studie på lönsamhetsdata från tidigare 

projekt, erhållen från Skanska. Denna studie omfattar dels en jämförelse mellan utförande-

entreprenad och totalentreprenad, dels en analys av övriga delar i upphandlingsstrategin. Den 

tredje är en intervjustudie med personer som har haft olika roller i totalentreprenader. 

 

Resultatet visar på att entreprenörer som är medvetna om den skillnad totalentreprenader medför, 

samt är väl förberedda för dem, har goda chanser att uppnå framgångsrika och lönsamma projekt. 

Det är också viktigt för entreprenören att vara medveten om alla förutsättningar i entreprenaden, 

inte bara entreprenadform. Utvecklingen går mot entreprenader med högre grad av samverkan än 

tidigare. Detta medför att entreprenören både måste vara samarbetsinriktad samt välja beställare, 

konsulter och underentreprenörer som är detsamma. Entreprenörens ökade osäkerheter och risker 

i totalentreprenader medför ökade krav på dess kompetens och organisationsstruktur. En viktig 

del är att tillsätta en projekteringsledning som klarar av att leda projekteringen så att rätt 

handlingar tas fram. Därutöver tillkommer även en rad ytterligare kritiska faktorer, så som en 

tydlig riskfördelning, tidigt upprättad riskanalys, kunskaper i ABT och kontraktsfrågor, tydlig 

ansvarsfördelning samt tilldelning av nyckelroller så tidigt som möjligt. Ökningen av 

anbudsutvärderingar på mjuka parametrar, främst på totalentreprenörens projektorganisation, 

visar på att även beställarna värderar vikten av totalentreprenörens kompetens högt. 

 

Nyckelord: Totalentreprenad, entreprenör, upphandlingsstrategi, projekteringsledning, 

lönsamhet.  
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ABSTRACT 

The Swedish infrastructure and construction market is changing. To develop and improve the 

efficiency of the industry, the Swedish Transport Administration (Trafikverket) have made an 

initiative to change their role towards more of a professional client. A large part of this initiative 

is based on increasing the percentage of projects procured as design-build projects. This will, 

however, not only lead to changes for the clients, but also contractors and the rest of the market 

must adapt to the new conditions. 

 

The purpose of this study is to investigate how the change of the infrastructure and construction 

market towards more design-build projects affects contractors’ possibilities for successful 

projects, and how they should adapt their organizations to achieve this. To answer this general 

objective, the thesis is based on the following research questions:  

 

 How are the contractor’s possibilities for achieving successful and profitable 

projects affected in design-build projects? 

 How does the rest of the client’s procurement strategy affect the design-build 

contractor? 

 How should contractors adapt their project organizations, in terms of expertise 

and roles, to meet the changing role towards the client? 

 

This thesis is written at Skanska in Stockholm, Sweden. The method comprises three studies. The 

first is a literature review of previous research, with a focus on scientific articles. The second is 

a quantitative study on profitability data from previous projects, obtained from Skanska. This 

study includes both a comparison between design-bid-build and design-build projects, and an 

analysis of other parts in the client’s procurement strategy. The third is an interview with people 

who have had different roles in design-build projects. 

 

The results indicate that contractors who are aware of the difference design-build projects entails, 

and are well prepared for them, have good chances to achieve successful and profitable projects. 

It is also important for the contractor to be aware of all parts in the contract, not just the project 

delivery system. The trend is toward a higher degree of client–contractor collaboration. This 

indicates that the contractors, clients, consultants and subcontractors must be able to be 

cooperative. The contractor’s increased uncertainties and risks in design-build projects entail 

increased demands on its expertise and organizational structure. An important part is to appoint 

a design manager capable of managing the design so that the right documents and drawings are 

produced. In addition, other critical factors are a clear allocation of risks, an early established risk 

analysis, knowledge in contract issues, a clear division of responsibilities and to assign key roles 

as early as possible. The increased usage of soft parameters in tender evaluations, mainly on the 

contractor’s organization, show that the clients value the contractor’s competences highly. 

 

Key words: Design-build, contractor, procurement, design management,  

profitability.  
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 INTRODUKTION 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrund till studien samt den problematik som ligger 

tillgrund för forskningsfrågorna. Därefter presenteras syftet med undersökningen samt arbetets 

avgränsningar. Introduktionen ska på så sätt ge en allmän bakgrund kring ämnet samt varför 

studien är av betydelse. 

 Bakgrund 

I en proposition från regeringen (prop. 2008/09:35) visades det att den svenska anläggnings-

marknaden under flera år har präglats av bristfällig produktivitetsutveckling samt av svag 

konkurrens och innovationsförmåga. Detta trots att det tillkommit nya aktörer och trots att det 

återkommande har gjorts satsningar på förändringar (prop. 2008/09:35). Samtidigt har det 

konstaterats att beställares agerande har stor påverkan på marknadens funktion och att de statliga 

beställarna därmed både kan och bör bidra till att anläggningsmarknaden utvecklas i en positiv 

riktning, se Figur 1.1 (SOU 2009:24).  

 

 
Figur 1.1 Modell för att förklara marknadsresultat (Källa: SOU 2009:24) 

Den svenska anläggningsmarknaden omsätter omkring 100 miljarder kronor per år (SOU 

2009:24). Av dessa står Trafikverket för cirka 30 procent (Andersson & Andersson, 2016), vilket 

bör göra dem till den aktör med enskilt störst påverkan på hur branschen utvecklas. Till följd av 

det beslutade regeringen 2009 att ta fram en kommitté med uppdrag att analysera hur statliga 

beställare, med fokus på Trafikverket, skall arbeta för att minska problemen (SOU 2012:39). I 

rapporten ”Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen” 

(SOU 2012:39) konstaterar kommittén att det finns stor potential att öka såväl produktiviteten 

som innovationsgraden i branschen. Som en del av lösningen på problemen presenterades ett 

förslag till en riktning mot att renodla beställarrollen, så att den får större fokus på att beställa 

funktionalitet istället för färdiga tekniska lösningar. En stor del av detta sker genom att öka 

andelen totalentreprenader, då dessa visats leda till snabbare arbeten med mindre kostnads-

ökningar, mindre tidsförskjutningar samt att kvaliteten är lika bra eller bättre (SOU 2012:39).  

 

Detta har också börjat ge resultat hos beställare, där exempelvis Trafikverket har satt som mål att 

50 procent av nya projekt med en investering mellan 25 och 500 miljoner kronor skall vara total-

entreprenader från och med år 2018 (SOU 2012:39). Ur Trafikverkets årsredovisning 2015 

framgår det att andelen totalentreprenader redan översteg målnivån på 50 procent. Detta att 

jämföra med år 2013 då andelen var 22 procent (Trafikverket, 2016).  
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 Problemdiskussion 

En förändrad anläggningsmarknad samt beställarroll kommer således inte bara att medföra 

förändringar för beställarna, utan den kommer även direkt att påverka entreprenörerna och resten 

av marknaden. Redan 2013 noterade en forskargrupp från Sveriges Bygguniversitet att 

entreprenörerna upplevt stora förändringar hos Trafikverket (Eriksson, Kadefors, Karrbom 

Gustavsson, Lind & Olander, 2013). Samtidigt konstaterades det även att entreprenörerna 

behövde höja kompetensen i organisationerna avseende anbudsprocessen, riskbedömning, inköp 

samt ledning av projektering och produktion i totalentreprenader (Eriksson m. fl., 2013). Detta 

då entreprenörens åtagande är betydligt större i en totalentreprenad än i en utförandeentreprenad 

(Hale, Shrestha, Gibson & Migliaccio, 2009). I en multivariat analys om framgångsfaktorer i 

totalentreprenader framgår det därtill att entreprenörens kompetens är en av de absolut viktigaste 

framgångsfaktorerna (Chan, Ho, & Tam, 2001). Det är därför kritiskt att anläggnings-

entreprenörerna lyckas anpassa sina organisationer efter de förändrade förutsättningarna, dels för 

deras egen skull, dels för utvecklingen av anläggningsmarknaden.  

 

Det har sedan tidigare visats att en beställares upphandlingsstrategi består av fler delar än 

entreprenadform (Gordon, 1994). Enligt en rapport av konkurrensverket delas upphandlings-

strategin in i de fem centrala komponenterna entreprenadform, ersättningsform, anbuds-

utvärdering, upphandlingsförfarande (anbudsinfordran), och samverkansform (Eriksson & Hane, 

2014). Samtidigt har det även visats att val och implementering av dessa komponenter har en 

direkt påverkan på totalentreprenadens resultat (Gordon, 1994; Aarseth, Andersen, Ahola & 

Jergeas, 2012; Chen, Xia, Jin, Wu, & Hu, 2015). Detta visar på att det i en studie av total-

entreprenader även är viktigt att omfatta övriga komponenter i upphandlingsstrategin, inte bara 

entreprenadform. 

 

Det finns flera parametrar som avgör vilka anbud entreprenörer väljer att räkna på. Vad som är 

viktigast beror enligt Ahmad och Minkarah (1988) till stor del på subjektiva kriterier, exempelvis 

behovet av nya projekt, plats, typ av arbete, beställare, storlek på jobbet, leverantörer, 

svårighetsgrad samt vilka arbetsmiljörisker som finns. Därefter är det även betydande att 

projektet genererar en lönsamhet (Ahmad & Minkarah, 1988). Ökad långsiktig lönsamhet har 

också visats vara ett av de starkaste motiven till att entreprenörer väljer att expandera utomlands 

(Gunhan & Arditi, 2005). Lönsamhetens betydelse framgår också från entreprenörerna själva, 

exempelvis ur Skanska AB:s affärsmodell:  

 

”Projekten är kärnan i Skanskas verksamhet. Värdeskapandet sker i de tusentals 

projekt som genomförs varje år. Målet är att varje projekt ska vara lönsamt och 

genomföras i enlighet med Skanskas målsättning om att gå i spetsen för hållbarhet.” 

(Skanska AB, 2016) 

 

Ett projekts bedömda möjlighet att generera tillräckligt hög och säker lönsamhet kommer alltså 

påverka vilka och hur många entreprenörer som väljer att räkna på anbud. I förlängningen kan 

det även komma att påverka entreprenörernas kalkylerade anbudsmarginal. Därför bör det vara 

intressant att utreda hur denna förändring kan komma att påverka deras lönsamhet.  
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 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förändringen av anläggningsmarknaden mot fler 

totalentreprenader påverkar entreprenörers förutsättningar att driva framgångsrika projekt, samt 

hur de bör anpassa sina projektorganisationer för att uppnå detta.  

 

För att svara på detta övergripande syfte, med bakgrund av problemdiskussionen, kommer arbetet 

behandla följande forskningsfrågor: 

 Hur påverkas entreprenörens möjlighet till framgångsrika och lönsamma 

projekt i totalentreprenader?  

 Hur påverkar övriga delar av upphandlingsstrategin entreprenören då den är 

totalentreprenör? 

 Hur ska entreprenörer anpassa sina projektorganisationer, avseende kompetens 

och roller, för att möta den förändrade rollen gentemot beställaren? 

 

Målet är därtill att arbetet skall ha både en god akademisk och praktisk relevans. I och med det 

tydliga entreprenörperspektivet skall arbetet bidra till tidigare forskning om totalentreprenader, 

vilken till stor del haft ett bredare perspektiv med fokus på projektresultat (Konchar & Sanvido, 

1998; Ling, Chan, Chong & Ee, 2004; Hale m. fl., 2009; Shrestha, O’Connor & Gibson, 2012). 

Det bidrar dessutom till tidigare forskning i och med att det inte enbart fokuserar på 

entreprenadform, utan även på övriga delar i upphandlingsstrategin. Detta då forskning på dessa 

delar enligt Eriksson och Hane (2014) samt Chen m. fl. (2015) inte är lika omfattande som den 

på entreprenadform.  

 

Utöver dess akademiska bidrag skall studien även kunna fungera som ett stöd för aktörerna på 

den svenska anläggningsmarknaden. Dels för anläggningsentreprenörerna i deras arbete att 

anpassa sin verksamhet efter den pågående marknadsförändringen, dels för beställare och andra 

parter genom att öka deras förståelse för hur förändringarna påverkar entreprenörerna. 

 Avgränsningar 

Examensarbetet är skrivet ur ett entreprenörperspektiv. Detta påverkar såväl omfattning på 

litteraturstudie som utformning av intervjuer och kvantitativ studie. En annan tydlig avgränsning 

är att endast undersöka anläggningsentreprenader, ej hus och byggnadsentreprenader, då dessa 

marknader skiljer sig i flera avseenden (SOU 2009:24). Geografiskt fokuseras studierna på 

Stockholm och Mälardalen. Detta då det är ett ledande område på den svenska marknaden, vilket 

både gör att det ligger långt fram i utvecklingen och att det finns ett stort antal totalentreprenader 

där. Därutöver riskerar även en bredare omfattning att bli för bred och därmed ta för mycket tid. 
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 TEORI 

I detta kapitel redovisas den teori som använts för studien. Tyngden i litteraturstudien grundar sig 

på vetenskapliga artiklar, men har även kompletterats med andra källor som anses relevanta för 

området. I och med det är förhoppningen att kapitlet både ska visa att författaren är väl förtrogen 

med ämnesområdet, samt ge en god bakgrundsinformation till läsaren för resterande delar av 

rapporten.  

 Upphandlingsstrategier 

Det finns olika definitioner på vilka delar som en byggupphandling består av. I artikeln 

”Choosing appropriate construction contracting method” (Gordon, 1994) presenteras en 

definition bestående av de fyra parametrarna Scope (omfattning), Organization (organisation), 

Contract (kontrakt) och Award (tilldelning), se Figur 2.1. Här syftar Scope på vilka uppdrag som 

läggs på entreprenören, exempelvis vilka delar av utförandet och om de står för projektering. 

Organization syftar på hur kontraktsituationen ser ut, exempelvis om det är en generalentreprenör 

eller delad entreprenad. Contract beskriver på vilket sätt entreprenören kommer få betalt, 

exempelvis om det är fast pris eller löpande räkning. Award är vilken metod som används för att 

välja entreprenör, exempelvis lägst pris eller förhandling.  

 

 
Figur 2.1 En modell över upphandlingsformer (Gordon, 1994) 

I boken ”Att upphandla byggprojekt” (Söderberg, 2011) presenteras istället en definition 

bestående av de tre delarna Entreprenadform, Ersättningsform samt Anbudsinfordran. Det som 

skiljer denna definition från den föregående är att Entreprenadform definieras som en 

kombination av omfattning på arbete och kontraktrelationer. Entreprenadform kan således ses 

som en kombination av Scope och Organization. Med andra ord omfattar det både vilken part 

som står för projekteringsansvaret samt hur de kontraktuella relationerna ser ut mellan beställare 

entreprenörer. Ersättningsform är, motsvarande Contract, hur entreprenören får betalt för utfört 

arbete. Anbudsinfordran syftar på hur entreprenörer kan inkomma med anbud. 
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I Konkurrensverkets rapport ”Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 

och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?” (Eriksson & Hane, 2014) fokuseras det 

på fem delkomponenter i upphandlingsstrategin: Entreprenadform, Ersättningsform, 

Anbudsinfordran (Upphandlingsförfarande), Anbudsutvärdering samt Samverkansform. Här 

återkommer alltså tidigare definition av upphandlingsform igen, fast med ytterligare två tillägg. 

Anbudsutvärdering beskriver hur beställaren värderar anbuden, exempelvis på lägst pris. 

Samverkansform beskriver förhållandet mellan samverkan och konkurrens i upphandlingsskedet. 

 

I detta examensarbete kommer fortsättningsvis Eriksson och Hanes (2014) definition att 

användas. Detta först och främst för att det i en studie om den svenska anläggningsmarknaden 

anses vara mest lämpligt att utgå från en svenskanpassad standard. Därutöver bedöms också 

Eriksson och Hanes rapport (2014), i och med dess omfattande litteraturstudie, intervjuer samt 

tvärvetenskapliga angreppssätt, ge en bättre motivering till deras definition än Söderberg (2011) 

gör i sin bok. I följande avsnitt presenteras därför en mer utförlig beskrivning av de olika 

komponenterna i upphandlingsstrategin enligt Eriksson och Hanes rapport (2014). Därefter 

presenteras även ett avsnitt om val av upphandlingsstrategi beroende på projektförutsättningar. 

2.1.1 Entreprenadform 

Det finns två huvudtyper av entreprenadformer: utförandeentreprenad och totalentreprenad 

(Eriksson & Hane, 2014). Med utförandeentreprenad menas enligt AB04 ”entreprenad eller del 

av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande” 

(Byggandets kontraktskommitté, 2004). Totalentreprenader innebär istället enligt ABT06 

”entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för 

projektering och utförande” (Byggandets kontraktskommitté, 2006). Skillnaden mellan de två 

huvudtyperna är således vem som har ansvaret för projekteringen. Därutöver finns det en rad 

entreprenadformer som är mer specifika. En utförandeentreprenad kan i sin tur vara organiserad 

på olika sätt, exempelvis som generalentreprenad, som delad entreprenad eller som mycket delad 

entreprenad (Söderberg, 2011). Det finns även tidigt upphandlade utförandeentreprenader. För 

totalentreprenader finns det en variant som populärt kallas styrd totalentreprenad, där beställaren 

har gjort en del projektering själv (Eriksson & Hane, 2014). 

 

Från en beställares sida finns det flera motiv bakom valet av entreprenadform. I utförande-

entreprenader har de exempelvis större kontroll över kvaliteten på designen (Cheung, Lam, Leung 

& Wan, 2001). Riskfördelningen i utförandeentreprenader kan också öka antalet entreprenörer 

som lämnar anbud (Cheung m. fl., 2001). Detta då entreprenörens åtagande är större i en 

totalentreprenad än i en utförandeentreprenad (Hale m. fl., 2009) vilket minskar möjligheten för 

mindre entreprenörer att deltaga. Beställares val av entreprenadform har med andra ord en direkt 

påverkan på entreprenörerna. Det finns en hel del studier som undersökt skillnader i 

projektresultat mellan utförandeentreprenader och totalentreprenader. Dessa har primärt 

fokuserat på kostnad, tid och kvalitet (Konchar & Sanvido, 1998), men kan även inkludera andra 

parametrar så som antal ändringsarbeten (Shrestha m. fl., 2012) eller ägarnas nöjdhet (Ling m. fl. 

2004). I detta arbete ligger fokus på totalentreprenader. Dessa kommer därför att få en mer 

omfattande presentation under kapitel 2.2 Totalentreprenader. 
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2.1.2 Ersättningsform 

Enligt Eriksson och Hane (2014) delas även ersättningsform upp i två huvudtyper: fast pris och 

löpande räkning. Vid fast pris bestäms entreprenörens ersättning för hela entreprenaden redan vid 

upphandlingen (Eriksson & Hane, 2014). För entreprenören innebär detta att den tar på sig risken 

för oberäknade kostnadsöverskridanden, men också möjligheten till ökad vinst vid kostnads-

underskridanden (Chen m. fl., 2015). Utföraren har med andra ord mycket att tjäna på att hålla 

ner kostnaderna. Detta indikerar att denna typ av ersättningsform är lämpligast vid arbeten med 

liten osäkerhet, då det annars finns stor sannolikhet att entreprenören tvingas lägga på en stor 

marginal på anbudet på grund av de ekonomiska riskerna. I en undersökning med 87 byggherrar 

har det visats att fast pris är den vanligaste ersättningsformen i svensk byggbransch (Eriksson, 

2008). I vissa fall kan fast pris innehålla en indexreglering för att entreprenören skall få ersättning 

för kostnadsökningar under kontraktstiden (Söderberg, 2011).  

 

Vid löpande räkning får entreprenören istället ersättning för sina kostnader löpande i och med att 

de uppkommer. Detta görs enklast med ett förutbestämt påslag, i form av en procentsats, på de 

verifierade kostnaderna (Nilsson, 2008). Här är det istället beställaren som tar på sig risken för 

oväntade händelser. Detta kan därmed vara lämpligt vid projekt där det på förhand är svårt att 

bedöma arbetenas omfattning. Samtidigt medför detta att entreprenören inte har samma anledning 

att hålla nere kostnaderna. I vissa fall kombineras därför löpande räkning med ett incitamentsavtal 

där entreprenören och beställaren kommer överens om ett riktpris och därefter delar på 

överskridande eller underskridande från riktpriset enligt en på förhand gjord överenskommelse 

(Söderberg, 2011). Genom detta ökar entreprenörens vilja att arbeta för kostnadsbesparingar. Ett 

liknande alternativ till detta upplägg är att sätta ett takpris. Detta innebär att entreprenören 

löpande får ersättning för sina kostnader upp till ett bestämt pris, men att den därefter får stå för 

eventuella kostnader som överstiger takpriset (Eriksson & Hane, 2014). Huvudsyftet med detta 

är enligt Chen m. fl. (2015) att det ger beställaren en föraning om vad projektet kommer att kosta. 

Samtidigt bör det även öka entreprenörernas pålägg för risk avsevärt, då de inte vill gå in i 

förlustprojekt.  

 

Vidare menar Eriksson och Hane (2014) att ett alternativt sätt för entreprenören att löpande få 

ersättning för sina kostnader är via á-priser. Det innebär att parterna på förhand kommer överens 

om enhetspriser för projektets olika moment. Dessa priser ska då inkludera entreprenörens 

kostnader för centraladministration, räntor samt vinst (Eriksson & Hane, 2014). Priserna delas in 

i tre kategorier: reglerbara aktiviteter (R), icke reglerbara aktiviteter (OR) samt reglerbara 

aktiviteter som inte kan kvantifieras (Nilsson, 2008). Denna ersättningsform kan därmed vara 

lämplig vid osäkra förhållanden. Samtidigt medför den även att entreprenörens ersättning ökar 

desto mer arbete som utförs och att entreprenören därmed saknar incitament till att sänka dem. 

 

I artikeln “Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects” konstaterar Chen 

m. fl. (2015) att det råder en brist på empiriska studier som jämför projektresultat mellan olika 

ersättningsformer. Samtidigt menar de dock att totalentreprenader på fast pris har visats medföra 

större sannolikhet för både förseningar och kostnadsöverskridanden. Även Eriksson och Hane 

(2014) har konstaterat att det finns få kvantitativa studier som fokuserar på ersättningsformens 

påverkan på projektresultat. 
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2.1.3 Anbudsinfordran  

Då en entreprenad upphandlas finns det flera olika sätt som anbudsförfarandet kan gå tillväga på. 

Valet av entreprenör är en av en beställares viktigaste uppgifter (Cheng & Li, 2004). Detta gäller 

dels hur entreprenörer kan inkomma med anbud, dels hur anbuden jämförs och värderas (Eriksson 

& Hane, 2014). Hur en upphandling får gå till skiljer sig, enligt Söderberg (2011), dock åt 

beroende på om det är en privat- eller offentlig beställare. För myndigheter regleras nämligen all 

upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader av Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Detta exempelvis genom krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 

proportionalitet samt ömsesidigt erkännande (Söderberg, 2011). 

 

Anbudsinfordran kan generellt delas upp i öppen- eller selektiv anbudsinfordran (Eriksson & 

Hane, 2014). Öppen anbudsinfordran innebär att entreprenörer bjud in via någon typ av annons 

och att det är fritt fram för alla intresserade att inkomma med anbud (Söderberg, 2011). Detta 

ökar alltså sannolikheten för fler anbudsgivare och ökar därmed även konkurrensen för 

entreprenörerna. Samtidigt minskar det också möjligheten att bygga upp långa relationer mellan 

entreprenörer och beställare. Vid selektiv anbudsinfordran tar byggherren däremot endast in 

anbud från en utvald grupp entreprenörer (Söderberg, 2011). Här har alltså beställaren i förväg 

godkänt entreprenörernas tekniska och ekonomiska kompetens, vilket gör det svårt för dem att 

inte välja det förmånligaste inkomna anbudet. 

2.1.4 Anbudsutvärdering 

Det finns flera olika strategier som används för att värdera vilket anbud som är vinnande. Utan 

en genomtänkt strategi är risken stor att fel entreprenör väljs, vilket kommer att påverka projektets 

resultat (Cheng & Li, 2004). En vanlig strategi är att satsa på det anbud med lägst pris (Gordon, 

1994; Söderberg, 2011). Ett alternativ är att utvärdera dem med hjälp av mjuka parametrar. Det 

innebär att ett antal andra kriterier, utöver lägst pris, vägs in i värderingen (Eriksson & Hane, 

2014). Det finns också en möjlighet för beställaren att lägga in skall-krav som entreprenörerna 

måste uppfylla för att få lämna anbud. Enligt Hatush och Skitmore (1997) är de vanligaste 

kriterierna som beställarna tar hänsyn till vid upphandlingar entreprenörens finansiella styrka, 

tekniska förmåga, platsorganisationens kompetens samt dess säkerhetsarbete. Det är även möjligt 

att basera valet av entreprenör på lägst livscykelkostnader istället för lägst pris. Detta skulle 

exempelvis kunna användas vid totalentreprenader då det är viktigt med kostnader för 

energiförbrukning, drift och underhåll. I praktiken har detta dock endast använts i liten omfattning 

då det ofta anses vara för svårt (Eriksson & Hane, 2014). Det kan också finnas en möjlighet att 

acceptera så kallade alternativa lösningar, där entreprenören själv kommer med ett förslag som 

frångår riktlinjerna i förfrågningsunderlaget. 

 

För á-priskontrakt gör beställaren en mängdförteckning med fiktiva mängder, för vilka 

entreprenören lämnar enhetspriser (Eriksson & Hane, 2014). Beställarna utvärderar därefter 

inkomna anbud efter den fiktiva summa som räknas ut från mängdförteckningen med de 

reglerbara- och icke reglerbara priserna (Nilsson, 2008). Här finns en sannolikhet att 

entreprenörerna gör en egen bedömning av de verkliga mängderna och därefter anpassar 

á-priserna efter det. Detta kallas enligt Bajari, Houghton och Tadelis (2014) för obalanserade bud 

och medför att entreprenörer kan minska anbudssumman utan att minska deras slutersättning. 
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2.1.5 Samverkansform 

En parameter i upphandlingsstrategin som har fått ökad vikt på senare tid är om det skall 

implementeras någon typ av samverkansform (Bresnen & Marshall, 2000). Här kan det användas 

flera olika aktiviteter eller verktyg som främjar samarbetet i projektet. Exempel är om det skall 

vara en gemensam etablering i projektet, om riskhanteringen skall göras gemensamt, om det skall 

vara några teambuilding-aktiviteter eller om det skall användas gemensamma IT-verktyg 

(Eriksson & Hane, 2014). Forskning har visat att införandet av samverkansaktiviteter 

och -verktyg ökar förtroendet och samarbetet mellan parterna i projektet (Cheung, Ng, Wong & 

Suen, 2003). Då samarbetsformer anses vara en viktig del av detta arbete presenteras en djupare 

studie av detta i avsnitt 2.3 Samarbetsformer i byggprojekt. 

2.1.6 Val av upphandlingsstrategi 

Beroende på vilka komponenter som väljs finns det följaktligen väldigt många olika 

upphandlingsstrategier. En upphandlingsstrategi som har varit väldigt vanlig vid byggprojekt 

internationellt sett är den så kallade ”Traditionella metoden” (Gordon, 1994). Denna metod består 

av en generalentreprenör upphandlad i konkurrens till lägst pris på fast pris. Beställare kan därför 

lockas att, för enkelhets skull, använda denna metod utan att utvärdera om den faktiskt är bäst 

lämpad för det aktuella projektet.  

 

Att göra ett bra val av upphandlingsstrategi har dock visats vara en både komplex och viktig 

uppgift (Cheung m. fl., 2001). Det har sedan tidigare konstaterats att upphandlingsstrategin bör 

anpassas efter förutsättningarna i respektive projekt för att bli framgångsrikt (Gordon, 1994). 

Detta då valet av upphandlingsstrategi enligt Eriksson och Hane (2014) har stor påverkan på 

vilket projektresultat som nås i form av tid, ekonomi, ÄTA, kvalitet samt tvister. Dessutom 

medför det även en mer långsiktig påverkan på exempelvis konkurrenssituation och 

utvecklingsgrad inom branschen (Eriksson & Hane, 2014). Exempelvis bör beställaren anpassa 

kriterierna i anbudsutvärderingen efter vad de prioriterar i projektet. Eftersträvar de en kort 

byggtid till bra kvalitet, kan det sannolikt slå fel att upphandla entreprenör till lägst pris (Lopez 

del Puerto, Gransberg & Shane, 2008).  

 

I en korstabulering visade Chen m. fl. (2015) att projekttyp, ägarförhållanden samt 

upphandlingsmetod i stor grad påverkar valet av ersättningsform. Det har också visats att olika 

komponenter i upphandlingsstrategin är olika framgångsrika beroende på vilka andra 

komponenter som valts. Exempelvis har det visats att de totalentreprenader som upphandlat på 

en anbudsutvärdering med mjuka parametrar, till skillnad från lägst pris, oftare hade löpande 

räkning som ersättningsform (Chen m. fl., 2015). Det har även konstaterats att lägst pris har 

minskat i användande under åren 2000 – 2010 och att allt större fokus istället riktats mot 

entreprenörens kompetens avseende kvalifikationer, erfarenhet och tidigare resultat (Xia, Chan, 

Zuo & Molenaar, 2013). 

 

Sammanfattningsvis bör det alltså betänkas både om det aktuella projektet är lämpligt att driva 

som totalentreprenad samt hur de övriga komponenterna i upphandlingsstrategin kommer 

påverka förutsättningarna i projektet.  
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 Totalentreprenader 

Nedan presenteras en sammanställning av vad övergången från utförandeentreprenad till 

totalentreprenad medför för entreprenören. Detta genom avsnitt som hanterar projekterings-

ledning, riskhantering i totalentreprenader, tidigt upphandlad entreprenör samt projektresultat i 

totalentreprenader. I och med detta bidrar avsnittet med en fördjupning från avsnitt 2.1.1 

Entreprenadformer.  

2.2.1 Projekteringsledning 

Som tidigare nämnts är skillnaden mellan total- och utförandeentreprenader om det är 

entreprenören som har projekteringsansvaret (totalentreprenad) eller om det är beställaren som 

har det (utförandeentreprenad). Detta innebär med andra ord att byggherren endast har ett avtal 

som omfattar både projektering och utförande i totalentreprenader. För att framgångsrikt kunna 

hantera projekteringsansvaret bör entreprenören enligt Bröchner, Håkansson och Hässler (2006) 

tillsätta en projekteringsledning, antingen ett team eller en projekteringsledare, beroende på 

projektets omfattning.  

 

Projekteringsledningen i totalentreprenader tilldelats ofta uppgifter som att upprätta 

projekteringens kvalitet enligt avtal, utföra och följa upp riskanalyser samt att vara en länk mellan 

projektering och produktion (Bröchner m. fl., 2006). Det sistnämna är extra viktigt i tidiga 

skeden, då det ofta riskerar att uppstå en konflikt mellan entreprenör och konsult angående dels 

leveranstider, dels hur hänsyn skall tas till design- kontra produktionsoptimering. Det är därför 

viktigt att tilldela projekteringsledningen tillräckligt med befogenheter för att kunna hantera 

detta, exempelvis genom att placera den direkt under projektchef istället för under 

produktionschef (Bröchner m. fl., 2006).  

 

Trots att det finns mycket forskning gjord om projekteringsledning inom industriell design, finns 

det enligt Emmitt (2016) relativt lite forskning gjord med fokus på byggbranschen. Bland den 

forskning som gjorts har det dock kunnat konstateras att entreprenörers kunskap om 

projekteringsledning ofta är bristande samt att de verktyg som används bör förbättras (Emmitt, 

2016). Tribelsky och Sacks (2011) har exempelvis visat att projekteringsledare har mycket att 

vinna på att införa ett mer kontinuerligt informationsflöde genom att implementera principer från 

Lean construction. Detta kan handla om att uppmuntra till små batchstorlekar, korta tiderna för 

återkoppling samt att lokalisera och eliminera flaskhalsar. Därutöver visade de även att 

organisationens vilja att dela information har ett direkt samband med det slutliga resultatet 

(Tribelsky & Sacks, 2011).  

 

I och med byggentreprenörers förhöjda behov av att styra projekteringen, samtidigt som kraven 

från beställare ökat, menar Emmitt (2016) att projekteringsledarens roll ökar kraftigt runt om i 

världen. Samtidigt kan en trend ses mot ett mer proaktivt arbetssätt inom projekteringsledningen, 

med hjälp av exempelvis ökat användande av BIM, vilket ökar dess uppgifter och betydelse 

ytterligare (Emmitt, 2016). Detta antyder att entreprenörer bör satsa på att utbilda och 

vidareutveckla projekteringsledare under kommande år.  
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2.2.2 Riskhantering i totalentreprenader 

I och med att entreprenören tar på sig projekteringsansvaret tar de även på sig ansvaret för 

osäkerheter avseende de verkliga förhållandena samt en stor risk för ökade kostnader och tider 

(Bröchner m. fl., 2006). Om inte riskerna identifieras, analyseras och åtgärdas har Öztaş och 

Ökmen (2004) visat att totalentreprenader är en osäker entreprenadform för både entreprenör och 

beställare. Vidare menar de att riskerna också fortsätter att öka hela tiden i och med att projekten 

ökar i storlek och komplexitet samt att förutsättningarna försvåras till följd av ökade beställarkrav 

och nya politiska förutsättningar (Öztaş & Ökmen, 2004).  

 

De ökade riskerna medför stora krav på totalentreprenörens kompetens och organisation för att 

de ska klara av att hantera dem framgångsrikt. Enligt Bröchner m. fl. (2006) är det därför också 

viktigt att riskfördelningen är tydlig i kontrakten mellan alla parter så att respektive organisation 

är bemannad efter de risker de har. Samtidigt hjälper det till att undvika konflikter vid oönskade 

händelser. Det är även viktigt att alla projektets parter är insatta i hur olika risker kan komma att 

påverka projektets framfart (Bröchner, 2006). För att detta skall uppnås bör en väl genomarbetad 

riskanalys upprättas. Som stöd finns det i litteraturen en hel del verktyg att ta hjälp av. Dessa kan 

exempelvis underlätta vid bedömningar, jämförande av olika alternativ, beskrivande analyser 

eller mer avancerade statistiska analyser (Öztaş & Ökmen, 2004).  

2.2.3 Tidigt upphandlad entreprenör 

Redan i program- och tidigt projekteringsskede tas flera beslut som kommer ha stor inverkan på 

ett byggprojekts produktionskostnad, kvalitet, långsiktiga hållbarhet samt för drift och 

underhållskostnader. Det har enligt Näringsdepartementet (SOU 2002:115) visat sig att det är i 

de tidiga delarna av byggprocessen som möjligheten att påverka projektets viktigaste egenskaper 

är som störst, se Figur 2.2. Samtidigt blir dessa delar mer och mer komplexa i och med att 

utvecklingen går framåt och det framkommer nya material och tekniska lösningar. Det ställs 

därför också högre krav på förståelse kring de olika byggdelarnas och materialens egenskaper 

samt hur de kommer fungera tillsammans (SOU 2002:115). 
 

 
Figur 2.2 Möjlighet att påverka i relation till kostnaden i ett byggprojekt (Källa: SOU 2002:115) 
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Entreprenörer sitter enligt Gil, Tommelein, Kirkendall och Ballard (2001) ofta på en erfarenhet 

om produktion, materialval och tekniska lösningar som beställare och konsulter inte har. Ändå 

har entreprenörer historiskt sett haft liten involvering i byggprojekts tidiga skeden. På senare år 

har det dock setts en trend att entreprenörer tas in tidigare och tidigare i projekten, även i 

utförandeentreprenader. Detta kan både gälla huvudentreprenören och mer specialiserade 

entreprenörer (Gil m. fl., 2001). Undersökningar har visat att involvering av entreprenören redan 

i designskedet skapar bättre förutsättningar för god kommunikation och relation mellan 

entreprenör och beställare, bättre riskbedömningar samt bättre kvalitet (Rahman & Alhassan, 

2012). För att detta ska bli framgångsrikt är det dock viktigt att båda parter är lika engagerade 

och går in med samma inställning. 

 

I totalentreprenader är det totalentreprenören som står för projekteringen och är således per 

definition delaktig från tidigt skede. Det bör dock förtydligas, menar Bröchner m. fl. (2006) att 

både entreprenör och beställare har förändrade roller i totalentreprenader jämfört med i 

utförandeentreprenader. Desto renare och mindre styrd totalentreprenaden är, desto mer risk 

kommer entreprenören att stå för. För att detta ska bli framgångsrikt är det vitalt att båda parter 

förstår och accepterar deras förändrade roller. För beställaren kan det vara väldigt ovant att de, i 

och med att de lämnat ifrån sig projekteringen, har minskat inflytande över konstruktion, design 

och val av lösningar. Beställarens inflytande över dessa delar bör därför så långt som möjligt 

begränsas till de konstruktions- och kvalitetskrav som sätts i kontraktshandlingar (Bröchner m. 

fl., 2006). Då detta väl fungerar kommer det att medföra en möjlighet att påbörja produktionen 

innan projekteringen är färdigställd, vilket visats förkorta projekttiden avsevärt (Shrestha m. fl., 

2012). 

2.2.4 Projektresultat i totalentreprenader 

Det har kunnat visas att totalentreprenadens resultat beror på alla parter i projektet, inte bara på 

entreprenören (Bröchner m. fl., 2006). När projekteringsansvaret läggs över på entreprenören 

medför det förändringar för såväl entreprenören, som för beställare och projektörer. I en 

statistiskstudie (2012) jämförde Shrestha m. fl. olika variabler på hur projektresultatet skiljer sig 

i stora motorvägsprojekt beroende på om de var total- eller utförandeentreprenader. Där visade 

de att medeltiden för byggtid per körbana var betydligt lägre för totalentreprenader än för 

utförandeentreprenader vilket indikerar att en motorväg byggs snabbare som totalentreprenad. 

Däremot kunde samma studie inte hitta någon betydande statistisk skillnad vad det gäller 

medelkostnader samt förseningar mellan de två entreprenadformerna. En studie av Hale m. fl. 

(2009) kunde däremot visa att totalentreprenader var betydligt bättre än utförandeentreprenader 

avseende att hålla både tidplan samt kostnader. Detta styrktes även i en studie av Konchar och 

Sanvido (1998) som därtill även visade att totalentreprenader gett högre kvalitet än 

utförandeentreprenader.  

 

En svensk studie utförd av Riksrevisionen (2012) visade däremot på att totalentreprenader inte 

gett förbättrat projektresultat alls. Samtidigt varnade de även för att totalentreprenaderna på sikt 

kan bli dyrare än utförandeentreprenader i och med försämrade förutsättningar för drift och 

underhåll, i och med att beställarna släppt ifrån sig kontroll över designen. Det finns således en 

hel del forskning som visar på att totalentreprenader ofta kan vara en framgångsrik 

entreprenadform. Samtidigt bör det även noteras att all forsning inte har nått ett entydigt resultat.  
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 Samarbetsformer i byggprojekt 

Historiskt sett har byggbranschen till största delen använt upphandlingsmetoder som bidragit till 

att entreprenörer och beställare har fått ett konkurrensförhållande till varandra. På senare år har 

det dock kunnat anas ett trendbrott där ambitionen istället varit att lägga större fokus på att skapa 

ett samarbetsklimat mellan parterna (Bresnen & Marshall, 2000). I en undersökning från 2008 

visar Eriksson att två tredjedelar av alla beställare vill öka samarbetet med entreprenörerna. Flera 

globala initiativ till samarbete har skett, exempelvis via project alliancing och integrated project 

delivery (Lahdenprä, 2012). Det som har fått mest spridning är dock partnering (Bresnen & 

Marshall, 2000). Samtidigt har det dock kunnat visas att beställare har varit dåliga på att anpassa 

upphandlingsformerna för att skapa förutsättningar för bättre samarbete, utan istället väljer de 

alternativ de har tidigare erfarenhet av (Eriksson, 2008).  

2.3.1 Partnering 

Det finns ingen entydig, fastställd, definition av partnering (Bygballe, Jahre & Sward, 2010). 

Enligt Aarseth, m. fl. (2012) är dock en vanligt accepterad definition av partnering Construction 

Industry Institutes definition (1991): 

 

”… a long term commitment between two or more organizations for the purposes of 

achieving specific business objectives by maximizing the effectiveness of each 

participant’s resources. This requires changing traditional relationships to a shared 

culture without regard to organizational boundaries. The relationship is based on trust, 

dedication to common goals and an understanding of each other’s individual 

expectation and values.” 

 

Eriksson (2010) menar att partnering baseras på grundläggande och frivilliga delar i 

upphandlingsförfarandet, vilka skapar förutsättningar för samarbete. Grundläggande delar är 

mjuka parametrar i anbudsutvärdering samt en ersättningsform som baserar sig på öppna böcker. 

Därtill kommer även en samarbetsform som innefattar teambuildings, workshops, konflikt-

hantering samt användning av gemensamma mål. Bland de frivilliga delarna nämns exempelvis 

gemensam etablering, gemensamma IT-lösningar och gemensam riskhantering (Eriksson, 2010). 

Aarseth m. fl. (2012) har funnit att partnering inom forskningen har beskrivits som en strategi 

eller filosofi som medför ett nära samarbete mellan ett projekts olika parter, innebär 

förtroendebaserade relationer i projektet samt mekanismer som främjar förbättring av effektivitet, 

innovationer och konflikthantering. Därmed kan partnering beskrivas som ett sätt att skapa en 

vinna-vinna relation mellan ett projekts parter, tillskillnad från det vinna-förlora förhållande som 

har varit vanligt förekommande i byggbranschen (Aarseth m. fl., 2012). Enligt Bygballe m. fl. 

(2010) finns det en argumentation i litteraturen för att implementeringen av partnering bör 

innefatta både formella delar, exempelvis verktyg och upphandlingsstrategier, samt mer 

informella, sociala, delar. I övrigt har litteraturen har ofta skiljt på två typer av partnering: project 

partnering; som fokuserar kortsiktigt på ett specifikt projekt, samt strategic partnering; som är ett 

mer långsiktigt initiativ över flera projekt (Bygballe m. fl., 2010). Enligt en studie av Meng 

(2011) har långvariga partneringinitiativ gett större effektivitet på förbättringarna än mer 

kortvariga samarbeten. Ändå fokuserar både det mesta användandet av och forskningen om 

partnering på project partnering (Bygballe m. fl., 2010). 
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2.3.2 Coopetition 

Traditionellt har forskningen gjort en tydlig skillnad i om ett projekt är med eller utan samverkan, 

ofta tillsammans med en jämförelse av för- och nackdelar mellan dem. Bengtsson och Kock 

(2000) har dock konstaterat att det även finns en möjlighet att välja en mellanväg mellan 

konkurrens och samarbete, så kallad Coopetition. Enligt Eriksson (2008) kan Coopetition 

definieras som: 

 

”… the balance between cooperation and competition in a specific transaction relation-

ship, derived from the actors’ simultaneous cooperative and competitive behaviors.” 

 

Coopetition är således en metod där både konkurrens och samarbete används samtidig i en 

relation, för att därmed kunna dra nytta av bägges fördelar. I byggprojekt sätts en stor del av 

förutsättningarna för samarbete i och med beställarens val av upphandlingsstrategi. Eriksson 

(2008) menar därför att beställare bör anpassa upphandlingsstrategin, och därmed samverkans-

grad, i projekt utefter de rådande förutsättningarna. I förlängningen gäller detta även för beslutet 

om när, och till vilken utsträckning, partnering skall användas. Eriksson (2010) har vidare visat 

på ett generellt samband för till vilken grad samverkan bör implementeras i ett projekt. Detta 

samband menar att desto större projekt, större osäkerheter, mer kundanpassat samt större tidspress 

det är, desto mer samarbete bör generellt sett implementeras i projektet, se Figur 2.3 (Eriksson, 

2010).  

 

 
Figur 2.3 Coopetition-skalan (Källa: Eriksson & Hane, 2014) 

 Framgångskriterier i byggprojekt 

Vid studier av hur och när man uppnår framgångsrika totalentreprenader, kan det även finnas 

anledning att undersöka vad som räknas som ett framgångsrikt projekt. Enligt Chan, Scott, och 

Lam (2002) är kostnad, tid och kvalitet de tre parametrar som vanligen brukar användas för att 

mäta projektframgång i byggbranschen. Detta har även kunnat observeras från de studier som 

gjorts om totalentreprenader i detta arbete, se kapitel 2.2.4 Projektresultat i totalentreprenader. 

Samtidigt konstaterar Chan m. fl. (2002) att dessa kriterier har kritiserats för att inte vara 

tillräckligt omfattande. Det finns dock andra parametrar som används i mindre utsträckning, 

exempelvis lönsamhet, produktivitet och säkerhet.  
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Det kan även skilja sig i ett projekts olika faser vad som anses vara framgångsrikt (Chan m. fl., 

2002). Dessutom kan det även skilja sig mellan projekt, där beställare exempelvis ibland har 

kostnad som viktigaste prioritering, medan andra gånger istället prioriterar en kort byggtid (Lopez 

del Puerto m. fl., 2008). Det finns således ingen generell definition av vad som är ett 

framgångsrikt projekt, utan det är istället specifikt för olika projekt, roller och situationer. Oavsett 

hur man väljer att definiera projektframgång finns det dock flera strategier att använda sig av för 

att nå förbättrade projektresultat (Chan & Chan, 2004).  

 

För att en organisation ska kunna vara och förbli konkurrenskraftig krävs att den är både 

kortsiktigt effektiv och att den har en långsiktig utveckling på olika nivåer av organisationen. I 

och med att byggbranschen i mycket bygger på projektverksamhet finns det dock en svårighet att 

använda samma metoder för innovation som i branscher som är mer processbaserade (Eriksson, 

2013). En metod som används i byggbranschen för att uppnå utveckling är att använda sig av 

nyckeltal. Dessa kan exempelvis användas på projektnivå, där olika projekt jämförs och 

analyseras för att på så sätt uppnå ett bättre resultat i kommande projekt (Chan & Chan, 2004). 

Ett ekonomiskt nyckeltal som används i branschen är lönsamhetsmåttet bruttomarginal (Choi, 

Haque, Lee, Cho, & Kwak, 2013). 
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 METOD 

I detta kapitel redovisas arbetets tillvägagångssätt och arbetsgång. Detta genom att inledningsvis 

presentera den övergripande forskningsansatsen, för att därefter beskriva val av företag samt de 

olika studierna. Avslutningsvis diskuteras vilka kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits i studien, 

avseende validitet samt reliabilitet, samt metodens etiska aspekter.  

 Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att svara på de tre uppsatta forskningsfrågorna. För att göra detta finns 

det enligt Holme och Solvang (1997) flera olika metodval att välja mellan. I detta arbete har 

därför stor vikt lagts på att använda en metod som skapar så goda förutsättningar som möjligt för 

slutsatser med hög trovärdighet. Genom detta är målet att arbetet skall hålla både en god 

akademisk och praktisk relevans. 

 

Arbetet har därför initialt genomförts med ett deduktivt angreppssätt, vilket enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) innebär att befintlig teori nyttjas vid formulerandet av forsknings-

frågor samt utformning av studier och analys. Då det visade sig vara svårt att hitta liknande studier 

från ett entreprenörsperspektiv har arbetet haft en explorativ karaktär. Detta syftar på forskning 

som har som mål att göra nya upptäckter, att ställa frågor och att belysa fenomen från nya 

perspektiv (Saunders m. fl. 2009). Därutöver förtydligar Saunder m. fl. (2009) att explorativ 

forskning ofta avslutas med någon form av rekommendationer och förslag till fortsatt forskning, 

vilket även denna studie gör. 

 Val av företag 

Detta examensarbete är skrivet på Skanska Sverige AB, region Väg och anläggning Stockholm. 

Från Skanskas årsredovisning framgår det att hela Skanskas koncern under 2015 har haft cirka 

43 000 medarbetare verksamma i 11 länder inom bygg, bostadsutveckling, kommersiell 

fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. Den totala orderingången uppgick under året till 

122,1 miljarder kronor. Bland de större kontrakten i Sverige är Slussen och Förbifart Stockholm 

utmärkande (Skanska AB, 2016).  

 

Valet av företag föll sig naturligt då jag sedan tidigare har haft både sommarpraktiker samt 7-

månaderspraktik på Skanska. Detta medförde att jag redan innan arbetets start hade en god insikt 

i hur regionen arbetar, samtidigt som jag hade ett etablerat kontaktnät att vända mig till vid frågor. 

Valet av företag hade också den fördelen att det var väl lämpat för den aktuella studien. Detta 

först och främst för att Skanska är ett stort och väletablerat företag, vilket medförde en möjlighet 

till att ta del av en stor mängd olika projekt samt intressanta personer. Därutöver var också den 

aktuella regionen Väg och anläggning Stockholm relevant då de arbetar med projekt inom hela 

anläggningsmarknaden, exempelvis markprojekt, vägar, järnvägar, broar, grundläggning, kajer, 

ledningar, tunnlar och flygplatser, åt näringsliv, stat och kommun. Min handledare på Skanska 

visade också tidigt ett stort intresse för det aktuella arbetet. Detta för att regionen själva märkt en 

ökning av antalet totalentreprenader och därmed även ett behov av att öka organisationens 

kompetens på området.  
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 Studier 

Under följande rubriker presenteras den metod som använts vid arbetets studier. Dessa är 

uppdelade efter litteraturstudie, kvantitativ studie samt intervjustudie. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Som nämnts i forskningsansatsen inleddes litteraturstudien redan vid examensarbetets början. 

Detta då det har visats att det är bra med en teoretisk grund redan innan projektstart (Holme & 

Solvang, 1997). Litteraturstudien har därefter fortsatt parallellt med övriga studier i och med att 

nya behov och frågor uppstått. Då det är viktigt med kritisk granskning av referenser (Bell, 2000), 

har tyngden i litteraturstudien grundat sig på vetenskapliga artiklar. Dessa har därutöver även 

kompletterats med svensk branschlitteratur, då det kan förekomma skillnader mellan olika länder, 

samt med andra källor som anses relevanta för området.  

3.3.2 Kvantitativ studie 

Kvantitativ data är, enligt Saunders m. fl. (2009), numerisk data eller data som kan kvantifieras 

med syfte att bidra till besvarandet av forskningsfrågorna. I denna studie erhölls historisk data 

från Skanska, region Väg och anläggning Stockholm. Utifrån den byggdes en Excel-databas upp. 

Den slutliga databasen omfattade samtliga projekt i regionen som resultatavräknats från år 2002 

till och med 2015 med en omsättning på över 20 miljoner. Valet att börja intervallet från 2002 

motiveras med att det var från och med då datan fanns tillgänglig och att det därmed gav störst 

dataunderlag. Valet att inte ta med projekt med en omsättning under 20 miljoner gjordes i samråd 

med handledare på Skanska sedan det visat sig att majoriteten av dessa inte ansågs relevanta för 

studien. Detta då de exempelvis innehöll en stor andel tilläggsarbeten till större projekt eller att 

Skanska Väg och anläggning varit underentreprenör till en totalentreprenör och därmed inte hade 

projekteringsansvaret. För respektive projekt framgick data för entreprenadform, projektroll 

(huvud- eller underentreprenör), uppkomstsätt, ersättningsform samt lönsamhet. Processen att 

bygga databasen bestod av fyra huvudsakliga steg, se Figur 3.1. 

 

Steg 1: 

 

 

Steg 2:  

 

 

Steg 3:  

 

 

Steg 4:  

 

Figur 3.1 Process för att bygga databasen 

Med hjälp av kvantitativa analystekniker, såsom grafer, diagram och statistik, kan datan 

utforskas, presenteras, beskrivas samt relationer och trender utredas (Saunders m. fl., 2009). I 

denna studie utfördes därför en kvantitativ analys i två steg. Den första utgjorde en jämförande 

lönsamhetsanalys mellan utförande- och totalentreprenader, för att utreda om några generella 

Få tillgång till rådatan 

Sammanställa all data i ett Excel-dokument 

Gå igenom och rensa bland projekten 

Statistiska analyser 
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skillnader kunde observeras. Detta medförde även att en större datamängd kunde analyseras och 

starkare slutsatser dras. Den andra utgjorde istället en djupare lönsamhetsanalys på enbart 

totalentreprenaderna utifrån olika upphandlingsstrategier. Anledningen att utförande-

entreprenaderna lämnades utanför denna analys var för att eliminera risken att relationen med 

övriga upphandlingsstrategier skiljer sig åt beroende på entreprenadform. En parameter som 

medfört god lönsamhet i utförandeentreprenader behöver inte nödvändigtvis ge god lönsamhet i 

totalentreprenader. 

3.3.3 Intervjustudie 

Intervjustudien utfördes i form av respondentintervjuer. Detta innebär, enligt Holme och Solvang 

(1997), att intervjuerna genomförs med personer som är delaktiga i den aktuella företeelsen. Som 

respondenter valdes personer som haft olika roller i totalentreprenader, för att därmed få så breda 

åsikter som möjligt. Då arbetet är skrivet på Skanska, samt att studierna görs utifrån en 

entreprenörs perspektiv, har majoriteten av intervjuerna gjorts med personer som arbetar på 

Skanska. Som framgår från arbetets bakgrund bedöms Trafikverket som en ledande aktör för 

anläggningsmarknadens utveckling. Inom Skanska finns distrikt som är specialiserade på 

produktion av infrastruktur, och därmed ofta arbetar med Trafikverket som beställare. Därför 

valdes flera av respondenter ut därifrån. För att även få en bättre bil av anläggningsmarknadens 

utveckling, samt för att komplettera studien med beställares åsikter om entreprenörens roll i 

totalentreprenader, gjordes även en intervju med en person från Trafikverket, Inköp & logistik. 

Utöver dessa intervjuer gjordes även en kompletterande telefonintervju för att få mer underlag 

från beställarperspektiv. Samtliga respondenters roll och organisation presenteras i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Intervjurespondenter 

*Kompletterande telefonintervju 

 

Vid utförandet av en intervjustudie bör man vara medveten om att resultatet kan variera beroende 

på hur styrda intervjufrågorna är (Holme & Solvang, 1997). För att hantera detta brukar man 

enligt Saunders m. fl. (2009) dela upp det i strukturerade-, semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Strukturerade intervjuer bygger på standardiserade frågor eller formulär och leder 

därför till att kvantitativ data samlas in. Motsatsen till detta är ostrukturerade intervjuer där inga 

frågor förberetts inför intervjun och respondenten därmed uppmanas att tala helt fritt. Däremellan 

finns de semistrukturerade intervjuerna där generella frågor eller teman förberetts men där 

respondenten ändå uppmanas att tala fritt utifrån dem. I denna studie valdes en semistrukturerad 

struktur med ett diskussionsunderlag med öppna frågor, se Bilaga 1. Frågeordningen kunde också 

variera beroende på konversationens utveckling. Därmed skapas förutsättningar för respondenten 

att själv avgöra vad som ska lyftas fram. Samtidigt gav diskussionsunderlaget en viss struktur 

vilket höll diskussionerna på rätt ämne samt underlättade jämförelser vid analysen.  

Organisation Roll Tidigare roll 

Skanska, Infrastruktur Örebro Projekteringsledare Mätchef 

Skanska, Infrastruktur Västerås Projektchef Projektingenjör 

Skanska, Infrastruktur Stockholm Projektchef Projektchef 

Skanska, Mark Stockholm Produktionschef Projektchef 

Trafikverket, Inköp & logistik Inköpschef Projektledare 

Stockholms läns landsting* Förvaltningschef Projektchef (Trafikverket) 
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Intervjuerna hölls på mellan 60 och 90 minuter. Detta för att ha tillräckligt mycket tid för att hinna 

gå igenom det aktuella ämnet, men tillräckligt lite tid för att lyckas få in dem i respondenternas 

scheman. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför intervjuanalysen kombinerades 

en metod av att skriva ned de viktigaste anteckningarna under intervjuerna med att spela in ljudet 

för att kunna återuppspela dem vid senare tillfälle. Telefonintervjun pågick dock endast i 15 

minuter och följde därför inte diskussionsunderlaget fullt ut. Till denna intervju gjordes endast 

anteckningar och inte någon ljudinspelning. 

 Metodkritik 

Oavsett vilken metod som väljs för informationsinsamling är det viktigt att kritiskt granska dess 

tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2000). Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter, 

vilket är en faktor genom hela forskningen (Saunders, 2009). Under följande rubriker presenteras 

därför de kvalitetshöjande åtgärder som vidtagits i studien. 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är, enligt Bell (2000), ett mått på hur tillförlitligt en metod ger samma resultat vid 

olika tillfällen under liknande förhållanden. Vid intervjustudien har hänsyn tagits till risken att 

respondenterna svarar olika beroende på personliga erfarenheter och hur tidigare projekt gått. 

Detta genom att välja en metod där personer från olika projektorganisationer intervjuats, istället 

för att göra en fallstudie med flera respondenter från samma projekt. Därför har också 

respondenter valts med olika roller och insynsvinklar. Genom detta ökar studiens 

generaliserbarhet, även om studien är för liten för att kunna anses helt generaliserbar. Då 

respondenterna ofta har svarat likvärdigt på frågorna dras ändå slutsatsen att intervjustudien är 

relativt tillförlitlig. För att minimera risken att slutsatserna blir färgade av forskarens åsikt har 

intervjuerna spelats in och analyserats i efterhand. Den data som ingått i den kvantitativa studien 

anses ha hög tillförlitlighet då den är hämtad direkt från Skanskas system. För att ytterligare 

säkerställa dess riktighet har databasen gåtts igenom och rensats på data som är irrelevant för 

studien så att dessa inte påverkar resultatet av analyserna.  

3.4.2 Validitet 

Validitet beskriver ett mått på hur väl en viss fråga mäter det som avses mätas eller beskrivas 

(Bell, 2000). Detta kan med andra ord beskrivas som hur meningsfull en studie är, då en studie 

som mäter något annat än det som skall mätas inte kommer att vara användbar. I den kvantitativa 

studien har detta uppnåtts genom att endast välja ut den data som är intressant för den aktuella 

frågeställningen. Valet av data har gjorts utifrån den information som framkommit från den tidigt 

utförda litteraturstudien, tillsammans med de handledarmöten som hållits under arbetets gång. 

För intervjustudien har detta åstadkommits genom den semistrukturerade utformning den haft, 

vilken har bidragit till att rätt tema har hållits utan att bli för styrda svar. Samtidigt öppnade det 

även för följdfrågor i de fall något var otydligt. Inför varje intervju gavs också respondenterna en 

förklaring till de begrepp som förekommer i diskussionsunderlaget. Detta gäller exempelvis vad 

som syftas på med kompetensbehov, med ett framgångsrikt totalentreprenadprojekt samt med 

upphandlingsstrategi och dess olika delar. På så sätt säkerställdes att samtliga respondenter tolkat 

frågorna på ämnat sätt och att de därmed svarar på det som efterfrågas. Detta styrks också av att 

intervjurespondenterna i stort har svarat liknande på frågorna. 
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3.4.3 Etiska aspekter 

Etiska frågor, med utgångspunkt från respekt för medmänniskor, är av stor betydelse inom 

forskningen (Holme & Solvang, 1997). Detta gäller redan från det att rubrik och forskningsfrågor 

upprättas, då läsare utifrån dessa ska kunna förvänta sig kvalitativ forskning utifrån befintlig 

kunskap (Saunders m. fl., 2009). I detta arbete har därför ett tydligt val gjorts att satsa på kvalitet 

framför kvantitet, för att därmed undvika att felaktig eller missvisande information sprids. En 

viktig del av litteraturstudien har därmed varit att ta med samtliga intressanta källor på området 

och inte enbart de källor som styrkt eventuella egna åsikter eller hypoteser.  

 

Vid insamlandet av data till arbetets kvantitativa studie har det varit viktigt att tydliggöra för 

Skanska hur datan skall användas, samt att den färdiga rapporten kommer att vara en offentlig 

handling. Detta för att alla på förhand skall vara införstådda i hur den utlämnade informationen 

kommer att användas. Hänsyn har också tagits till de personer som deltagit i intervjustudien 

genom att informera om att deltagande i studien är frivilligt, vad studiens syfte är, att inga namn 

kommer att presenteras i rapporten samt att inför varje intervjufråga om de godkänner att 

intervjun spelas in.  
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 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras den data som samlats in. Kapitlet är indelat i två 

delavsnitt, där det första behandlar resultatet från databasen och det andra svaren från 

intervjustudien.  

 Lönsamhetsdata 

Utifrån data som tillhandahållits från Skanska Väg och anläggning i Stockholm presenteras i 

denna del en analys av lönsamhet beroende på upphandlingsstrategi. I avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 

analyseras totalentreprenaders- jämfört med utförandeentreprenaders lönsamhet. Därefter görs en 

djupare analys av lönsamhet i totalentreprenader, avseende några andra delar i upphandlings-

strategin, i avsnitt 4.1.3.  

4.1.1 Andel totalentreprenader 

I Figur 4.1 presenteras antalet projekt som är påbörjade mellan 1999 och 2014. Värt att notera är 

att det endast är resultatavräknade/avslutade projekt som ingår i analysen. Detta har medfört en 

tydlig dipp av antal projekt i slutet av grafen. Alla projekt har en omsättning på minst 20 miljoner 

kronor. Här framgår att det samtliga år utom två har påbörjats fler utförandeentreprenader än 

totalentreprenader. Totalt är det 72 stycken utförandeentreprenader och 32 stycken total-

entreprenader. 

 

 
Figur 4.1 Antal påbörjade total- resp. utförandeentreprenader per år 
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I en vidare jämförelse av hur stor andel av projekten som är totalentreprenader blir det tydligt att 

det svänger en del från år till år, se Figur 4.2. Trots det är det endast ett år som totalentreprenader 

utgör över 50 procent av andelen påbörjade projekt. För att få en mer generell överblick räknas 

det ut att medelvärdet för andelen totalentreprenader under samtliga år är 31 procent. Detta är 

alltså något högre än Trafikverkets andel av totalentreprenader 2013, vilken låg på 22 procent 

(Trafikverket, 2016). Samtidigt kan det konstateras att det är markant under Trafikverkets andel 

för 2015, efter att de implementerat sin satsning på att öka antalet totalentreprenader, då de nått 

upp i en andel på över 50 procent (Trafikverket, 2016). Detta tyder alltså på att Skanska Väg och 

anläggning Stockholm, liksom övriga branschen, sannolikt kommer få en ökad andel total-

entreprenader i framtiden. Särskilt då även andra beställare väntas följa Trafikverkets satsning. 

 

 
Figur 4.2 Andel påbörjade projekt per år som är totalentreprenader 

4.1.2 Lönsamhetsjämförelse mellan total- och utförandeentreprenader 

I litteraturstudien framkom det att en vanlig metod för att jämföra och analysera projekt i 

byggbranschen är via nyckeltal (Chan & Chan, 2004), exempelvis bruttomarginal (Choi m. fl., 

2013). Från problemdiskussionen framgick det också att lönsamheten är en viktig faktor i 

entreprenörers val av projekt att lämna anbud på. Därför presenteras i detta avsnitt en analys av 

projektens lönsamhet i form av bruttomarginal. För att kunna analysera lönsamheten mellan total- 

och utförandeentreprenader finns det anledning att jämföra både dess medelvärde samt spridning. 

Medelvärde då det ger ett mått på hur den långsiktiga lönsamheten ser ut och standardavvikelse 

då det ger ett mått på hur stor spridning lönsamheten har mellan olika projekt. Idealt vill 

entreprenörer givetvis ha en både hög och jämn lönsamhet. I Tabell 4.1 presenteras en generell 

sammanställning av lönsamheten från projekten i databasen. Detta genom projektens antal, 

medelomsättning, medellönsamhet samt lönsamhetetens standardavvikelse. 

 

Tabell 4.1 Lönsamhetsjämförelse mellan total- och utförandeentreprenader 

 Antal 
 

Omsättning, 
tkr 
(medel) 

Lönsamhet 
(medel) 

Lönsamhet 
(standardavvikelse) 

Utförandeentreprenader 72 39 284 10% 8% 

Totalentreprenader 32 67 719 9% 7% 
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Det första som framgår från tabellen är att totalentreprenaderna har en betydligt högre 

medelomsättning än utförandeentreprenaderna. Detta antyder att flera av de största projekten i 

undersökningen är totalentreprenader. Ser man istället till lönsamheten framgår det att de här 

däremot är relativt lika. Utförandeentreprenader visar upp en något högre medellönsamhet medan 

totalentreprenader visar på en något lägre lönsamhetsspridning. För att ge en bättre bild av 

lönsamhetsfördelningen presenteras respektive entreprenadform i stapeldiagram, se Figur 4.3 och 

Figur 4.4. 

 

 
Figur 4.3 Lönsamhetsfördelning utförandeentreprenader 

 
Figur 4.4 Lönsamhetsfördelning totalentreprenader 

Dessa diagram styrker ytterligare bilden av att båda entreprenadformerna har en liknande 

lönsamhetsfördelning, då båda diagrammen har en nästintill normalfördelad form med en topp 

mellan 8 – 12 procent. Den största svårigheten med att jämföra de två diagrammen är att det är 

färre projekt som är total- än utförandeentreprenader. Detta medför inte bara att det blir lägre 

staplar för totalentreprenaderna, utan minskar även dess trovärdighet. Därutöver minskar den 

mindre datamängden sannolikheten för mer extrema värden.  

0

2

4

6

8

10

12

14

A
n

ta
l

Utförandeentreprenader

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A
n

ta
l

Totalentreprenader



26 Totalentreprenader ur en anläggningsentreprenörs perspektiv 

 

 

 

För att ge en ännu lite tydligare jämförelse mellan entreprenadformerna presenteras de i Figur 4.5 

i ett diagram med en jämn fördelning över x-axeln. Här visas återigen att de två kurvorna är 

väldigt lika varandra, även om totalentreprenadkurvan tenderar att ligga något lägre. Intressant i 

denna jämförelse är dock att Skanska Väg och anläggning Stockholm själva har konstaterat ett 

behov av att vidareutveckla sin förmåga att driva totalentreprenader. Detta indikerar att en van 

totalentreprenadorganisation har potential att uppnå en lönsamhet på minst samma nivå som för 

utförandeentreprenader. Det framgår också att utförandeentreprenadkurvan har något värde som 

sticker iväg på vardera sida i grafen. Detta skulle kunna förklaras av att den större datamängden 

ökar sannolikheten för extremvärden. 

 

 
Figur 4.5 Lönsamhetsjämförelse med jämn fördelning över x-axeln 

För att göra en något noggrannare bedömning av hur pass normalfördelade de olika graferna är, 

presenteras de i Figur 4.6 samt Figur 4.7 i form av Q-Q plotar. Dessa innebär i korthet att den 

horisontella axeln har anpassats efter normalfördelningen så att en helt normalfördelad fördelning 

skulle resultera i ett rakt streck.  

 

 
Figur 4.6 Q-Q plot utförandeentreprenader 
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Figur 4.7 Q-Q plot totalentreprenader 

Trots att alla projekt är olika, med unika förutsättningar och kanske olika marginal på anbuden, 

tycks resultatet i underökningen alltså visa på att både total- samt utförandeentreprenadernas 

lönsamhetsfördelningar är relativt normalfördelade. Detta visar på att en rutinerad entreprenör i 

längden kan räkna på ett relativt säkert utfall av projektens lönsamhet, även om det på projektnivå 

förekommer skillnader. Genom det tycks också entreprenören ha en god förmåga att anpassa sitt 

anbud, så att de uppnår motsvarande genomsnittliga lönsamhet, oavsett beställarens val av 

entreprenadform.  

4.1.3 Upphandlingsstrategiers påverkan på lönsamheten 

Som bekant består upphandlingsstrategin av fler parametrar än bara entreprenadformen. Därför 

är det även intressant att analysera huruvida några andra parametrar påverkar lönsamheten i 

totalentreprenader. En studie av lönsamheten i totalentreprenader med fokus på ersättningsformer 

blir också särskilt intressant sedan Chen m. fl. (2015) konstaterat att det råder en brist på 

empiriska studier på området. I Tabell 4.2 presenteras därför lönsamheten fördelad efter 

ersättningsform. Värt att förtydliga är att denna analys endast omfattar totalentreprenaderna. 

Anledningen att utförandeentreprenaderna lämnats utanför är, som konstaterats i arbetets metod, 

för att eliminera risken att relationen med övriga upphandlingsstrategier skiljer sig åt beroende 

på entreprenadform. Detta antagande grundar sig exempelvis på att Chen m. fl. (2015) visat att 

olika komponenter i upphandlingsstrategin är olika framgångsrika beroende på vilka andra 

komponenter som valts. 

 
Tabell 4.2 Lönsamhet i totalentreprenader fördelat på ersättningsform 

 Antal 
 

Omsättning, tkr 
(medel) 

Lönsamhet 
(medel) 

Lönsamhet 
(standardavvikelse) 

Fast pris 20 
                                                  

74 235     8% 8% 

Löpande räkning 10 
                                                  

60 865     10% 7% 

Annan 
ersättningsform 2  36 830     8% 4% 
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Det första som är tydligt från tabellen är att endast 30 projekt finns med i analysen. Detta medför 

att det måste finnas större skillnader än i tidigare analys för att visa på att det finns en systematisk, 

statistiskt signifikant, skillnad. Tabell 4.2 visar på en tendens till att löpande räkning har medfört 

en högre lönsamhet än fast pris. Samtidigt visar löpande räkning även upp en något lägre 

standardavvikelse. En trolig förklaring till detta är att löpande räkning ger betalt för 

entreprenörens självkostnader, vilket därmed bör medföra en mindre varierad lönsamhet än för 

fast pris. Det skulle till viss del även kunna förklaras med att det är hälften så många projekt på 

löpande räkning kontra fast pris, vilket minskar sannolikheten för extremvärden. Fördelningen 

av antal projekt stämmer också bra överens med tidigare studier, då Chen m. fl. (2015) konstaterat 

att fast pris är den vanligaste ersättningsformen i totalentreprenader, följt av löpande räkning. 

 

I Tabell 4.3 presenteras istället lönsamheten efter anbudsinfordran. Här framgår det att de projekt 

som uppkommit genom förhandling har högre omsättning, högre lönsamhet samt lägre 

standardavvikelse än de projekt som uppkommit via anbud i konkurrens. Här är det också en 

jämnare fördelning mellan antal projekt, vilket gör det enklare att jämföra de två med varandra. 

Detta tyder på att en ökad konkurrens i anbudsfasen minskar entreprenörens sannolikt uppnådda 

lönsamhet. Skillnaderna är dock relativt små, vilket gör att det skulle behöva göras fler analyser 

innan en mer generaliserbar slutsats kan dras. Skulle hypotesen vara sann anses den dock vara 

intressant. Detta sedan en del av Trafikverkets satsning på en förändrad beställarroll bygger på 

att öka konkurrensen i anläggningsbranschen. Det genom att exempelvis se över konkurrens-

hämmande krav, minska möjligheten för entreprenörer att samarbeta vid upphandlingar samt att 

förenkla förfrågningsunderlag för att underlätta för mindre entreprenörer (SOU 2012:39). 

Därutöver konstaterades det även (SOU 2012:39) att entreprenörernas konkurrens ökar i och med 

att fler stora utländska entreprenörer kommit in på den svenska marknaden. 

 

Tabell 4.3 Lönsamhet i totalentreprenader fördelat på anbudsinfordran  

 Antal 
 

Omsättning, tkr 
(medel) 

Lönsamhet 
(medel) 

Lönsamhet 
(standardavvikelse) 

Anbud i konkurrens 14 
                                              

60 141     8% 9% 

Förhandling 12 
                                                  

86 465    10% 7% 

Annat uppkomstsätt 6 
                                                  

47 909   8% 3% 

 

I denna studie har ingen statistisk analys gjorts på skillnader i samverkansform. Detta grundar sig 

först och främst på att endast en av de 30 totalentreprenaderna uppgetts ha varit i samverkan, 

varför ingen jämförelse kan göras. Därutöver har även litteraturstudien visat på att ett projekts 

optimala samverkansgrad beror på de rådande förutsättningarna i projektet (Eriksson, 2008). 

Även om detta först och främst är menat ur en beställares perspektiv bör ett liknande resonemang 

även kunna föras från entreprenörens. Detta för att en väl vald samverkansform gynnar både 

beställare samt entreprenör och att det därmed bör bidra till ett förbättrat resultat även för 

entreprenören. 

 

Från databasen framgick ingen information om anbudsutvärdering. Därför kunde inte heller 

någon statistisk analys göras på det. Frågan utreds istället vidare i intervjustudien, kapitel 4.2.6 

Upphandlingsstrategi i totalentreprenader. 
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 Intervjuer 

I följande del presenteras resultat och analys från de intervjuer som utförts. Detta genom en 

blandning av förklarande text och citat från intervjuerna. Dessa är uppdelade på rubriker utifrån 

viktiga punkter som har varit återkommande i studien.  

4.2.1 Projekteringsledare 

Det första som framkom under intervjuerna var hur viktigt valet av projekteringsledare är för 

totalentreprenadens resultat. Samtliga respondenter var överens om att denna roll var den 

tydligaste organisatoriska skillnaden mellan en totalentreprenör- och utförandeentreprenör-

organisation. Då projekteringsledaren ska arbeta med både projekteringen och produktionen var 

respondenterna även överens om att det var viktigt med rätt person för jobbet. Detta gäller först 

och främst kompetensmässigt där projekteringsledaren, enligt samtliga respondenter, bör ha en 

förståelse för både hur produktionen fungerar samt för konsulternas processer och arbetssätt. Det 

innebär dock inte att personen måste vara expert på samtliga områden, utan snarare att den har 

en bred kunskap. Vissa respondenter lyfte även fram exempel på mer specifik kunskap som en 

projekteringsledare bör ha: 

 

”Det är viktigt att projekteringsledaren har en kompetens att veta vilka handlingar som 

behövs samt var man kan hitta övrig info.” (Respondent 3) 

 

”Det är väldigt viktigt att entreprenören har koll på tredjepartsgranskning, särskilt 

projekteringsledaren.” (Respondent 6)  

 

Flera respondenter tar också upp att det är viktigt att hitta en projekteringsledare med en 

personlighet som passar för tjänsten. Detta gäller först och främst social kompetens och 

kommunikativ förmåga, då projekteringsledaren kommer att arbeta med många olika personer. 

Därutöver är det även viktigt att vara tydlig och att arbeta strukturerat för att projekterings-

ledningen ska bli effektiv. Respondenterna lyfte även fram att ledarförmåga samt stresstålighet 

är viktiga egenskaper. 

 

”En viktig uppgift för projekteringsledaren är att kommunicera med produktions-

personalen, så att även de blir delaktiga i projekteringen.” (Respondent 3) 

 

Det var också flera respondenter som förtydligade att projekteringsledningen kan skilja sig 

beroende på projektets storlek. Detta då det vid större projekt kan behöva tillsättas en 

projekteringsledningsgrupp som delar på arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt att 

entreprenören redan i tidigt skede gör en bedömning för hur projekteringsledningen ska vara 

organiserad i det aktuella projektet. Även om det är små projekt bör det dock finnas minst en 

projekteringsledare: 

 

”Vid mindre jobb läggs projekteringsledningen ibland på projektchef eller 

projektingenjör. Enligt min erfarenhet blir det sällan bra.” (Respondent 4) 
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4.2.2 Andra viktiga roller 

Respondenterna konstaterade att det, utöver projekteringsledare, kan finnas ett behov att göra fler 

ändringar i entreprenörens projektorganisation i totalentreprenader. Detta kan exempelvis vara 

en kontraktsingenjör, som hanterar skillnaden i kontraktsfrågor. Entreprenörer är ofta bra på att 

hitta smarta tekniska lösningar, men kan däremot vara dåliga på att ta betalt för saker som inte 

ingår i totalentreprenader. Ett annat exempel är en datasamordnare som sköter mappstrukturer 

och behörigheter. Respondenterna konstaterade dock att det inte går att säga hur entreprenörer 

bör organisera sig rent generellt, utan att det bör anpassas från projekt till projekt. I och med att 

branschen utvecklas kan det även ske en förändring i vilka roller som kommer behövas framöver: 

 

”Det kan komma mer krav på CAD i framtiden, exempelvis 5D-CAD. För att kunna 

hantera det kan det uppstå ett behov av att tillsätta en BIM-samordnare.” 

(Respondent 1) 

 

Det ökade ansvaret på entreprenören, samt att det inte finns ritningar och mängdförteckning, 

medför enligt respondenterna också att flera andra roller i projektet kommer att behöva ta mer 

ansvar. Exempel på sådana roller är kalkylingenjörer, anbudsledare och mätchef. För att hantera 

detta är det viktigt med en tydlig ledning och fördelning i projektet med tydliga ansvarsuppgifter 

samt gränser mot eventuella andra produktionschefer.  

4.2.3 Anbudsskede 

De betydligt otydligare förutsättningarna i totalentreprenader, mot i utförandeentreprenader, 

medför enligt respondenterna en stor skillnad i anbudsskedet. För att kunna hantera detta är det 

bra om mättekniker och arbetsledare kommer ut och mäter in så tidigt som möjligt. Om det är 

möjligt bör även projekteringsledare och produktionschef börja redan i anbudsskedet. Då dessa 

nyckelroller är med i tidigt skede kan osäkerheter redas ut så tidigt som möjligt och exempelvis 

miljöansökningar göras i tid för att få bra förutsättningar för produktionen.  

 

”Det är viktigt med en bra planering från början och att starthandlingar blir klara så 

att projektet kommer igång.” (Respondent 4) 

 

”Entreprenören måste reda ut osäkerheter så tidigt som möjligt, annars kan det bli ett 

riktigt tungt projekt.” (Respondent 2) 

 

Respondenterna menar också att en viktig utmaning för entreprenören i anbudsskedet är att 

projektera lagom mycket. För att klara detta är det kritiskt dels att entreprenören sätter in rätt 

kompetens i tid, dels att den hittar rätt konsulter att arbeta med. Det kan också vara svårt för 

beställare att sätta lagom styrda funktionskrav. Beroende på vilken beställare det är kommer 

entreprenören alltså behöva kunna hantera detta. Flera respondenter understryker även värdet av 

att arbeta med samma konsult från anbud och framåt. Detta dels för att de redan är insatta i det 

aktuella projektet, dels för att det då redan finns en etablerad relation och samarbete.  

 

”Konsulten ska, förutom att vara kompetent, även visa en vilja att samarbeta och inte 

bara vilja göra ett traditionellt förfrågningsunderlag.” (Respondent 4) 
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4.2.4 Framgångsfaktorer 

Den första framgångsfaktorn för totalentreprenader som framkom från intervjustudien var vikten 

av samarbete och kommunikation. Respondenterna menar exempelvis att det är viktigt att alla 

har en vilja att förstå varandra och att det förs en öppen dialog där alla får säga sitt. Samtidigt 

konstaterar de att konsulter ofta är ovana att jobba mot entreprenörer, samtidigt som entreprenörer 

ofta har en dålig förståelse för konsultens processer. För att få en bättre förståelse för varandra 

menar flera respondenter därför att de bara kan se fördelar med gemensam etablering.  

 

”För att få ett bra samarbete borde alla parter se det som ett gemensamt projekt och ha 

en vilja att förstå varandra.” (Respondent 2) 

 

Den andra framgångsfaktorn som varit återkommande i studien är vikten av en bra riskhantering. 

För att hantera de ökade riskerna i totalentreprenörer är det enligt respondenterna viktigt att 

riskanalys upprättas redan i anbudsskede, samt att produktionspersonalen är med och tar fram 

den. Genom hela projektet måste det sedan vara tydligt vem som är ansvarig för riskhanteringen. 

Samtidigt lyfter också respondenterna fram att totalentreprenader ofta ökar möjligheterna för en 

bra hantering av arbetsmiljörisker. Detta då entreprenören har bra produktionskunskap och ofta 

satsar mycket på arbetsmiljön. Enligt respondent 6 kan många entreprenörer undvika 

totalentreprenader då de ökade riskerna förväntas medföra en mer osäker lönsamhet. 

 

”Riskhanteringen tas helt enkelt till en ny nivå i totalentreprenader i och med det ökade 

ansvaret.” (Respondent 3) 

 

”I varje projekt borde det finnas någon som är bra på riskhantering och som brinner 

för det.” (Respondent 1) 

 

Respondenterna har därutöver nämnt flera andra faktorer för framgångsrika totalentreprenader. 

Exempelvis trycker de starkt på att det är viktigt för alla att förstå att det är skillnad på 

totalentreprenader och utförandeentreprenader, samt vad det innebär. Detta kan dock vara ett 

problem då många fortfarande är ovana att arbeta i totalentreprenader. Det gäller dels konsulter 

som vill fortsätta att projektera enligt gammal vana, dels entreprenörer som kan vara dåliga på att 

göra projekteringsbeskrivningar. Entreprenören bör också vara medveten om att 

totalentreprenader är tyngre i överlämnandefasen avseende exempelvis relationshandlingar. 

 

”Det är en utmaning att få projektörerna att rita ”totalentreprenadshandlingar”, det 

vill säga så som man vill bygga och inte klassiska handlingar så som beställare vill ha 

dem i utförandeentreprenader.” (Respondent 1). 

 

Slutligen menar flera respondenter att det på sikt är viktigt att entreprenörerna har lärande 

organisationer. Genom detta kan entreprenörerna lära sig av sina och andras misstag så att de inte 

görs igen. För att uppnå detta krävs det dock en tydlig satsning och strategi.  

 

”Entreprenörer måste kunna samla och sprida erfarenheter för att kunna utveckla sin 

förmåga att driva totalentreprenader”. (Respondent 5) 
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4.2.5 Totalentreprenadens utveckling 

Samtliga respondenter har märkt att det blivit fler totalentreprenader de senaste åren, framförallt 

stora infrastrukturprojekt. De har även sett en skillnad i vad som kallas för totalentreprenader. 

Förut kunde exempelvis projekt ha vissa delar som var upphandlade på totalentreprenadkontrakt 

medan andra delar var utförandeentreprenader. Nu är istället hela projekt i större omfattning 

totalentreprenader. 

 

”Ökningen av totalentreprenader har också märkts på att det kan vara svårare att hitta 

bra projekteringsledare.” (Respondent 4)  

 

”Jag har också märkt en skillnad i att hela projekt nu är totalentreprenader och inte 

bara exempelvis en bro.” (Respondent 3) 

 

Flera respondenter har även märkt av en skillnad i beställarnas inställning. Detta exempelvis 

genom att ha gått från en klassisk byggledare till att istället ha en byggplatsuppföljare som 

fungerar mer som en kontrollant. Det tyder alltså på att det går i en riktning mot där marknaden 

tar större ansvar för utvecklingen i branschen. Några respondenter har märkt en skillnad på att 

beställarna har större fokus på entreprenadjuridik och därmed kan försvara handlingar på ett annat 

sätt. Samtidigt konstaterar vissa respondenter att de inte märkt någon nämnvärd skillnad på 

byggledarna, vilket visar på att det fortfarande skiljer sig mycket mellan olika projekt och att det 

fortfarande är under utveckling.  

 

”Det går också i en riktning mot att beställare fokuserar på funktion, vilket innebär att 

byggledarna inte skall vara ute och blanda sig i entreprenörens jobb på samma sätt.” 

(Respondent 5) 

4.2.6 Upphandlingsstrategi i totalentreprenader 

Angående de andra delarna i upphandlingsstrategin har respondenterna sett att Trafikverket oftast 

upphandlar entreprenader på fast pris, även om löpande räkning med samverkan förekommer. 

Detta medför att entreprenörer kan vara extra ovana vid totalentreprenader då de ersätts på 

löpande räkning. Det medför att det i dessa fall kan vara en god idé att tillsätta en 

kontraktsingenjör som stöd. Dessa resultat stämmer väl överens med resultaten från den 

kvantitativa studien, bortsett från att det i den var en väldigt låg andel projekt som var i 

samverkan. Trafikverket har på senare år arbetat för att öka andelen samverkan i sina projekt. 

Exempelvis har de idag en riktlinje för ett obligatoriskt arbetssätt enligt ”samverkan nivå Bas”. 

 

Respondenterna menar att det fortfarande är ovanligt med utvärdering på mjuka parametrar, även 

om det förekommer utvärdering på befattningsbeskrivning samt plan att hantera 

kompetensbehov. Då litteraturstudien visat att utvärderingar på mjuka parametrar ökar i värden, 

samt att det ofta har medfört förbättrat resultat, tyder det på att det kommer att öka även i Sverige 

i framtiden. Att beställarna väljer att värdera på just entreprenörenskompetens visar på att det är 

något de värderar högt. Däremot används skallkrav på referensprojekt samt omsättning. Här ser 

respondenterna dock ingen speciell skillnad mot utförandeentreprenader.  

 



Resultat och analys 33 

 

 

En punkt som framkommer ur intervjustudien är att Trafikverket ser en risk i att 

totalentreprenader medför sämre förutsättningar för drift och underhåll än utförande-

entreprenader. Detta då entreprenören sällan har ett livscykelperspektiv. Därför önskar 

Trafikverket, längre fram i tiden, kunna värdera in hur väl de tekniska lösningarna hanterar drift- 

och underhållskostnader också, inte bara produktionskostnad. Därutöver finns även ett intresse 

att lägga in en parameter för kvalitet i tidigare projekt, vilket redan görs i andra länder.  

 

”Det är viktigt att entreprenören har drift och underhållkunskap i totalentreprenader.” 

(Respondent 5)  
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 SLUTSATSER 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som arbetet har mynnat ut i. Dessa bygger på en 

sammanställning av rapportens tidigare delar och omfattar därmed både teorin från 

litteraturstudien samt analyserna av databasen och intervjustudien. På så sätt är förhoppningen 

att slutsatserna ger ett väl motiverat svar på rapportens forskningsfrågor och därmed även 

rapportens syfte. Slutligen presenteras en avslutande diskussion om arbetets begränsningar samt 

dess betydelse för fortsatt forskning. 

 Hur påverkas entreprenörens möjlighet till framgångsrika och 

lönsamma projekt i totalentreprenader? 

Den svenska anläggningsmarknaden går mot en ökad andel totalentreprenader. Detta har inte bara 

konstaterats i rapportens introduktion, utan även styrkts av den intervjustudie som utförts. I och 

med det sker det också en förändring av beställarrollen där den får större fokus på att beställa 

funktionalitet istället för färdiga tekniska lösningar. Respondenterna i intervjustudien har 

därutöver även märkt en skillnad i det att de totalentreprenader som kommer ut är renare 

totalentreprenader än tidigare. Därmed ökar behovet av entreprenörer som klarar av att 

framgångsrikt driva totalentreprenader.  

 

Innan frågan om hur entreprenörens möjlighet till framgångsrika projekt i totalentreprenader 

besvaras kan det vara värt att notera att det inte finns en generell definition av vad som är ett 

framgångsrikt projekt, utan att det istället är specifikt för olika projekt, roller och situationer. 

Dessutom bör en organisation, för att vara och förbli konkurrenskraftig, vara både kortsiktigt 

effektiv och ha en långsiktig utveckling. Det finns dock flera strategier att använda sig av för att 

nå förbättrade projektresultat. 

 

Den generella slutsatsen från litteraturstudien är att totalentreprenader oftast leder till bättre 

resultat avseende tid och kostnad, samt minst lika bra kvalitet. Det har dock konstaterats att 

forskningen inte har gett ett entydigt resultat. Från litteraturstudien framgick det också att 

totalentreprenadens resultat beror på alla parter i projektet, inte bara på entreprenören. Därutöver 

konstaterades det även att både entreprenör och beställare har förändrade roller i 

totalentreprenader, jämfört med i utförandeentreprenader. Det är därför viktigt att båda parter 

förstår och accepterar deras förändrade roller. Detta är även tydligt från intervjustudien där flera 

respondenter nämnde att det var viktigt för alla projektets parter att förstå vad en totalentreprenad 

innebär.  

 

Under intervjuerna framkom det att många entreprenörer har en bild av att totalentreprenader har 

en mer osäker lönsamhet än utförandeentreprenader. Från databasanalysen kunde det dock 

konstateras att både totalentreprenader och utförandeentreprenader genererat en liknande 

lönsamhet avseende både medelvärde och spridning. Detta indikerar med andra ord att 

totalentreprenader ej bör minska entreprenörens möjligheter till en god lönsamhet. Den 

normalfördelade lönsamhetsspridningen pekar därtill på att lönsamheten över tid är relativt 

förutsägbar. 
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Sammanfattningsvis har totalentreprenader oftast visats leda till snabbare arbeten med mindre 

tidsförskjutningar, mindre kostnadsökningar samt att kvaliteten är lika bra eller bättre. Samtidig 

tycks entreprenörens lönsamhet inte vara sämre än för utförandeentreprenader. Förutsatt att 

entreprenören är medveten om skillnaden totalentreprenader medför, samt är väl förberedda för 

dem, dras därmed slutsatsen att övergången mot fler totalentreprenader snarare ökar än minskar 

entreprenörens förutsättningar för framgångsrika och lönsamma projekt. 

 Hur påverkar övriga upphandlingsstrategier entreprenören då den 

är totalentreprenör? 

Det finns utöver entreprenadform fler delar i beställarens upphandlingsstrategi som påverkar 

entreprenörens förutsättningar i projektet. Dessa delas ofta upp i de fyra komponenterna 

ersättningsform, anbudsinfordran (upphandlingsförfarande), anbudsutvärdering samt 

samverkansform. Då en övergång till fler totalentreprenader kommer att ge förändringar bland 

de övriga komponenterna är det viktigt för entreprenören att även ta hänsyn till dessa 

förhållanden. 

 

Från intervjustudien framkom det att samtliga respondenter såg stora fördelar med att driva 

totalentreprenader i någon form av samverkan. Samtidigt fortsätter beställare att satsa mer och 

mer på samarbete, där exempelvis Trafikverket har infört en riktlinje för ett obligatoriskt 

arbetssätt enligt ”samverkan nivå Bas”. Från litteraturstudien blev det tydligt att graden av 

samverkan bör anpassas efter projektets karaktär och förutsättningar. Generellt kan ändå 

slutsatsen dras att totalentreprenaden i framtiden kommer att bygga mer på samarbetsbaserad 

coopetition/partnering och mindre på konkurrensbaserade relationer, som den tidigare gjort. För 

att detta ska bli framgångsrikt är det viktigt att samtliga parter är införstådda i förutsättningarna 

som gäller för deras projekt, både entreprenörer och övriga parter. Detta exempelvis genom att 

även entreprenörer lär sig vad coopetition innebär. Det först och främst för att i anbudsskedet få 

en insikt i hur samverkansformen påverkar projektförutsättningarna, men också för att i pågående 

projekt få en ökad förståelse för relationen till beställaren. Därmed kan även lösningar väljas som 

är väl avvägda mellan design och produktionsmässighet. På så sätt skapas också möjligheter att 

projektera i takt med produktionen, vilket är en av totalentreprenadens fördelar. 

 

Ersättningsformen i totalentreprenader tycks, utifrån intervjustudien, fortsätta domineras av fast 

pris. Detta var också den vanligaste ersättningsformen i databasanalysen, med cirka 63 procent 

av projekten. Där kunde det även konstateras att båda ersättningsformer genererat en god 

medellönsamhet för entreprenören, varav löpande räkning var något högre, samt att inga 

betydande skillnader i standardavvikelser förekommit.  

 

För anbudsinfordran visade databasanalysen att nästan lika många av de projekt som ingått i 

analysen uppkommit genom selektiv, förhandlad, anbudsinfordran som för öppen 

anbudsinfordran i konkurrens. Här är det viktigt att poängtera att denna bild inte kan anses spegla 

hela branschen utan endast ger en historisk bild av fördelningen för den aktuella regionen. Av 

dessa två har öppen anbudsinfordran visat en antydan till att medföra sämst lönsamhet. För 

myndigheter regleras anbudsförfarandets tillvägagångsätt av Lagen om offentlig upphandling, 

vilket också medför att anbudsinfordran i konkurrens dominerar en stor del av marknaden.  
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Intervjustudien visade att det fortfarande är relativt ovanligt att anbud utvärderas med avseende 

på mjuka parametrar. Samtidigt visar internationell forskning på att det blir vanligare och 

vanligare samt att utvärdering på mjuka parametrar ofta leder till bättre projektresultat. Detta 

indikerar att andelen kan komma att öka ytterligare i Sverige framöver. De vanligaste mjuka 

parametrarna Trafikverket arbetade med var, enligt intervjustudien, befattningsbeskrivning samt 

plan att hantera kompetensbehov.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är viktigt för entreprenören att vara medveten om 

alla förutsättningar i entreprenaden, inte bara entreprenadform. Utvecklingen går mot 

entreprenader med mer samarbetsbaserad coopetition vilket medför att entreprenören både 

måste vara samarbetsinriktad samt välja beställare, konsulter och underentreprenörer som är 

detsamma. Ökningen av anbudsutvärderingar på mjuka parametrar, främst på total-

entreprenörens projektorganisation, visar på att även beställarna värderar vikten av 

totalentreprenörens kompetens högre och högre. 

 Hur ska entreprenörer anpassa sina projektorganisationer, 

avseende kompetens och roller, för att möta den förändrade rollen 

gentemot beställaren? 

Att entreprenörens kompetens och organisation är kritisk för att hantera de ökade riskerna 

avseende kostnader och tider i totalentreprenader, samt osäkerheter avseende verkliga 

förhållanden, är tydligt. För att hantera dessa risker har litteraturstudien visat på att det är viktigt 

med en riskfördelning som är tydlig i kontrakten mellan alla parter samt att respektive 

organisation är bemannad efter de risker de har. Därutöver har intervjustudien tryckt på att det är 

viktigt att en riskanalys upprättas redan i anbudsskedet samt att produktionspersonalen är med 

och tar fram den.  

 

Samtliga respondenter i intervjustudien var eniga om hur viktigt, men svårt, valet av 

projekteringsledare är för totalentreprenadens resultat. Detta inte bara för att den bör ha förståelse 

för både hur produktionen fungerar samt för konsulternas processer och arbetssätt, utan även för 

att den bör ha en lämplig personlighet. Det då projekteringsledaren kommer arbeta med många 

olika personer, ha behov av god struktur samt kunna behärska pressade situationer. Bland 

arbetsuppgifterna ska den exempelvis kunna styra projektörer så att de gör handlingar som är 

anpassade för totalentreprenader, istället för handlingar så som beställare vill ha dem i utförande-

entreprenader samt att den kan hantera oberoende expertgranskning. Beroende på projektstorlek 

kan projekteringsledningen variera mellan att bestå av en enskild person eller en grupp. 

 

Därutöver framkom det också i intervjustudien att det kan vara lämpligt att komplettera 

projektorganisationen med ytterligare roller utefter vilket projekt det är. Exempel på sådana roller 

är kontraktsingenjör som är duktig på ABT och hanterar kontraktsfrågor, datasamordnare som 

sköter mappstrukturer och behörigheter eller en BIM-samordnare. Beställaren har också uttryckt 

en stark vilja av att hitta en entreprenör som har goda kunskaper i drift- och underhållsfrågor, 

vilket kan medföra ett behov av att komplettera organisationen med sådan kompetens. Det 

kommer därutöver även krävas att andra roller i projektet tar mer ansvar. För att hantera detta är 

det viktigt med en tydlig ledning och fördelning i projektet med tydliga ansvarsuppgifter. 
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Det har visat sig i litteraturstudien att det är i de tidiga delarna av byggprocessen som möjligheten 

att påverka projektets produktionskostnad, kvalitet, långsiktiga hållbarhet samt drift och 

underhållskostnader är som störst. Därför har det även visats att entreprenörer, vilka sitter på en 

erfarenhet om produktion, materialval och tekniska lösningar, har mycket att bidra med i ett 

projekts tidiga skede. Detta kräver dock att entreprenören också är väl förberedda och tar in 

personal med nyckelroller samt eventuella underentreprenörer så tidigt som möjligt.  

 

Sammanfattningsvis har det visats att entreprenörens ökade risker och osäkerheter i 

totalentreprenader medför ökade krav på dess kompetens och organisationsstruktur. En viktig 

del är att tillsätta en projekteringsledning som klarar av att leda projekteringen så att rätt 

handlingar tas fram. Därutöver tillkommer även en rad ytterligare kritiska faktorer, så som en 

tydlig riskfördelning, tidigt upprättad riskanalys, kunskaper i ABT och kontraktsfrågor, tydlig 

ansvarsfördelning samt tilldelning av nyckelroller så tidigt som möjligt. 

 Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

Detta arbete har så långt som möjligt haft ambitionen att använda en metod som medfört ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Trots det går det alltid att hitta områden som går att utveckla eller 

forska vidare på. Arbetets litteraturstudie grundar sig i huvudsak på vetenskapliga artiklar, vilket 

bör medföra en hög trovärdighet. Samtidigt har det även inneburit en viss svårighet i och med att 

det varit svårt att hitta artiklar skrivna ur ett entreprenörsperspektiv. Detta bör dock medföra en 

ökad relevans för detta arbete och visar samtidigt att det finns ett behov av framtida forskning på 

området.  

 

Trots att detta arbete har ett tydligt entreprenörsperspektiv hade en utvecklingsmöjlighet varit att 

utvidga intervjustudien till att även omfatta exempelvis konsulter och byggledare, för att höra 

deras perspektiv. Det hade också varit intressant att upprepa databasstudien på fler regioner i 

Sverige, samt helst från fler företag, för att jämföra om det hade medfört ett överensstämmande 

resultat. Utöver det hade det även varit intressant att göra en liknande studie från ett tydligt 

konsultperspektiv, för att undersöka deras roll i totalentreprenader. 

 

Det finns även flera intressanta frågor som detta arbetet har vidrört, men som av olika anledningar 

inte har omfattats inom ramen för avgränsningarna. En sådan fråga är hur förutsättningarna för 

drift och underhåll kan förbättras i totalentreprenader. Som konstaterats i detta arbete kan 

totalentreprenader medföra sämre förutsättningar för drift och underhåll då entreprenörerna ofta 

saknar kunskap och incitament att prioritera det. Därutöver finns det även en risk att 

entreprenörerna kan lockas att bygga in komponenter som de själva säljer reservdelar till, för att 

därmed öka vinsten ytterligare. En intressant fråga skulle därför kunna vara: Hur kan beställare 

använda mjuka parametrar i anbudsutvärdering för att skapa bättre förutsättningar för drift och 

underhåll i totalentreprenader? 

 

Det hade också varit intressant att bredda studien till att även omfatta entreprenadformer där 

entreprenören står för investering och/eller drift och underhåll. Ett sådant exempel är OPS 

(Offentlig-Privat Samverkan), vilket Skanska har satsat starkt på inom infrastruktur och sjukhus 

(Skanska AB, 2016). Hur påverkar det exempelvis förutsättningarna för drift och underhåll samt 

för möjligheten att utveckla infrastrukturen? 
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Utöver det finns det även andra delar i detta arbete som hade varit intressant att forska vidare i. 

Detta gäller exempelvis Lagen om offentlig upphandling samt regler och rutiner om 

tredjepartsgranskning. Därutöver hade det även varit intressant att komplettera studien om 

totalentreprenader med andra dimensioner av anläggningsmarknadens utveckling, exempelvis 

utökandet av andelen industriellt anläggningsbyggande samt vidareutveckling av BIM-baserade 

arbetssätt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Semistrukturerat diskussionsunderlag till intervjuer 
 
 

1. Vilka kompetenser och roller anser Du är extra viktiga att entreprenören har i TE-

projekt? Hur skiljer de sig åt under projektets faser? Hur skiljer de sig jämfört med i 

utförandeentreprenader? 

 
2. Har Du märkt någon skillnad i TE-projekt de senaste åren? (T.ex. antal och 

kompetensbehov.) 

 
3. Hur påverkas entreprenörens kompetensbehov och roller av övriga komponenter i 

upphandlingsstrategin? (Ersättningsform, anbudsinfordran, anbudsutvärdering samt 

samverkansform.) 

 
4. Vad anser Du är de största utmaningarna i TE-projekt? Vad brukar entreprenörerna 

vara bra/dåliga på i totalentreprenader? 

 
5. Vad kännetecknar ett framgångsrikt/lyckat totalentreprenadprojekt? 

 


