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Abstract

Collaboration within the construction industry

Robin Jordebo

For over 20 years Collaborative project has been used extensively 
in major construction projects. The aim of this study, together 
with Birka Markbyggnad AB, has been to investigate the success 
factors, risks, pros and cons with a focus on contract forms and 
leadership. This study will then be used by Birka in order to 
increase competence and also estimate employee demeanor towards 
the project model within Skanska.

This study has mainly been carried out as a qualitative study. 
Initially, information has been gathered through literature, 
followed by an interview study of five people, as well as a 
quantitative questionnaire from employees’ experiences of 
collaborative projects.

The conclusion of this study shows that the construction industry 
has many different perceptions and models of what collaborative 
project actually entails. With the new ISO 44001 standard, the 
hope is to clarify the project model. The survey also shows that 
leaderships typically differs in a collaborative project in the 
form of more reserved management decree.

In general, literature shows that the model has no direct 
advantages nor disadvantages, while the interview study advocates 
a turnkey contract in collaboration. The conclusion is: a proper 
contract and a clear cooperation model is the way to a long-term 
sustainable and profitable collaborative project where the best 
end product is achieved.
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Sammanfattning 
Arbetsformen samverkan har funnits i över 20 år och har sedan dess använts flitigt inom större 

anläggningsprojekt. Tillsammans med Birka Markbyggnad AB är målet med denna studie att 

undersöka arbetsformens framgångsfaktorer, risker, för-och nackdelar inriktat mot 

entreprenadformer och ledarskap. Detta examensarbete ska sedan användas inom Birka för att 

öka vetskapen om arbetsformen men även ta del av den översiktliga kartläggningen om övriga 

medarbetares inställning till samverkan inom Skanska. 

Detta arbete har genomförts som en kvalitativ studie. Inledningsvis har information studerats 

genom en litteraturstudie som sedan följdes av en intervjustudie om fem personer, samt en 

kvantitativ enkätundersökning för yrkesarbetarnas erfarenheter i samverkansprojekt. 

Examensarbetets studier visar på att anläggningsbranschen innehåller många olika 

uppfattningar och modeller om vad samverkan egentligen innebär. Med den nya ISO 44001-

standarden är branschens förhoppning att tydliggöra arbetsprocesserna i samverkan. 

Undersökningen visar vidare på att ledarskapet skiljer sig i ett samverkansprojekt i form av ett 

mjukare ledarskap.  

Sammantaget visar teorin att de olika entreprenadformerna inte har några direkta för-och 

nackdelar i samverkan, medan intervjustudien förespråkare en totalentreprenad i samverkan. 

Slutsatsen är: en rätt kontraktsform och en tydlig samverkansplan är vägen till en långsiktigt 

hållbar lönsamhet i ett samverkansprojekt där bästa slutprodukt uppnås.  

 

Nyckelord: Samverkan, partnering, entreprenadformer, ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Som avslutande del av Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Uppsala Universitet har 

detta examensarbete gjorts i samarbete med Birka Markbyggnad, dotterbolag till Skanska 

Sverige AB. Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng av 180 totalt. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mats Bylund samt respondenternas värdefulla 

medverkande som har legat till grund för den här rapporten. Slutligen vill jag också 

uppmärksamma min ämnesgranskare för en vägledning som har varit av stor betydelse i detta 

examensarbete.  

 

Uppsala, juni 2019 

Robin Jordebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förkortningar 

ÄTA – Ändring, tillägg och avgående arbeten 

FIA – Förnyelse inom anläggningsbranschen 

LOU – Lagen om offentlig upphandling 

AB04 – Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad 

ABT06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenad 

ABK09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion av bakgrund, syfte, metod och avgränsning av det här 

examensarbetet. Birka markbyggnad AB, helägt dotterbolag till Skanska väg och anläggning 

Stockholm kommer i denna rapport att anges som Birka markbyggnad medan Skanska väg och 

anläggning går under namnet Skanska. 

 

1.1 Bakgrund 
Det svenska samhällsbyggandet befinner sig i en tid med stora förändringar. Från en bransch 

med ett problematiskt rykte och konventionella arbetsprocesser ger till känna nu idag en allt 

mer hållbar och innovativ faktor i näringslivet. Bygg och anläggningsbranschen har sedan en 

tid gått från de traditionsenliga kontraktsarbetena till mer och mer samverkansinriktade 

genomförandeformer i avsikt att främja utvecklingen av såväl kreativa lösningar som 

ekonomisk effektivitet i sina projekt. Genom att tillämpa samverkan (se kap 2.1) i projekt 

avskaffas byggherrar och entreprenör som motparter och istället blir medarbetare i 

projektorganisationen. Med andra ord genererar en strukturerad samverkan ett så bra slutmål 

som möjligt och kvaliteten ökas i arbetena. I projekt i samverkan överenskommer parterna om 

en fast gemensam ekonomi för att undvika dyra ÄTA-arbeten. Enligt Offrell m.fl. existerar 

ingen vedertagen och accepterad definition av samverkan i samhällsbyggnadsbranschen. 

Tidigare har vaga försök gjorts till att samla olika aktörer i branschen men än idag har inget 

gemensamt arbete resulterat i en bred accepterad modell (Offrell, et al., 2017). 

Birka markbyggnad har tidigare uteslutet arbetat i traditionsenliga kontraktsformer och befinner 

sig dagsläget i byggfasen i en större samverkansentreprenad. Därav är företaget relativt nya 

inom denna typ av arbetsprocesser. Tillsammans med Birka markbyggnad ska jag undersöka 

arbetsformen och belysa de framgångsfaktorer som finns i samverkan inom 

anläggningsbranschen med fokus inom Skanska.  
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1.1.1 Företagspresentation 
Birka markbyggnad AB grundades år 2005 med idén att bygga ett företag med storlek att kunna 

ge sig in på anläggningsbranschen, som generalentreprenör åt beställare inom den offentliga 

sektorn och industriföretag samt som en kvalificerad underentreprenör åt byggföretag. 

Företagets målsättning är kunna utföra stora såväl som små utmanande arbeten med hjälp av 

hög kompetens och modern teknik. Birka förvärvades av Skanska år 2013 med syfte att 

komplettera sitt erbjudande med gedigen kompetens inom väg och anläggning. Birka 

markbyggnad har sedan dess integrerats i Skanskas företagskultur och är en del av Skanskas 

väg-och anläggningsverksamhet i region Stockholm (Birka Markbygnnad AB, 2019). 

 

1.2 Syfte och målsättning 
Syftet med det här examensarbetet är att studera de framgångsfaktorer som finns i samverkan 

ur ett allmänt perspektiv samt hur organisationen inom Skanska ser på samverkan och vad för 

möjligheter, risker och fördelar med arbetsformen. Detta examensarbete ska sedan kunna 

användas inom Birka markbyggnad för att bättre kunna dra nytta av de fördelar som finns i 

samverkansentreprenader och undvika eventuella nackdelar. 

 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till samverkansformer inom den Svenska anläggningsbranschen 

med huvudsaklig inriktning ur ett entreprenörsperspektiv. Fokus läggs på anläggning inom 

Skanska inriktad på samverkansprojekt. 

 

1.4 Frågeställningar 
v Vilka för- och nackdelar finns det i att implementera samverkan i en utförande och 

totalentreprenad i? 

v Skiljer sig ledarskap i projekt med samverkan? 

 

v Hur påverkas yrkesarbetarna av att arbeta i ett samverkansprojekt? Upplever de någon 

skillnad? 
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1.5 Metod 
Examensarbetet har utförts som en kvalitativ studie där information inledningsvis har samlats 

in genom en litteraturstudie. Sedan följs litteraturstudien av en intervjustudie med erfarna ledare 

i ämnet inom Skanska samt en enkätundersökning till yrkesarbetare. Avslutningsvis analyseras 

den insamlade informationen och sammanställs.  

 

1.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har genomgående genomförts som en kvalitativ studie baserat på väsentlig 

information ur böcker, branschrelaterade rapporter, tidigare forskning och elektroniska artiklar 

inom det aktuella ämnet. Med hjälp av en litteraturstudie ges det en djupare insikt och grund i 

ämnet för att sedan kunna föra intervjuer och analysera.  

 

1.5.2 Intervjustudie 
Den här studien har genomförts som en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervjuteknik 

där varje deltagare intervjuades individuellt i person eller Skype. Med hjälp av denna teknik 

gavs det möjlighet att utforma frågor utifrån det aktuella ämnet men även följdfrågor. 

Sammanlagt intervjuades fem personer inom eller med kopplingar till Skanska där urvalet 

grundades i erfarenheter och kompetenser inom området för att säkra kredibilitet. Längden på 

intervjuerna låg i genomsnitt på 40 minuter där fyra av fem spelades in vid tillåtelse och 

transkriberades för att undgå eventuella feltolkningar. Intervjufrågorna skickades 2-3 dagar 

innan avtalad mötestid för att hinna förbereda sig. På grund av tekniska problem fick en 

intervjutagare frågorna i samband med intervjun.  

 

1.5.3 Enkätundersökning 
Enkätfrågorna har upprättats med utgångspunkt av den aktuella frågeställningen. Frågorna är 

enkla, tydliga och riktade för att minimera risken för eventuella missförstånd.  
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1.5.4 Metodkritik 
I valet av metod för informationsinsamling är det av tung vikt att kritiskt undersöka dess 

validitet och reliabilitet. Vidare är det viktigt att beakta de etiska aspekterna som har en 

betydande del genom hela arbetet. I efterföljande avsnitt redogörs därför de kvalitetshöjande 

insatserna som har vidtagits i detta examensarbete (Ryen, 2004).  

Validitet 

Begreppet validitet beskriver en sanning som kan fångas genom ord och som står i relation till 

en stabil social realitet (Ryen, 2004). Med andra ord redogör detta hur innebördsrik en studie 

är, eftersom en studie som mäter något annat än det som är tänkt att mätas inte kommer att vara 

brukbart. Gällande intervjustudien har detta uppnåtts med hjälp av den semistrukturerade 

tekniken som har gynnat att rätt tema har bibehållits utan att respondenternas svar har blivit för 

styrda. I samma stund har detta även gett tillfälle för följdfrågor vid eventuella otydligheter. 

Varje intervju inledde med att redogöra examensarbetets syfte och problemställning för att ge 

varje intervjutagare förståelse om ämnet. På så vis kunde samtliga intervjutagare tolka frågorna 

rätt och till följd svara på det som önskas. Enligt resultatet styrks detta då majoriteten av 

intervjustudien visar liknande svar på frågorna. I enkätundersökningen som innefattas i den 

kvantitativa studien har ovanstående åstadkommits genom att enbart selektera den insamlade 

data som är intressant för examensarbetets föreliggande frågeställning.  

Reliabilitet 

Enligt boken Introduktion till forskningsmetodik är reliabilitet ett mått på hur trovärdig en 

metod är vid flertal olika undersökningar (Bell, 2015). I detta examensarbete har man intervjuat 

personer med ledande befattning från olika projektorganisationer i samverkan för att öka 

studiens generaliserbarhet. Dock är omfattningen av studien alldeles för liten att kunna dra 

allmänna slutsatser för hela anläggningsbranschen. Eftersom majoriteten av intervjutagarnas 

svar är liknande kan slutsatsen dras att studien är relativ trovärdig. För att eliminera eventuella 

missförstånd och risken att slutsatserna blir partiska av författaren i rapporten har 

respondenternas svar spelats in och evaluerats efteråt. Den kvantitativa studien gällande 

enkätundersökningen kan också anses som relativ trovärdig då de svarande yrkesarbetarna 

arbetar i ett samverkansprojekt.  
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Etiska aspekter 

I alla undersökningar är det viktigt att de etiska aspekterna tas med, särskilt i de kvalitativa 

studierna. Här är det noga att inte respondenterna inte kan identifieras och inte tar någon skada 

av studien vilket i vissa fall kan innebära att man inte får offentliggöra allt som har sagts (Hedin, 

1996). I den kvalitativa studien har det varit av tung vikt att tydliggöra arbetets syfte och hur 

informationen kommer att användas. Hänsynsfullhet har tagits till de involverande personerna 

genom att upplysa att studien är frivillig, anonym och inför varje intervjufråga om tillåtelse för 

att spela in. 
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2 Litteraturstudie 
Den här litteraturstudien är indelad i tre huvudområden. Inledningsvis en redogörelse för 

definitionen av att arbeta i samverkan. Därefter följs en undersökning om entreprenadformer i 

samverkan. Kapitlet avslutas med att identifiera de framgångsfaktorer som erhålls i 

samverkansentreprenader. 

 

2.1 Definition samverkan 
Idag finner man olika definitioner av samverkan beroende på vem som tillfrågas. Enligt artikeln 

skriven av Emerson har samverkan en bred definition vilket i stora drag betyder att olika aktörer 

samverkar strukturellt över flera arbetsområden (Emerson, et al., 2011). I avgränsningen till 

den svenska anläggningsbranschen kan samverkan ske i olika former och kommer att redogöras 

i efterföljande kapitel. Det väsentliga i arbetsformen utmärker sig att de involverade aktörerna 

kommer överens om vad som skall prioriteras och samverkar på ett konstruktivt sätt. Observera 

att samverkan inte är en upphandlings-, entreprenad- eller ersättningsform utan en arbetsform 

(Offrell, et al., 2017). 

 

2.1.1 Samverkan ur ett historiskt perspektiv 
FIA, även benämnt som Förnyelse inom anläggningsbranschen var ett initiativ bakom det 

dåvarande Banverket och Vägverket för ett drygt decennium. De bakomliggande orsakerna till 

att FIA initierades var de kritiskt belagda erfarenheterna av stora tvister under 1990-talet vid 

stora svenska infrastrukturprojekt. Med hjälp av FIA gavs det ett upphov till en mer eller mindre 

allmänt accepterad kontraktsmodell för samverkan på olika instanser mellan entreprenör och 

beställare inom anläggningsbranschen. Till skillnad från de internationella förlagorna på ett 

kontrakt bygger FIA på en överenskommelse mellan två parter där underentreprenörer inte 

inkluderas. Modellen utvecklades under år 2012 som senare föranledde att Trafikverket på egen 

hand påbörjade arbete om framtagandet av nya kontraktsmodeller som bygger vidare på olika 

nivåer av samverkan (Fredlund, et al., 2010). 
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2.1.2 ISO 44001 
Under år 2017 publicerades en ny internationell standard av SIS (Swedish standard institute) 

som i svensk översättning rubriceras till SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i 

samverkan. Denna standard som utvecklades i Storbritannien bygger på en åttastegs modell 

enligt Figur 2.1 med avsikt att hjälpa hur organisationer förbereder, etablerar och tillvaratar 

värdet av att samverka i sina affärsrelationer. Syftet med denna ISO-standard bedöms vara bidra 

i hög grad att bygg- och anläggningsbranschen ska få en större samsyn om vad samverkan 

egentligen innebär (Swesdish standard institute, 2017). 

 

Figur 2.1 Illustration över åttastegsmodellen (Institute for Collaborative Working, u.d.) 
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2.2 Samverkansformer i Sverige 
Eftersom aktörerna i den svenska anläggningsbranschen tillämpar flera termer för liknande och 

olika samverkansformer, kommer detta examensarbete koncentrera sig på själva samarbetet där 

av kommer ordet samverkan användas i efterföljande kapitel. Oavsett vilket begrepp som 

nämns kan samverkansformen aldrig standardiseras eller definieras lika, varje projekt måste 

justera arbetsformen styrd till projektets förutsättningar och dess människor (Fernström, 2011). 

 

2.2.1 Utökad samverkan 
Inledningsvis utvecklades utökad samverkan av den offentliga beställaren inom försvarsmakten 

i USA under 1980-talet. Det primära syftet grundar sig i att få byggsektorns aktörer att samverka 

för att motverka tvister och konfrontationer i den dåvarande ineffektiva branschen. Tätt intill 

följde många länder över världen efter denna modell där bland annat förutvarande regeringen i 

Storbritannien ställde krav på att alla entreprenader med statligt finansierade medel skulle 

samverka i partnering, se 2.2.4. Sammantaget är utökad samverkan utarbetat som en svensk 

modell av samverkansformen partnering vilket är anpassat till den svenska 

anläggningsbranschens regelverk och standarder. Den så kallade svenska modellen är 

framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från både beställar- och 

entreprenörssidan. Utfallet kom till tre nivåer för utökad samverkan. 

Nivåer för utökad samverkan 

I Figur 2.1 redogörs en schematisk skiss och beskrivning över de olika nivåerna som erhålls i 

utökad samverkan. Observera att skillnaderna mellan nivå 1 och 2 inte instiftar sig i 

upphandlings-, entreprenad-eller ersättningsform.  

Nivå 1 

Den första och obligatoriska nivån beskriver en struktur som ligger i grund till utökad 

samverkans användbarhet i samtliga typer av entreprenader och projekteringsuppdrag. Figur 

2.1 illustrerar följande moment för nivån: förtroende uppbyggnad och arbetsmotivation samt 

förhindra eventuella konflikter. Förutsatt skall en ledare finnas som bär ansvaret att fortskrida 

arbetet om samverkan bestående av en deltidsuppgift vilket ges av en anställd hos de 

involverade parterna alternativt en extern resurs. Här läggs stor vikt på att en lämplig person 

utses. 
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Nivå 2 - den valbara nivån 

Denna nivå lämpar sig till de mer komplicerade och/eller stora entreprenader och 

projekteringsuppdrag som kräver ytterligare strukturelement. Exempel på projekt kan vara väg 

-och järnvägsbyggande i områden där särskilda aspekter måste tas i hänsyn till. 

Nivå 3 - den strategiska nivån 

Enligt den schematiska skissen i Figur 2.2 är denna nivå som kan ge de största besparingarna 

på lång sikt. Här innefattas väl erfarna arbetsgrupper där ekonomiska vinning görs både i 

upphandlingsskedet där entreprenören sparar in på anbudsräkning och beställaren i en 

upphandlingsomgång och genomförandet av uppdraget.    

 

 

Figur 2.2 Schematisk skiss av utökad samverkan 
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Målsättningen med en utökad samverkan instiftar sig i att få de berörda parterna i god 

affärsordning att samverka strukturerat gällande viktiga projektfrågor såsom ekonomi, teknik, 

kvalité, miljö och även relationer ingår. Intresset för tillämpning av utökad samverkan minskade 

i och med det nya Trafikverket, som till följd av ett regeringsbeslut ersatte det dåvarande 

banverket och vägverket. Istället lades det fokus på förändringsarbeten för att uppnå ökad 

produktivitet genom en stegrad andel totalentreprenader. Enligt en studie av Eriksson m fl. 

(2013) demonstrerar att planläggningen som senare fick namnet renodlad beställarroll som av 

många förnimmer att nuvarande Trafikverket arbetar mot mer konventionella partsrelationer 

vilket innebär att beställaren överlåter allt ansvar för att utföra projektet med betydligt mindre 

involvering av beställaren (Bröchner, et al., 2015).  

 

2.2.2 Samverkan Bas & Hög 
Enligt rapporten om förnyelse inom anläggningsbranschen gavs det fri tillåtelse att bearbeta 

nya metoder utifrån modellen. I och med detta arbetar det statligt ägda Trafikverket sedan 2015 

med att handla upp projekt med den nya och obligatoriska samverkansnivån, samverkan bas. 

Samverkan bas 

Enligt Göran Domås innebär samverkan bas att fokus ligger på en gemensam målstyrning och 

riskhantering sinsemellan beställare och entreprenör. En form av samlokalisering med 

involverade parter anpassat efter varje projekt, exempelvis gemensam etablering under 

byggfasen. Även en kontinuerlig uppföljning ska äga rum där benchmarking kan tillämpas. 

Sedan ska en samverkansledare utses som beroende på projekt kan vara extern eller intern. 

Samverkansledare är neutrala och arbetar med projektets organisations-och ledarskapsfrågor.  

Samverkan hög 

Samverkan hög bygger på den tidigare nivån men större vikt läggs på att ge samverkan bättre 

förutsättningar för att främja samarbetet. Större anspråk görs på samlokalisering och aktiviteter 

rörande exempelvis projektanpassad kommunikationsplan och teambuilding i form av 

workshops. Sammantaget är skillnaden framförallt tid gentemot samverkan bas. (Trafikverket, 

2016).  
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2.2.3 ECI – Early Contractor Involvment 
I samverkansformen Early contractor involvment nyttjas entreprenörens kompetens i tidigt 

skede för att optimera produktionen. Här kan entreprenören påverka projektet innan byggfasen 

med stort inflytande på tid, kostnader och innehåll. Denna kontraktsmodell används främst 

inom väldigt omfattande och komplexa infrastrukturprojekt.  

Enligt Figur 2.3 är kontraktsmodellen indelad i två faser med separata kontrakt. I den första 

fasen innefattas design och projekteringsarbeten där de involverade parterna enas om ett riktpris 

avseende byggfasen med eventuella villkor ifall utfallet av slutbeloppet blir lägre eller högre än 

det avtalade riktpriset. Under första fasen kompenseras entreprenören på löpande räkning. Om 

båda parterna är väl överens efter första fasen erhålls entreprenören även kontraktet för nästa 

fas, utförandet. Vid missnöje hos beställaren gällande entreprenörens arbetsinsats kan en ny 

entreprenör upphandlas mellan faserna. Vanligtvis följer steg ett standardavtal ABK09 och steg 

två AB04/ABT06 med invändning att fas 1 även kan genomföras i samma avtal som fas 2 

(Bylund, 2019). Samverkansformen ECI lämpar sig bäst vid en aktivt deltagande beställare 

(Hallgren & Häggblad, 2017).  

 

Figur 2.3 Kontraktsmodell ECI (Karlsson & Emanuelsson, 2016). 
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2.2.4 Partnering 
I dagsläget existerar det ingen färdig definition av partnering även om termen mer eller mindre 

används i alla samverkansprojekt. Sammanfattningsvis ses begreppet som en samverkansform 

mellan beställare och en eller flertal entreprenörer. Enligt boken Tillsammans för en bättre 

slutprodukt finns det flertal sätt att definiera nyckelkomponenterna i modellen. I Figur 2.4 

nedan presenteras ett exempel på hur nyckelkomponenterna i partnering kan se ut. I hjärtat av 

figuren, likaså i varje partneringprojekt är kommunikationen. Detta omsluts av modellens fyra 

väsentligaste komponenter, gemensamma mål, tillit, gemensam konflikthantering och 

engagemang. I modellens yttre finner vi aktiviteter som är grunden till samverkan i projektet; 

rätt människor, neutral partneringsledare, relationsbyggande aktiviteter och öppna böcker 

(Offrell, et al., 2017). 

 

Figur 2.4 Nyckelkomponenter i samverkan (Offrell, et al., 2017) 

Likvisst som det finns olika varianter av partneringprojekt finns det även av 

partneringsorganisationer. Nedan presenteras ett exempel på hur en organisation i ett mer 

omfattande partneringprojekt kan se ut. Överst i projektorganisationen arbetar ombuden, 

beroende på projekt kan deras insats variera. I vissa projekt är ombuden väldigt aktiva och 

deltagande medan i andra projekt bara kommer in när problem uppstår. Centralt i figuren arbetar 

partneringledningsgruppen där alla frågor om samverkan hanteras. En Neutral 

partneringsledare primära ansvar är att stötta och säkerhetsställa att samverkan inte förbises när 
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projektet är pressat. I projektledningsteamet ingår projektchefer, projektledare, platschef och 

andra projektledande funktioner. Här läggs fokus på att projektet fortskrids enligt planerna. 

Enligt Figur 2.5 innefattas genomförandeteam av de alla andra som är aktiva i projektet; 

entreprenörer, underentreprenörer och konsulter etc. (Offrell, et al., 2017).  

 

Figur 2.5 Modell av en partneringsorganisation (Offrell, et al., 2017). 

I samband med projektpartnering nämns även en så kallad strategisk partnering. Detta gäller 

med tillägg att beställaren har avtalat om att arbeta i samma konstellation i flera projekt 

(Rhodin, 2012). Partnering under ramavtal är ett exempel på ovanstående Figur 2.4 med 

avseende att beställaren väljer leverantörer under en begränsad tid enligt LOU (Offrell, et al., 

2017).  
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2.2.5 Skillnader i samverkansformerna 
Sammanfattningsvis grundar sig de olika samverkansformerna i att branschens aktörer har 

försökt att forma och beskriva arbetsmetoden själva. Däremot lämpar sig Utökad samverkan 

och Samverkan Bas & Hög till den offentliga beställaren där Trafikverket ligger bakom 

framtagandet. Medan partnering riktar sig mot de privata beställarna. I Figur 2.6 redogörs en 

översiktlig tabell över moment där samverkansformerna är tillämpbara. Observera US – Utökad 

samverkan. 

 

Figur 2.6 tabell över skillnader i olika arbetsmoment mellan partnering och Utökad samverkan 

(Olsson, 2011). 
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2.3 Entreprenader i Samverkan 
Inom den svenska bygg och anläggningsbranschen definieras två entreprenadformer; Utförande 

– och Totalentreprenad som reglerar ansvaret för en beställare och entreprenör tar för själva 

slutprodukten, se 2.3.1. I de s.k. standardavtalen AB04 och ABT06 återfinns definitioner av 

termerna. I den svenska byggsektorn används ett stort antal standardavtal vars syfte är att 

minska kostnaderna för att upprätta ett specifikt avtal och minimera riskerna för tvister samt 

utelämnande av viktigt innehåll. Ett standardavtal blir juridiskt bindande när det åberopas i 

kontraktet. Vid samverkanentreprenader erfordras det ett kontrakt med initialläge i 

anläggningsbranschens traditionsenliga kontraktstyper; AB04 eller ABT06 förenat med ett 

avtal som styr existerande paragrafer samt innefattar bestämmelser av mjuka parametrar. 

2.3.1 Entreprenadformer  
I en utförandeentreprenad svarar entreprenören för utförandet i projektet medan beställaren är 

ansvarig för projekteringen. En utförandeentreprenad tillämpas i regel i standardavtalet AB04. 

Beställaren har således avtal med en konsult och en huvudentreprenör. Med hjälp av en konsult 

tillhandahåller beställaren bygghandlingar för projektet och ansvarar därmed att handlingarna 

är korrekta och fullständiga. Avvikelser som inte har redovisats i handlingarna omfattas inte av 

entreprenörens åtagande. Efter att projekteringen är fullständig upphandlar beställaren en 

huvudentreprenör som i sin tur handlar upp en underentreprenör. Ansvaret för upphandling och 

samordning av underentreprenör ligger hos huvudentreprenören. Riskexponeringen hos 

huvudentreprenören är liten då denne endast har ett utförandeansvar. Beställaren svarar för både 

projektering och funktion. 

I en totalentreprenad svarar entreprenören för både projektering, likväl som utförandet och 

funktion. Här upphandlar totalentreprenören respektive underentreprenör som anses lämpliga i 

det angivna projektet och arbetar direkt under totalentreprenören. En totalentreprenad tillämpas 

i kontraktstypen ABT06 (BKK, 2004). Totalentreprenören ansvarar således för att byggandet 

utförs efter normer och efter beställaren funktionskrav i förfrågningsunderlaget. Sammantaget 

är förhållandet i ansvarsfördelningen enkel i en totalentreprenad eftersom beställaren endast har 

avtal med en part dvs. totalentreprenören. Här anger beställaren funktionskrav i 

förfrågningsunderlaget. Vid otydligheter i funktionskraven kan tvister om projektet uppstå 

senare under byggfasen. Totalentreprenörens riskexponering blir därmed större kontra en 

utförandeentreprenad eftersom denne har ett mer omfattande ansvar och åtagande mot 

beställaren. 
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Vid en totalentreprenad skall varje anbudsgivande entreprenör själv bekosta en insats för en 

projektering för att senare kunna räkna på anbudet. Beroende på projektets komplexitet kan en 

totalentreprenad totalt sett bli dyrare än en utförandeentreprenad. Samtidigt visar studier att 

fallet inte är så. Enligt Söderberg kan beställaren riskera en slutprodukt med höga drift-och 

underhållskostnader när totalentreprenören söker efter de billigaste lösningar på funktionskrav. 

I och med detta är det viktigt att beställaren tydligt formulerar förfrågningsunderlaget så att 

kostnaderna för förvaltningen kan uppskattas (Söderberg, 2005). 

I dagsläget finner man huvudsakligen två olika varianter på totalentreprenader. I en så kallad 

styrd totalentreprenad gör beställaren själv delar av projekteringen där denne ansvarar för 

funktionsansvaret i de delar han tillhandahållit tekniska lösningar. Se Figur 2.6 för 

ansvarsfördelningen för respektive entreprenadform.  

 

 

Figur 2.8 Ansvarsfördelningen respektive entreprenadform 

 

 

 

 

 



17 
 

2.3.2 Standardavtal 
AB04 står för, Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings-och 

installationsentreprenader. Här svarar beställaren för projekteringen och entreprenören för 

utförandet. Beställaren är följaktligen ansvarig för risker beträffande dem. Vid ÄTA-arbeten 

och förändringar som har inträffat på grund av felberäkningar av beställaren kan entreprenören 

ha rätt till kostnadsersättning och förlängning. Sammantaget fastställs vem som är ansvarig vid 

extra kostnader och förseningar i AB04 (BKK, 2004).  

ABT06 står för, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader gällande byggnads-

anläggnings-och installationsarbeten. Här svarar entreprenören för projektering och utförande. 

Entreprenören är följaktligen ansvarig för risker beträffande dem. I och med att entreprenören 

löper en större risk i projektet ges det ofta en större ersättning eller större påslag kontra AB04 

(BKK, 2007). 

2.3.3 Upphandlingsformer 
Som beställare måste en upphandlingsform väljas innan upphandling av en entreprenad äger 

rum. Här tas beslut om huruvida olika entreprenörer handlas upp eller att en entreprenör ensam 

ansvarar för hela byggprojektet. I den svenska bygg-och anläggningsbranschen används 

vanligen tre entreprenadsrättsliga upphandlingsformer; Generalentreprenad, delad entreprenad 

och samordnad generalentreprenad. Se Figur 2.7 för en överskådlig illustration av de olika 

upphandlingsformerna. 

I en generalentreprenad utser beställaren en så kallad generalentreprenör som ansvarar för hela 

produktionen. När generalentreprenören saknar kompentens för vissa delar i entreprenaden 

handlar denne upp lämpliga entreprenörer och svarar för att samtliga arbeten utförs 

kontraktsenligt. Här ställs det krav på samordning mellan underentreprenörer på 

generalentreprenören.  

I en Delad entreprenad har beställaren skrivit avtal med respektive entreprenör som ansvara för 

olika delar i byggprojektet, exempelvis bygg-, mark och elarbeten. Här har beställaren 

samordningsansvaret till skillnad mot en generalentreprenad. 

I en Samordnad generalentreprenad tillämpas både en general-och en delad entreprenad där 

beställaren handlar upp flera entreprenörer. Dock överlåts en entreprenör kontrakten med övriga 

upphandlade entreprenörer (Offrell, et al., 2017).  
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Figur 2.7 Illustration över de olika upphandlingsformerna 
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2.3.4 Upphandlingsförfarande 
Enligt Offrell m.fl. upphandlas ett samverkansprojekt inte bara på anbudssummor eller tekniska 

lösningar utan fokus läggs även på den entreprenör som tillsammans med beställaren kan ta 

fram den bästa lösningen för projektet. Här spelar de mjuka parametrarna kring organisationen 

in där exempelvis referensprojekt och tidigare erfarenheter av att arbeta i samverkan eller 

nyckelpersoners samarbetsförmåga. För att mäta dessa parametrar kan beställaren intervjua 

kärnan i entreprenörens organisation. Genom att tillämpa intervjuer kan beställaren bedöma om 

entreprenörens anbud motsvarar det man kommer få i praktiken. Denna metod mäts i olika 

poäng för anbudsprocessen och ska ge en tydlig och rättvis bild på entreprenörens vilja med 

projektet.  

En myndighet i Sverige som avser att upphandla byggentreprenader omfattas av 

upphandlingsskyldighet enligt en så kallad lag om offentlig upphandling. Samverkan får alltså 

inte strida mot LOU, detta innebär att alla anbudsgivare måste vara informerade att beställaren 

önskar att handla upp ett arbete som ska genomföras i samverkan. I dagsläget existerar det inte 

något svenskt rättsligt utfall som påstår att samverkan skulle bryta mot upphandlingsrätten. 

Inom LOU finns det ett stort utrymme för att handla upp på mjuka parametrar såsom kompetens 

och erfarenheter dock ska fokus läggas på att identifiera det mest ekonomiska fördelaktiga 

anbudet. Även intervjuer i processen om upphandling strider inte mot LOU så länge frågorna 

hålls konsekvent och transparant inom områden som har relevant betydelse för utförandet av 

entreprenaden (Offrell, et al., 2017). 

2.3.5 Ersättningsformer 
Enligt Offrell m.fl. är valet av en ersättningsform i byggprojektet ett av de mest strategiska 

besluten. Här sätts grunden till varje affärsrelation där involverade parter får skälig ersättning 

för det arbete de tillför. Idag finns det fem huvudsakliga ersättningsformer; fastpris, löpande 

räkning, riktpris med incitament/vinstdelning, riktpris med bonus och budgetmodell. Vanligtvis 

bestämmer beställaren ensamt en ersättningsform innan förfrågningsunderlaget sänds ut. I 

enstaka fall efter att upphandlingen är gjord kan en arvoderingsmodell i samråd med 

entreprenören väljas ut där respektive part har möjlighet att påverka sina egna drivkrafter och 

incitament. Här krävs det förtroende sinsemellan som kanske inte har byggts upp ännu då 

parterna är i tidigt skede. Varje arvoderingsmodell medför olika initiativ, risker, fördelar och 

nackdelar. I denna rapport läggs fokus på de två vanligast förekommande ersättningsformerna; 

Fast pris och löpande räkning. 
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Fastpris 

Denna ersättningsform tillämpas om beställaren efterfrågar ekonomisk förutsägbarhet i ett 

projekt. Här lämnar den utvalda entreprenören en fast projektsumma till beställaren med 

anbudet. Ifall kostnaderna för projektet överstiger det fasta priset kan entreprenören svara för 

detta. Om projekten understiger kostnaderna ökar entreprenörens vinst. Vanliga förekommande 

tvister i avtal som utförs till fast pris blir därför om vilka arbeten som ingår. Här ifrågasätts 

under vilka förutsättningar det fasta priset lämnades in och vilka arbeten som istället ska ersättas 

som ÄTA-arbeten. I och med detta är det viktigt att de berörda parterna noga överenskommer 

i avtalet vilka arbeten som omfattas av det fasta priset.  

Löpande räkning 

Denna ersättningsform tillämpas om beställaren på förhand inte har bestämt pris för 

entreprenaden. Generellt avtalar de involverade parterna någon form av à-pris där exempelvis 

kostnader för material per löpmeter, timpris för yrkesarbetare och timkostnad för maskiner 

innefattas. I denna arvoderingsmodell löper beställaren för en större kostnadsrisk till skillnad 

mot fast pris men besparingsmöjligheterna kan öka. Den främsta nackdelen i löpande räkning 

över tid infinner sig i att ekonomiska incitament för effektivisering och besparing saknas. Med 

andra ord kan den som är långsammast tjäna mest pengar. Dock ger löpande räkning upphov 

till större flexibilitet och bättre förutsättningar för samverkan i projekt eftersom entreprenören 

får betalt för utfört arbete samtidigt som beställare får en slutprodukt som förväntas.  

Riktpris med bonus 

En annan förekommande arvoderingsmodell i samverkansprojekt är riktpris med bonus. Här 

prissätts bland annat mjuka faktorer där bonusen kan rikta sig mot antalet anmärkningar vid 

skyddsronder och miljö exempelvis. Denna ersättningsform kan vara ett bra verktyg om att sätta 

specifik fokus på ett område som anses vara särskilt viktigt i ett projekt (Offrell, et al., 2017).  
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2.4 Ledarskap i samverkan 
I takt med att anläggningsbranschen arbetar mer och mer i samverkan kan det innebära att nya 

krav på dig som ledare ställs. Enligt boken ledarskapsmodellen diskuteras förmågan som ledare 

att kunna samverka effektivt med ledare från andra organisationer och länder. Här kan 

prövningen bli stor när ledaren inte känner motparten eller har fördomar om respektive. 

Exempelvis kan du som ledare inte längre vara enväldig i beslutsfattandet utan måste komma 

överens med övriga involverande för att på ett fullvärdigt sätt genomföra projektet. Enligt 

Larsson m.fl. beror framgångsfaktorerna för ledarskap i samverkan styrkan att hålla känslorna 

under uppsikt, som både dina egna och olika samverkansparters. Här läggs störst fokus på 

relationer och skapa tillit vilket som kan gå under namnet social smidighet. Larsson m.fl. lyfter 

fram tre sätt att se sådan smidighet: 

Kulturell smidighet innebär förmågan att kunna observera kulturella koder. Till exempel hur 

ledare från andra organisationer har för vana att uttrycka sig i form av var gränserna för 

autonomi och integritet går. Ibland för att skapa förtroende behöver man inordna sig till den 

andra parten.  

Strukturell smidighet innebär förmågan att kunna observera och hantera makt, status och 

hierarkier. Exempelvis kan det röra sig om en situation där det kan vara mer förståndigt att 

använda en äldre erfaren arbetsledare än en ung, nyexaminerad byggnadsingenjör för att få sin 

röst hörd i en samverkanssituation. Eftersom motparten kan vara mer egenmäktig och 

konventionell i tankesättet, även om inte sakfrågan berör ingenjörskompetens.  

Smidighet i riskfyllda situationer innebär förmågan att ha en intuitiv känsla gällande olika yttre 

krav som kan frambringa känslor som ilska, rädsla, frustration eller ånger hos 

samverkansparten. I och med detta erfordras att man kan kontrollera sina egna emotioner och 

hålla sig lugn ifall atmosfären upplevs otrevlig eller hotfull. Egenskapen att i sådana situationer 

kunna moderera, utan att skada samverkansparten kännetecknar denna typ av smidighet 

(Larsson, et al., 2018).   

Sammanfattningsvis diskuterar Larsson m.fl. vidare om begreppet soft power – mjuk makt 

vilket kopplas till social smidighet. Här syftar man på att få andra parter att vilja samma sak 

som en själv. I samverkansprojekt med parter utanför den egna makt-och mandatsfären erhålls 

bara en utväg för att uppnå ett lyckat resultat: komma överens. I dessa typer av samråd kan 

social smidighet vara ett användbart verktyg i att tillämpa mjuk makt. 
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2.5 Framgångsfaktorer i samverkansentreprenader 
I samverkansprojekt lyfts de olika aktörernas kompetenser fram och arbetar mot de bästa 

lösningarna och metoder för alla parter i projektet som helhet. Ett projekt i samverkan är inte 

låst vid en specifik lösning utan istället kan produktionsmetoder, material och tekniska 

lösningar förbättras under hela arbetsprocessen gång. Här skapar projekt i samverkan verklig 

nytta. Entreprenader i samverkan skall inte ses som en ny entreprenadform utan är ett nytt 

tillvägagångsätt att främja organiseringen och styrningen av samarbetet och kompetensflödet 

mellan de involverade parterna i byggprocessen.  

Nedan presenteras de framgångsfaktorer, för-och nackdelar i entreprenader med samverkan 

kontra de traditionella entreprenadformerna taget ur rapporten Gemensam nordisk 

anläggningsmarknad (ministerrådet, 2004) :  

 

• Främjar samarbetet mellan beställare, entreprenör, underentreprenörer och konsulter. 

• Kostnadseffektivitet – Kringgår eventuella kostnadsdrivande ÄTA: or (Ändring-och 

tilläggsarbeten). 

• Öppnar upp möjligheterna för alternativa lösningar 

• Höjer kvaliteten på slutprodukten. 

• Främjar den tekniska kunskapsöverföringen. 

• Öppen kommunikation mellan organisationer, i samverkansgruppen och mellan 

medarbetare. 

• Beredskap hos nyckelpersoner att acceptera och dela på ansvaret för fel och misstag. 

• Ger ett ekonomiskt incitament för delning. 

 

Nackdelar och risker i entreprenader med samverkan: 

• Antalet möten ökar avsevärt. 

• Svårare att fast prissätta entreprenaden. 

• Risk för att de involverade parterna förbiser rollfördelningen. 

• Risk att de entreprenadjuridiska konsekvenserna av att arbeta i samverkan underskattas 
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3 Resultat intervjustudie 
I denna intervjustudie har främst entreprenörer deltagit men även personer på beställarsidan, 

se Bilaga 1 för intervjufrågor. Denna studie är indelad i fyra delar där resultatet är 

sammanställt i löpande text med citeringar taget ur intervjustudien. Till en början utreds 

samtliga intervjutagares uppfattning av att arbeta i samverkan som sedan följs av 

entreprenadformernas för-och nackdelar i arbetsformen. Det efterföljande avsnittet går in på 

de mjuka parametrarna gällande ledarskap och kommunikation som sedan avslutas med att 

konkretisera de framgångsfaktorerna som krävs för ett lyckat samverkansprojekt. 

 

3.1 Definition av att samverka i projekt 
Majoriteten av de intervjuade upplever att projekt i samverkan innebär att man arbetar 

tillsammans med parten mot en bättre slutprodukt, utnyttjar varandras kompetens på bästa sätt 

för att skapa ett lyckosamt projekt. Framförallt ur en kostnadssynpunkt där projekt uppnår en 

så bra kostnadseffektivitet som möjligt.   

”Om jag ska definiera samverkan så tänker jag att man arbetar gränsöverskridande och tar ett 

helhetsansvar. Jobbar med parametrar om att sätta gemensamma mål och gemensam 

ekonomi.” – Intervjutagare 

Däremot råder det en stor oklarhet i praktiken med arbetsformen i avseende ansvarsfördelning 

och juridiska frågor. Många i branschen blandar ihop samverkan med entreprenadformer så 

som total-och utförandeentreprenad men i själva verket enbart är en arbetsform. 

”Alltså min första tanke med samverkan var nog att man arbetar tillsammans men i verkligheten 

är det “vi mot dem”. För mig är det ett finare ord än vad man egentligen gör det i verkligheten.” 

 

3.2  Entreprenadformer i samverkan 
Samtliga intervjutagare i studien har arbetat i utförande-och/eller totalentreprenad i samverkan 

och upplever det olika. Främst beror utfallet av projektets komplexitet och dess förutsättningar 

där arbetsformen samverkan egentligen inte spelar in huruvida vilken entreprenadform som 

lämpar sig bäst. I de projekten med utförandeentreprenad i samverkan tycks samtliga se en 

problematik i kommunikationsleden mellan entreprenör, beställare och projektör vilket hämmar 

samverkan.  
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”Återigen skulle fördelarna i en AB04 entreprenad vara känslan att vi i produktionen eller 

byggledningen inte pratar pengar utan löser problemet eftersom det är en löpande räkning.” – 

Intervjutagare 

Däremot menar vissa av deltagarna att arbetssättet i samverkan främjas mer i en 

totalentreprenad där exempelvis ändring-och tilläggsarbeten kan diskuteras öppet och 

presenteras tydligare till beställaren. Dock kan en totalentreprenad i samverkan vara till nackdel 

för beställaren ur ett kostnadsperspektiv. 

”Den stora fördelen med totalentreprenad är att vi utnyttjar samverkan till fullo. Då får vi som 

entreprenörer vara med tidigt och utforma produkten. Oftast är det beställaren behöver, ha 

kompetensen i tidigt skede”. – Intervjutagare 

Det lyfts även fram att frågan om huruvida ett projekt ska upphandlas i total-eller 

utförandeentreprenad i samverkan ligger i beställarens ansvar mest. Ifall ansvarsfördelningen 

om de tekniska handlingarna är tydliga kan samverkan adderas till båda entreprenadformerna 

utan någon egentlig för-och eller nackdel. 

”Nej egentligen inte, men jag upplever att beställaren som ska upphandla borde ställa frågan 

själv varför man handlar upp på den ena eller den andra formen.” – Intervjutagare 

Gällande ersättningsformer har majoriteten av intervjutagarna erfarenhet av att arbeta i 

arvoderingsmodellen riktpris med bonus. Det vill säga att entreprenören får betalt per löpande 

räkning men mot en riktkostnad med innefattande bonussystem som är projektspecifikt. Här 

upplever vissa svårigheter i ersättningsformen i en utförandeentreprenad. Anledningen visar sig 

vara att det satta riktpriset är för lågt då beställaren oftast brister i att leverera fullständiga bygg 

handlingar. Detta kan leda till att entreprenören måste ge förbättringsförslag till det 

byggtekniska som i tur medför mer kostnader som inte speglar den satta riktkostnaden. Detta 

upplevs som att beställaren ibland missbrukar arbetsformen och förväntar sig att entreprenören 

ska samverka om saker som inte ingår i kontraktet.  

”Ett fastpris hade aldrig funkat. Om inte alla handlingar inte finns i tid står vi stilla och kostar 

pengar. Men däremot skulle förarbetarna och samverkan varit bättre. Absolut en rörlig peng 

men en högre riktkostnad.”– Intervjutagare 
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3.3  Ledarskap och kommunikation i samverkan 
Majoriteten bland intervjutagaren är överens om att ledarskapet är mjukare men tydligare och 

beroende på person. Som ledare i ett samverkansprojekt måste mer tid avsättas till 

personalfrågor, förberedelser till samverkansmöten, upprätta samverkansplaner etc.  

”Ja, jag tror det beror mest på personerna. Jag är nog ungefär samma ledare i vilket projekt 

som helst. Men det ställer helt olika krav på mig som ledare. Det är så fruktansvärt mycket 

kommunikation i ett samverkansprojekt.”– Intervjutagare 

I rollfördelningen råder det olika åsikter där vissa upplever tydlighet medan andra otydlighet. 

Här spelar ansvarsfördelning och beslutsstruktur en stor faktor i huruvida rollfördelningen 

fungerar. Även läggs det vikt på att inte ha dubbelkommando där parterna inte behöver utse 

personer från båda organisationer med mandat till mötena.  

”Många av posterna existerar för att samverkan skall fungera. Många av rollerna skulle inte 

finnas om det var för samverkan.”– Intervjutagare 

Däremot upplever vissa en större otydlighet i samverkansprojekt i verkligheten. 

”Definitivt oklarare. Särskilt i början av projektet, nu har vi jobbat i 1,5 år. Jättesvårt att ta 

fram tydliga beslutsstrukturer, mandat, det handlar också om att det blir stora organisationer, 

många som ska involveras. Min känsla i de projektet jag har varit i, för mycket folk. I en 

välfungerande samverkan tror jag att man har lyckats sätta en tydlig ansvarsfördelning och 

beslutsstruktur, det hade varit önskvärt att få till snabbt.” – Intervjutagare 

I kommunikationen är majoriteten överens om att det är väsentligt mer dialog i 

samverkansprojekt. Vissa upplever tydliga kommunikationsvägar i projektet där produktion 

och byggledning har lättare att samverka. Medan vissa tycker att kommunikationen skiljer sig 

avsevärt mer i de högre posterna så som mellan projektchef och ombud. Även nämns 

utmaningarna i att involvera parterna i sin egen ekonomi där en viss förvirring kan uppstå, här 

är det viktigt från start att bestämma vad som skall kommuniceras så att man uppnår ett 

förtroende.  

”Arbetssättet bäddar för god kommunikation men måste arbeta medvetet för att det ska bli bra. 

Sätta ramar för projektkulturen, ska mejl skickas eller telefonsamtal, vice versa. Tydliggör för 

varandra om hur vi vill ha det”- Intervjutagare 
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Samtliga personer i intervjustudien är överens om att man arbetar aktivt med samverkan i 

projekten. Däremot skiljer sig arbetet beroende på projektets karaktär. I de projekt där en 

samverkansledare finns tillgänglig kan vägledning och stöttning i samverkan ges. Dock varierar 

en samverkansledare närvaro, i vissa projekt finns denne tillgänglig från start till slut medan i 

andra projekt bara ett fåtal gånger. Aktiviteter så som workshops och samverkansmöten 

förekommer då. 

”Ja men vi har ett antal workshops i olika skeden, produktion, projektering, 

erfarenhetsåterföringar, samverkansenkäter för att ta tempen i projektet.”– Intervjutagare 

 

3.4  Framgångsfaktorer samverkan 
I främjandet av arbetet i samverkan tycker majoriteten relativt lika men lyfter fram olika 

framgångsfaktorer. Givetvis skiljer sig framgången i samverkan beroende på vilket projekt man 

arbetar i. Vissa trycker extra mycket på att man måste tydliggöra ansvarsbitarna medan andra 

betonar vikten i tillit till varandra och rätt kontraktsform.  

”Etableringen, gemensamt sitta tillsammans, aktiva samverkansledare, rätt personer, rätt 

kontrakt förstås. Det är klart att det måste vara drivkrafter i ett projekt.” – Intervjutagare 

Även uppmärksammas den nya ISO-standarden 44001 för samverkan i affärsrelationer.  

”En bas för att få ordning och reda, struktur, det kommer att främja samarbetet framöver. Där 

fler och fler jobbar efter den standarden.” – Intervjutagare 

Dock tycker vissa att standarden inte kan tillämpas i alla samverkansprojekt och att 

framtagandet av en samverkansplan är bättre. 

”Nu vill Skanska jobba med ISO- standarden men det finns delar i den som inte alls funkar för 

projekt i Sverige inom anläggningsbranschen. Ja, jag skulle önska att man har mer samsyn om 

vad samverkan egentligen är. Det är stor fråga när det inte funkar. Man har olika 

förväntningar. Alla säger samverkan och tror att man förstår vad menar. Det kan betyda helt 

olika saker bland parterna. Därför tror jag det är viktigt att göra en samverkansplan i början 

av projektet, vad är samverkan för oss?”– Intervjutagare  
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4 Resultat enkätundersökning 
I detta kapitel redogörs resultatet i enkätundersökningen med avseende på yrkesarbetarnas syn 

på att arbeta i samverkansprojekt. Denna studie innehåller totalt fyra frågor (se Bilaga 2) som 

kommer att presenteras i cirkeldiagram med tillhörande beskrivning. Antalet medverkande är 

23 st. varav respondenterna arbetar i tre olika projektorganisationer i samverkan. 

Figur 4.1 visar att merparten (74 %) av yrkesarbetarna är medvetna om att de arbetar i ett 

samverkansprojekt. Författaren har valt att inkludera de respondenter som har svarat ”Nej”(17 

%) och ”Jag vet inte”(9 %) i efterföljande frågor eftersom respektive chef till arbetarna intygar 

om att de arbetar i samverkan.  

 

Figur 4.1 Sammanställning fråga 1 
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Figur 4.2 visar att 52 % upplever en skillnad att arbeta i arbetsformen medan 35 % känner en 

osäkerhet. Här svarade 13 % att de inte upplever en skillnad att arbeta i samverkan. Under 

fritextfrågan om övrigt nämns det att man kortfattat behöver ta hänsyn till fler medarbetare samt 

att man blir mer delaktig i uppförandet av en uppgift. 

 

Figur 4.2 Sammanställning fråga 2 
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Figur 4.3 visar att 44 % upplever ingen skillnad i kommunikationen medan 26 % känner en 

osäkerhet kring frågan. 30 % svarade positivt. 

 

Figur 4.3 Sammanställning fråga 3 
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Figur 4.4 visar att majoriteten (56 %) av respondenterna har deltagit i samverkansaktiviteter 

medan 35 % har inte. 9 % är osäkra om att ha deltagit i någon aktivitet. I fritextfrågan nämns 

det att det har förekommit gruppövningar gällande arbetsmiljö. 

 

Figur 4.4 Sammanställning fråga 4 
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5 Diskussion 
I detta kapitel görs det en analys på den genomförda litteratur-och intervjustudie. Här 

resoneras om studiernas likheter och skiljaktigheter för att sedan framlägga argument om 

examensarbetets frågeställningar: Vilka för- och nackdelar finns det i att implementera 

utförande och totalentreprenad i samverkan? skiljer sig ledarskapet i ett samverkansprojekt? 

Och Upplever yrkesarbetarna en skillnad i att arbeta i samverkan? 

 

5.1 Definition samverkan 
Det råder inga tvivel på att merparten av de intervjuade är överens om vad arbetsformen innebär 

i teorin där parterna tillsammans arbetar på ett strukturellt sätt, mot en bättre slutprodukt. 

Däremot tycker vissa att samverkan är en mer moderiktig etikett på en affärsrelation medan i 

verkligheten arbetar traditionellt. Enligt Offrel m.fl. är den största nackdelen att det inte finns 

en färdig definition av samverkan eftersom de involverade parterna oftast kommer in med olika 

uppfattningar om vad arbetsformen innebär. Detta kan dock leda till en fördel då parterna öppet 

måste kommunicera om vad samverkan betyder för dem (Offrell, et al., 2017).  

  

5.2  Entreprenadformer i samverkan 
Inledningsvis är valet av entreprenadform, projektets mål och utmaningar grunden till huruvida 

samverkan kommer att fungera i projektet. Samtliga intervjuade entreprenörer uttrycker en 

större fördel att samverka i en totalentreprenad eftersom entreprenören kompetens kan nyttjas i 

tidigt skede och fullt ut. Här kan ändring-och tilläggsarbeten och problem kommuniceras mer 

öppet då entreprenören själv har ansvaret för projekteringen och utförandet. Oftast innebär stora 

anläggningsprojekt mer osäkra faktorer såsom oförutsägbara arbeten vilket kan medföra 

återkommande förbättringsförslag från entreprenören. I och med detta riskerar entreprenören 

att utföra arbeten som egentligen inte ingår i kontraktet och därmed saknar rättslig ersättning. I 

en sådan situation upplevs beställaren ibland missbruka arbetsformen och hänvisa till att man 

samverkar. Här menar entreprenören att en utförandeentreprenad i samverkan kan vara till 

nackdel. Däremot om beställaren tillhandahåller fullständiga bygghandlingar och 

mängdförteckning över vilka arbeten som ska utföras kan samverkan fungera lika bra i en 

utförandeentreprenad som en totalentreprenad. Vare sig det är en AB04 eller ABT06-

entreprenad måste ansvarsområdena tydliggöras. Sammanfattningsvis sätter beställaren 

grundförutsättningarna i upphandlingen för att arbetsformen ska lyckas eller inte.  
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5.3  Ledarskap och kommunikation i samverkan 
Merparten av deltagarna är överens om att ledarskapet är mjukare men tydligare. Som ledare i 

samverkan behöver man avsätta mer tid och arbete åt att samverka aktivt såsom att förbereda 

och delta i samverkansmöten med andra parter och upprätta samverkansplaner. Enligt min åsikt 

kan litteraturstudien kopplas väl till respondenternas svar om ledarskap i samverkan. Larsson 

m.fl. diskuterar också att ledarskapet ställer nya krav i form av social smidighet där mjuk makt 

nämns. En annan intressant aspekt är att koppla ett så kallat delat ledarskap till 

anläggningsprojekt i samverkan. Enligt rapporten Delat ledarskap i den komplexa 

organisationen skriven av (Appelqvist, 2017, s 22): 

”Det innebär att det finns en konstruktiv samverkan mellan chefer och medarbetare, att 

medarbetarna är delaktiga i verksamheten och även kan vara delaktiga vid beslutsfattande 

(Andersson & Tengblad, 2015). Samspel och interaktiva processer står därmed i fokus istället 

för ledaren som person (Strannegård & Jönsson, 2015).” 

I rapporten nämns även samledarskap vilket betyder att två ledare samarbetar om 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter på en likställig nivå. Enligt min åsikt kan en koppling 

göras gentemot ledarskapet i ett samverkansprojekt inom anläggning, eftersom ledare från både 

entreprenören och beställaren ska arbeta gränsöverskridande, ta ett helhetsansvar, sätta 

gemensamma mål och gemensam ekonomi.  

Gällande kommunikation instämmer merparten av respondenterna i intervjustudien om en ökad 

men bättre kommunikation i samverkansprojekt. Detta kan bero på att arbetsformen fungerar 

som ett verktyg för att upprätta tydliga kommunikationsvägar i projektet.  
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5.4 Framgångsfaktorer i samverkansentreprenader 
Här betonar intervjutagarna att de främsta framgångsfaktorerna för ett välfungerande 

samverkansprojekt är: 

- Upprätta en samverkansplan i tidigt skede

- Samlokalisering (gemensam etablering)

- Aktiva samverkansledare

- Tillit till varandra med rätt drivkrafter

- Rätt kontraktsform

Enligt rapporten Gemensam nordisk anläggningsmarknad lyfts en annan viktig 

framgångsfaktor – förändra roll- och ansvarsfördelningen med hjälp av att skapa gemensamma 

mål och i tidigt skede arbeta med öppen ekonomi, riskhantering och kvalitet. Om detta lyckas, 

kan produktionsprocessen ändras och förbättras (ministerrådet, 2004). Kopplat till 

respondenternas åsikter speglar både studierna väl varandra. 

Även den nya standarden ISO-44001 ledningssystem för affärsrelationer i samverkan tas upp i 

intervjustudien. Denna modell beskrivs vara ett verktyg för att sätta riktlinjer och tydliggöra 

arbetet för samverkan i projektet (Swesdish standard institute, 2017). Dock upplever vissa av 

respondenterna att standarden inte är tillämpbar i alla projekt och kan vara omständlig.  

5.4 Yrkesarbetare i samverkansprojekt 
Frågeställningen som legat till grund i detta arbete är: Upplever yrkesarbetarna en skillnad i att 

arbeta i ett samverkansprojekt? Enkäten som har varit en fundamental byggsten i denna studie 

har bidragit till relativt intressanta resultat. Sammantaget visar enkätundersökningen att det 

finns fortfarande många utvecklingsmöjligheter till att inkludera yrkesarbetarna i samverkan. I 

min åsikt är jag fast övertygad om att involvera dessa medarbetare i högre grad skulle främja 

samverkan ännu mer. Dels för att stärka kommunikationsleden mellan produktionen och 

byggledningen men också att yrkesarbetarna ska känna en trivsel och öppenhet i sina 

arbetsprocesser. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel innefattar relevanta slutsatser som utgår från de tidigare litteratur-, 

intervjustudie-och enkätundersökning. Med hjälp av dessa slutsatser är mina förhoppningar 

och ambitioner att kunna besvara mina frågeställningar.  

Inledningsvis kan jag konstatera att samverkan är den framtida arbetsformen i 

anläggningsbranschen. I takt med en bransch som står inför en rad större och mångkomplexa 

projekt krävs det ett steg från det konventionella tänket i arbetsprocesser mot mer innovation 

och hållbarhet.  

Att addera samverkan i standardavtalen AB04 och ABT06 visar sig grunden inte ha några för- 

och nackdelar i teorin. Istället ska fokus ligga i att välja rätt entreprenadform från början och i 

tidigt skede upprätta en samverkansplan för att eliminera framtida problem i projektet. Däremot 

visar intervjustudien att samverkan utnyttjas mer till fullo i en totalentreprenad. Slutsatsen med 

hänsyn till respondenternas erfarenheter och kompentenser är då att samverkan i 

totalentreprenad med ersättningsformen riktpris med bonus förespråkas ur ett 

entreprenörsperspektiv.  

Enligt litteraturstudien diskuteras det att ledarskapet i samverkan är annorlunda där social 

smidighet och mjuk makt är framgångsfaktorerna för att uppnå ett lyckat resultat. Med 

respondenternas svar kan slutsatsen tas att ledarskapet skiljer sig i ett samverkansprojekt i form 

av ett mjukare ledarskap.  

Gällande den kvantitativa studien om huruvida yrkesarbetare upplever en skillnad i 

arbetsformen kan slutsatsen tas att samverkansprojekten bör arbeta mer aktivt för att inkludera 

medarbetarna. En effektiv åtgärd kan vara att upprätta obligatoriska samverkansaktiviteter i 

form av workshops eller liknande. Genom detta kan yrkesarbetarna få sin röst hörd ännu mer 

och kommunikationen slipper genomgå onödiga mellanhänder. 

Avslutningsvis bör samverkan ses som en arbetsform där parterna tillsammans arbetar i en 

långsiktig relation med en trygg och förutsägbar lönsamhet. Om en part börjar fokusera på att 

hitta kryphål i kontraktet för att tjäna mer pengar kommer samverkan inte att fungera. Genom 

att bygga upp en kultur tillsammans med samverkansparten: gemensamma mål, värderingar, 

normer och beteende nås den bästa slutprodukten i samverkan. 
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7 Förslag på fortsatta studier 
- Hur ser anläggningsbranschen på den nya ISO-standarden 44 001? 

- Studera samverkan inom anläggningsbranschen ur ett beställarperspektiv. 

- Vilka krav ställs det på entreprenör respektive beställare i upphandlingen av mjuka 

parametrar?  
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