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Sammanfattning 
När beställare väljer att alltmer övergå från den ”traditionella” utförandeentreprenaden till 
totalentreprenader så innebär det nya risker och möjligheter för alla inblandade parter. Med 
Skanska som fallföretag och deras avdelning Väg och Anläggning i Väst, så genomfördes en 
kvalitativ studie med syftet att undersöka vilka konsekvenser det har för entreprenören att allt 
fler projekt utförs som totalentreprenader. 

Studien visar på att entreprenören idag anser att det finns svårigheter med totalentreprenader, 
och att övergången sker på förhållandevis kort tid, och att man saknar personal med den 
erfarenhet som behövs för att genomföra en totalentreprenad på bästa möjliga vis. Men även 
att många av de problem som uppkommer i projektet även beror på att beställaren saknar den 
kunskap och erfarenhet som det krävs av en beställare för att utforma ett bra 
förfrågningsunderlag. 

Problemen som uppstår handlar i mångt och mycket om individer och kommunikation, genom 
att öka samarbetet och öppna för en bättre dialog mellan parterna, så ges både beställaren och 
entreprenören en möjlighet att gemensamt och försiktigt anpassa sig efter de förändringar som 
övergången till totalentreprenader innebär. Ett ökat samarbete och en öppnare 
kommunikation, kommer att resultera i bättre arbetsförhållanden och en bättre slutprodukt. 
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Abstract  
When the clients more often choose to transfer from” traditional” design-bid-build contracts 
to design-build contracts it creates consequences of risks and possibilities for all involved 
parties. In collaboration with Skanska as a case company and their division “Väg och 
Anläggning i Väst”, this thesis was conducted as a qualitative study with the intention to 
examine what consequences it have on the contractor when an increased amount of contracts 
transfer from design-bid-build to design-build. 

This thesis shows that the contractor agrees that there are some difficulties with design-build 
contracts, and that the transition from design-bid-build to design-build takes place in a 
relatively short time, also that the contractor and the client lack the experience and skills 
required to perform a good project without major complications. 

Many of the problems that occur today can be derived to individuals and their communication 
skills, by increasing cooperation and open up for a better dialogue between the parties, which 
creates opportunity for both the client and the contractor to gently adjust to the changes that 
the transition to design-build contracts means. 

An Increased cooperation and a more open communication, will result in better working 
conditions and a better end product. 
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Förord 
Idén bakom examensarbetet har sitt ursprung från sommarpraktiken på Skanska, där intresset 
och viljan att veta mer om totalentreprenader har sin början. I samförstånd med min 
handledare och tillika fadder Ola Martinsson från Skanska, Väg och Anläggning i Väst så 
arbetade vi gemensamt fram de frågeställningarna som examensarbetet berör.  

Examensarbetet är det mest omfattade teoretiska arbete jag någonsin tagit mig an, och det 
hade inte vart möjligt att genomföra utan den hjälp jag fått från personer i min närhet. Därför 
vill jag tacka Ola Martinsson för att ha stöttat mig och hjälpt mig i alla lägen under arbetets 
gång, vill även tacka Skanska Sverige, som genom sitt program Skanska P3 givit mig 
möjligheten att få skriva arbetet och bli en del av deras gemenskap. 

Vid Högskolan i Halmstad så vill jag tacka min handledare Kristian Widén, som genom bra 
styrning och handledning har hjälpt mig att nå ända fram med examensarbetet. 

Ett stort tack till alla respondenter, som trots mycket på era scheman hade tid och viljan att bli 
intervjuade och svara på enkäten. Utan er så hade jag aldrig kommit i mål, och inte bara det, 
ni gav mig verkligen en inblick i hur det fungerar i projekten och den kunskapen värdesätter 
jag högt. 

Slutligen vill jag tacka min underbara flickvän Linnéa, som funnits vid min sida under hela 
tiden, och alltid stöttat mig när det har behövts. Du är inte bara världens bästa flickvän, utan 
även världens bästa mamma till vår nyfödda son. 

Kungsbacka, 2016 

Sebastian Persson 
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Definitioner 
Beställare / Byggherre - ”den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 
byggnads-, rivnings- eller markarbeten” (SFS 2010:900, 2010) 

Kontrakt – ”En skriftlig handling som undertecknats av bägge parter” (Nordstrand, 2008) 

Entreprenör – ”Företag som ägnar sig åt att uppföra, bygga om och reparera byggnader och 
anläggningar” (Nordstrand, 2008) 

Utförandeentreprenad – ”anlitar byggherren en egen eller inhyrd projektledare. De två 
första skedena i byggprocessen, utredningar/program och projektering, utförs med hjälp av 
konsulter, som utarbetar färdiga bygghandlingar. Därefter upphandlas själva byggandet av en 
eller flera entreprenörer” (Nordstrand, 2008) 

Totalentreprenad – En upphandlingsform där entreprenören är ansvarig för konstruktionen 
och utförandet, och där man uppfyller beställarens funktionskrav. Totalentreprenader kan 
även ha olika definitioner, dels där man syftar på att entreprenören har ett funktionskrav på 
det projekt som uppförs, men också en totalentreprenad med funktionskrav, där man som 
entreprenör även har drift och skötsel under garantitiden. Examensarbetet handlar primärt om 
Totalentreprenader där man har ett funktionskrav på det man utfört, efter de handlingarna som 
entreprenören själv tagit fram, och inte Totalentreprenad med funktionskrav. 

Projekt – ”idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att 
genomföra planen.” (NE, 2016a) 

Projektrisk – ”En osäker händelse eller ett tillstånd som, om inträffar, har en positiv eller en 
negativ effekt på en projektresultatet”  (PMI, 1996) 

Risk – ”konsekvensen av osäkerheten” (“ISO 31000:2009,” 2009) 

Riskhantering – ”En systematisk process där man genom att identifiera, analysera och agera  
mot en projektrisk” (PMI, 1996) 

Riskbedömning – ”En process där man bedömer vilka risker som kan påverka projektet och 
dokumentera riskens karaktär” (PMI, 1996) 

Risk respons – ”En process av att välja och implementera en metod att justera risker” (“IEC 
62198:2013,” 2013) 
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Förkortningar 
AB – Allmänna bestämmelser 

AF – Administrativa föreskrifter 

ABT – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

BKK – Byggandets Kontraktskommitté 

LOU – Lagen om offentlig upphandling 

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

PBL – Plan och Bygglagen 

TE - Totalentreprenad 

UE - Underentreprenörer 
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar 

1.1 Bakgrund 
Det svenska vägnätet sträcker från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland, med en längd på 
över 210,000 km fördelat på statliga, kommunala och privata ägare (Trafikverket, 2015). 
Sveriges vägnät utgör en viktig samhällsfunktion, för företag, privatpersoner och 
utryckningsfordon. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar 
samhällsfunktion ”en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår 
störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden” (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2011), och inom den definitionen faller det svenska vägnätet. 

Idag är det svenska vägnätet fördelat på tre ägare, staten, kommuner och privata aktörer, där 
det statligt ägda Trafikverket är den enskilt största nätägaren med ca 99,000 km 
vägsträckning, Sveriges kommuner äger ca 42,000 km väg och resterande är privata aktörer 
(Trafikverket, 2015). 

Då Trafikverket äger ca 99,000 km vägnät, så medför det enorma kostnader för drift och 
skötsel, därför ges varje år ett anslag från Sveriges riskdag till Trafikverket, för år 2016 
angavs ett anslag på ca 47 miljarder kr (Trafikverket, 2013) till Trafikverket för upphandling 
av nya vägar, samt drift och skötsel av det befintliga vägnätet. 

För Trafikverket och kommunerna gäller Lagen om offentlig upphandlingen (LOU), LOU 
appliceras då entreprenadkostnaden övergår de tröskelvärden som är fastställda på ca 1,2 
miljoner kr för statliga upphandlingar respektive ca 1,9 miljoner kr för kommunala 
upphandlingar (SFS 2007:1091, 2007). Praxis med LOU har varit att lägst pris vinner 
upphandlingen (SOU 2014:51, 2014) vilket har medfört att Trafikverket och kommunerna 
väljer att övergå från den traditionella utförandeentreprenaden till totalentreprenader, i hopp 
om att öka produktiviteten, vilket innebär mer väg och järnväg för pengarna (RiR, 2012). 

Övergången från utförandeentreprenad till totalentreprenad har skapat nya utmaningar för 
både beställarna samt entreprenörerna, dels ställer det högre krav på ett väl utformat 
förfrågningsunderlag från beställarna (Dai Q, Tran. and Molenaar, Keith R., 2014) men 
medför också en ökad risk för entreprenören, då entreprenören ansvarar för funktion och 
projektering, och inte enbart produktion (Dai Q, Tran and Molenaar, Keith R., 2014; Osipova, 
2008; Whittington, 2012). 

Med bakgrund av de utmaningar som uppstår för entreprenörer när beställarna alltmer väljer 
att övergå från traditionella utförandeentreprenader till totalentreprenader vid väg och 
anläggningsprojekt. Att utifrån en entreprenörs perspektiv, ge en övergripande bild av var 
problemen finns gällande risker och ansvar vid övergången till totalentreprenader. 
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1.2 Problembeskrivning 
Övergången från den traditionella utförandeentreprenaden till att numera använda 
totalentreprenader har bidragit med ett helt nytt tillvägagångsätt gällande projektering, 
utformning, upphandling, produktion samt förvaltning för båda parterna. 

Beställarna väljer allt mer att inta en mer renodlad beställarroll (Trafikverket, 2011) och 
ansvaret för utformning och produktion kontrakteras till entreprenören, vilket resulterar i att 
man genom ändrad entreprenadform förflyttar riskerna från beställaren till entreprenören. Det 
medför en ökad risk för entreprenören och forskning visar att entreprenörer då garderar sig 
mot riskerna genom att öka anbudssumman (Ghavamifar and Touran, 2009; Simu, 2006). 

Vid anbudskedet får entreprenören ett förfrågningsunderlag från beställaren, där beställaren 
beskriver funktionen som önskas. Det är här som många problem uppstår, när man som 
entreprenör skall utvärdera och prissätta ett förfrågningsunderlag där funktionen som 
efterfrågas kan vara otydligt framställd. Men det förekommer också att förfrågningsunderlaget 
har uppenbara brister, där entreprenören inte kan prissätta projektet för att riskerna är för stora 
(Nilsson, 2006). 

Ökningen av totalentreprenader sker i samtliga sektorer, statliga, kommunala och privata 
(Öztaş and Ökmen, 2004). Enligt lagen om upphandling vid transporter (SFS 2007:1092, 
2007) så rekommenderas det att upphandlande myndigheter använder funktionskrav, och här 
avses statliga och kommunala beställare. Resultatet av lagen är att den statliga beställaren 
Trafikverket har som mål att år 2018 skall 50 % av alla upphandlingar utföras som 
totalentreprenader (Trafikverket, 2011). 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) visar i en rapport (Nilsson, 2006) att det 
finns brister i de kontrakt som skrivs, även kallade ”ofullständiga kontrakt”, eftersom ett 
”fullständigt” kontrakt blir för dyrt, och i teorin omöjligt att specificera. Vilket har givit till 
följd att tvister uppstår mellan parterna, på grund av ofullständiga kontrakt och där tvisten har 
slutat i domstol. Samtidigt så är entreprenader med funktionskrav komplexa i sin natur, och 
komplexa kontrakt är oundvikligen ofullständiga (Williamson, 1975). 

Motsvarande uppfattning finns hos de entreprenörer som arbetar med totalentreprenader. 
Flertalet entreprenörer har genom erfarenhet upptäckt de oklarheter som kan finnas i ett 
förfrågningsunderlag, och som kan uppkomma i projekt där man formulerat ett funktionskrav, 
samtidigt visar studier att entreprenörer anser att det förekommer risker under hela processen, 
från projektering till förvaltning (Dai Q and Molenaar, 2014). 

Med det är det principiella hanterandet av risker och ansvar som är det grundläggande 
problemet som examensarbetet belyser. Vilket grundar sig i övergången från den traditionella 
utförandeentreprenaden till en upphandling där entreprenören skall inte bara bära ansvar för 
produktionen, utan även hantera de risker och möjligheter som finns vid projektering och 
produktion. 
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1.3 Syfte och mål 
Examensarbetet syfte och mål är att kartlägga hur kunskapsläget är gällande risker och ansvar 
vid projekt som upphandlas som totalentreprenader, utifrån en entreprenörs perspektiv. 

För att nå syfte och mål, så är det följande frågor som examensarbetet skall behandla: 

• Var entreprenören anser att oklarheter finns gällande risker och ansvar! 
• Vid oklarheter, vem ”äger” problemet? 
• Vilka metoder/verktyg används för att minimera riskerna? 
• Kartlägga kunskapsläget 

Det slutgiltiga målet är att skapa en förståelse för de problem som uppstår vid övergången 
från utförandeentreprenad till totalentreprenad och utvärdera och eventuellt förbättra dagens 
metoder för hur man skall hantera de risker som kan uppstå vid övergången. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och sträcker sig över en termin, för att begränsa 
omfattningen av arbetet så har följande avgränsningar gjorts: 

• De perspektiv som examensarbetet utgår ifrån är entreprenörer som primärt riktar sig 
mot väg och anläggningsentreprenader. 

• Examensarbetet kommer att utgå från entreprenörens perspektiv. 
• En fördjupning i andra förekommande upphandlingsformer kommer inte att göras, 

endast information för att klarlägga skillnaderna mellan de två ”traditionella” 
(utförandeentreprenad och totalentreprenad) entreprenadformerna kommer att 
beskrivas. 

• Risker vid entreprenadval avser inte arbetsmiljö och säkerhet. 
• Valet av entreprenadform och innovation kopplas ofta ihop, detta ämne är inget som 

examensarbetet djupare belyser. 
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2 Metod 
Kapitlet redovisar forskningsmetodiken för studien. Metodkapitlet består av följande avsnitt; 
arbetets tillvägagångsätt, datainsamling, urval av respondenter, intervju och enkät. 

2.1 Arbetets tillvägagångsätt 
För att uppnå det syfte och mål som är fastställt för examensarbetet så har studien primärt 
delats upp i två sektioner, den första delen är en litteraturstudie och den efterföljande är en 
kvalitativ studie. Valet att välja en kvalitativ studie som metod syftar till att ämnet inte går att 
kvantifiera, utan för att nå ett djupare samband, så berör den kvalitativa metoden mer 
respondenternas egna erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. 

Den kvalitativa metoden grundar sig på att examensarbetet ställer frågan ”Vad?” vilket ((Yin, 
2013) föreslår besvaras bäst med en intervjustudie, vidare så beskriver ((Fellows and Liu, 
2015) att forskning där man vill undersöka ett ”intressant fenomen” rekommenderas att 
använda intervjuer och enkäter, även kallad beskrivande forskning.  

Uppstarten av studien gjordes med att begränsa ämnesområdet och söka efter befintlig 
litteratur med sökord som är relaterade till ämnet för studien, sökord som använts i olika 
kombinationer är totalentreprenad, funktionsentreprenad, funktionskrav, risker, ansvar, väg, 
anläggning, infrastruktur, risk management, turnkey, upphandling, procurement, 
Construction, Contracts, Design-Bid-Build (DBB) och Design-Build (DB),. 

En sammanfattning som beskriver de två huvuddelarna som utgör examensarbetet och dess 
metod: 

2.1.1 Litteraturstudie 
Sökt i befintlig litteratur och forskning, med källor som doktorsavhandlingar, vetenskapliga 
artiklar, rapporter, elektroniska källor, databaser etc. Nämnd litteratur benämns även som 
sekundärdata, där data har blivit sammanställd sedan tidigare. Syftet med litteraturstudien var 
att skapa en större förståelse för den forskning som finns på området och under pågående 
studie så användes ”ringar-på-vatten-metoden”  (Hartman, 1990) vilket innebar att referenser 
från den lästa litteraturen i sin tur leder en till mer litteratur inom ämnet. 

2.1.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Inledningsvis så skall det formuleras intervjufrågor baserade på den utförda litteraturstudien 
och som komplement använda sig av enkäter som metod. Målet är att skapa  en enkät med 
tydliga och utvecklande frågor, som baseras på metoder att man i sju steg utformar sin 
enkätstudie (Osipova, 2008). De sju stegen beskrivs mer utförligt i avsnittet 2.2 
datainsamling. Efter genomförda intervjuer skall samtlig data från enkäter och intervjuer 
analyseras. 
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2.2 Datainsamling och utformning av den kvalitativa metoden 
För att nå de angivna syften och mål beskrivna för examensarbetet, så krävs det en väl 
utformad strategi för hur man skall genomföra enkäten och intervjuer, samt hur urvalet av 
respondenter sker. 

2.2.1 Urval av respondenter 
Att finna rätt respondenter beror inte bara på val av metoder, det innebär också att man måste 
rikta sig till nyckelpersoner med bakgrund inom det området som forskningen berör. Urvalet 
resulterade i att de utvalda respondenterna är nyckelpersoner inom Skanskas region väst och 
med erfarenhet inom området totalentreprenader, kravet på erfarenhet inom det givna ämnet 
är för att skapa validitet för examensarbetet. 

Metoden för urvalet av respondenter har primärt utförts genom två principer, 
”bekvämlighetsurval” och ”snöbollsurval” (Fellows and Liu, 2015). Där den förstnämnda 
innebär att de respondenter man har tillgång till används, ett bekvämlighetsurval. Ur 
föregående urval grundar sig ”snöbollsurval”, genom kontakt med bekvämlighets 
respondenten så skapas det ett nätverk av ytterligare respondenter, en snöbolls effekt har nu 
tagit kraft, därav namnet (Fellows and Liu, 2015). 

Ovan nämnda metoder klassificeras som ”Icke sannolikhetsurval” vilket är motsatsen till 
sannolikhetsurval, som definieras av National Encyklopedin (NE, 2016b) som ”statistisk 
urvalsmetod där för varje enhet i den statistiska populationen sannolikheten att bli utvald är 
känd och större än noll.” Nackdelen med att använda ett icke sannolikhetsurval är att 
resultatet inte går att generalisera mot hela byggsektorn, utan enkom mot de distrikt som 
respondenterna svarar för (SCB, 2008). 

2.2.2 Intervju 
De intervjuer som genomförts har utförts efter typen kallad ”semi-strukturerad” art, där en 
intervjuguide har använts som utgångspunkt för respektive intervju men respondenten haft 
möjligheten att vara mer flexibel i sitt svar (Fellows and Liu, 2015). Det givna valet av 
intervjutyp grundar sig i att inte begränsas av specifika frågeformuleringar, utan låta 
respondenterna diskutera ämnet någorlunda fritt. Genom att använda sig utav intervjuer så får 
man större möjlighet att anpassa sina frågor efter respondenternas svar, och på så sätt öppna 
upp för en dialog med respondenten med syftet att få en avspänd miljö där respondenten kan 
känna sig bekväm med frågorna. Inledningsvis så ställs generella frågor till respondenten för 
att denne skall bli mer bekväm, för att alltmer övergå till mer detaljerade och specifika frågor 
vilket beskrivs av (Patel and Davidson, 2003) som en ofta använd metod vid intervjuer. 
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Den typ av frågor som intervjuguiden baseras på nämns i litteraturen (Kvale, 1997) och är av 
följande karaktär: 

• Inledande frågor 
• Uppföljningsfrågor 
• Preciserande frågor 
• Direkta frågor 
• Indirekta frågor 
• Strukturerande frågor 
• Tystnad 
• Tolkande frågor 

 

2.2.3 Enkät 
Man kan primärt dela upp en enkät i två typer, öppen eller stängd (Fellows and Liu, 2015). En 
enkät av öppen karaktär används när man vill att respondenten skall svara utförligt på 
frågorna, för det ändamålet så lämpar sig intervjuer bättre (Fellows and Liu, 2015) därav 
kombinationen av de båda metoderna för detta examensarbetet. Metoden som användes vid 
utformningen för examensarbetes respondenter var av en stängd karaktär, där respondenterna 
blev begränsade till ett urval av svarsalternativ för de givna frågorna.  

Utformningen av enkäten baserades på sju steg, jämför med (Osipova, 2008). 

1. Bestämma huvudsyftet och vilka specifika krav som finns 
o Tas upp i avsnitten 1.1 bakgrund, 1.2 problembeskrivning och 1.4 

avgränsningar.  
2. Utveckla de frågor och delfrågor som behöver ställas 

o Genom litteraturstudie och i samtal med nyckelpersoner på Skanska och den 
givna handledaren från Högskolan i Halmstad så formulerades de frågor som 
skulle bidra med att besvara de mål som var ställda för examensarbetet. Genom 
litteraturstudien så påträffades en liknande studie inom ämnet, utförd av 
Ekaterina Osipova där man forskade inom om området riskhantering. Man tog 
också fram en enkät, och det är på existerande enkät som examensarbetes dito 
grundar sig på, enkätens upplägg är likvärdigt men den är översatt från 
engelska och i en kortare version. Den ursprungliga enkäten från Ekaterina 
Osipova återfinns i (Osipova, 2008). Valet att använda sig utav likvärdiga 
frågor baserades på att enkäten hade relevanta frågor för examensarbetet och 
baserad på mer avancerad forskning vilket bidrar till ökad validitet för 
examensarbetet. 

3. Skapa enkäten 
o För att ge respondenterna bakgrund inom ämnet så bifogas det med enkäten en 

sammanfattning av bakgrunden för enkäten. Till skapandet av enkäten så 
övervägdes att använda sig av elektroniska hjälpmedel (surveymonkey.com) 



8 
 

eller utforma enkäten i Excel. Valet blev att använda sig av Excel vilket gav en 
större valfrihet hur man kunde utforma enkäten.  

4. Bestäm vilka grupp som enkäten riktar sig till 
o Tas upp i avsnittet 2.2.1 urval av respondenter 

5. Testa enkäten 
o Innan enkäten sändes ut till respondenterna så granskades den av handledaren 

utsedd av Skanska för examensarbetet Ola Martinsson, samt handledaren från 
Högskolan i Halmstad för examensarbetet Kristian Widén. 

6. Justera enkäten 
o I samtal med ovan nämnda handläggare så reviderades enkäten. 

7. Utför undersökningen 
o Skicka iväg enkäten till de respondenter som är framtagna utifrån valda 

metodik. 

2.2.4 Syftet med metodvalen 
Valet av att kombinera enkät med intervjuer skapar förutsättningar att vid respektive metod 
kunna belysa det berörda innehållet bättre. Där enkäten syftar till att belysa hur  
respondenterna anser att bland annat deras riskhantering är, om den fungerar väl, om den har 
rätt omfattning och om den görs vid rätt tidpunkt. Motsvarande syfte hade intervjuerna, att 
kunna fokusera på frågorna som var framtagna i intervjuguiden och ställa följdfrågor utefter 
det. Genom att separera metoderna, så blev varje metod tydligare att analysera men gav även 
respondenterna bättre förutsättningar att få en helhetsbild av studien. 

Arbetsgången var att respondenterna först besvarade enkäten och sedan intervjuades. Valet av 
arbetsordning skapade bättre förutsättningar för studien, då respektive enkät analyserades 
innan intervjun och bidrog till att skapa en bättre bild av vem respondenten var, men även 
kunna anpassa frågorna efter varje respondent med bakgrund från enkäten. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel skapar grund för examensarbetet, här redogörs den existerande teori som finns 
inom forskningsområdet. Kapitlet innehåller, Byggprocessen, Upphandlingsform och 
Riskhantering. 

3.1 Övergripande om byggprocessen 
För att ett byggprojekt skall existera så krävs det att en mängd olika parter medverkar och 
samarbetar med varandra, de centralaste parterna för ett byggprojekt är beställaren, 
projektörer/konsulter och entreprenörer.  

Processen startar med att det finns ett behov hos beställaren, man utreder vilka förutsättningar 
som finns och övergår sedan till att beställaren formulerar ett program, där man preciserar 
sina krav på det som skall byggas. Nästa del i processen är projekteringen, med hjälp av 
konsulter och konstruktörer så utformar man hur den färdiga verksamheten skall se ut och 
fungera, det är även här ritningar och beskrivningar tas fram. Processen fortgår sedan med 
produktionen, där entreprenören utför arbetet efter de handlingarna som togs fram under 
projekteringsskedet. När byggprojektet är färdigt och entreprenören överlämnat den färdiga 
produkten till beställaren och efter slutbesiktningen, då börjar förvaltningsskedet, det är den 
återstående tiden av ett byggprojekts livstid. Detta är en förenklad version om hur 
byggprocessen går till, hur förfarandet ovan ter sig exakt beror på vilken typ av 
entreprenadform som upphandlas. 

3.2 Upphandlingsform 
Byggprocessen kan se annorlunda ut beroende på vilken typ av upphandlingsform man 
använder sig utav, definierar upphandlingsform som ”Upphandlingsform = Sättet för 
anbudsinfordran + Entreprenadform + Ersättningsform” (Söderberg, 2005). 

När beställaren bestämmer vilken upphandlingsform som skall användas för projektet så 
allokeras riskerna olika beroende på ersättningsform och entreprenadform (Öztaş and Ökmen, 
2004). Nedan ger en kortare beskrivning av de olika delarna i valet av upphandlingsform. 

3.3 Anbudsinfordran 
För att en entreprenör skall ges möjligheten att lägga anbud på ett projekt så måste beställaren 
välja hur en anbudsinfordran skall ske. Beroende om beställaren är en offentlig (statliga och 
kommunala bolag) eller privat aktör så finns det olika tillvägagångsätt hur en anbudsinfordran 
skall ske, vid projekt där beställaren är en myndighet så regleras allt genom ”Lagen om 
offentlig upphandling” (LOU), samma lag berör inte privata aktörer. Motsvarande regler finns 
för den privata sektorn, BRUK 2007 (BKK:s Regler för upphandling i konkurrens), som 
Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har tagit fram för skapa motsvarande förutsättningar 
som LOU men för den privata sektorn, BRUK 2007 är inte tvingande utan fungerar som 
rekommendation.  
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Vid valet av anbudsinfordran så skiljer man mellan:  

• Offentlig anbudsinfordran 
o Via annons så tillåter man samtliga entreprenörer på marknaden att lämna 

anbud, vanligaste metoden vid offentliga upphandlingar. 
• Selektiv anbudsinfordran 

o Ger beställaren mer kontroll på vilka entreprenörer som har möjligheten att 
lämna anbud, man har även indirekt även godkänt att de entreprenörer som ges 
möjligheten att lämna anbud även har den tekniska och ekonomiska kompetens 
som krävs. 

3.4 Entreprenadformer 
I Sverige så är de två vanligaste entreprenadformerna utförandeentreprenader och 
totalentreprenader (Nordstrand, 2008). Dessa är principer på hur fördelningen av ansvar ser ut 
gällande projekteringen vid ett byggprojekt, inom båda entreprenadformer så finns det 
underkategorier som följer samma principer men där definitionerna skiljer sig lite. 

Rörande de exakta definitionerna så varierar det i litteraturen, (Nordstrand, 2008) delar upp 
utförandeentreprenad i delad entreprenad, generalentreprenad och samordnad 
generalentreprenad och totalentreprenad ges inga mer underkategorier.  

(Arnek et al., 2007) beskriver istället utförandeentreprenad som en generell term och delar 
däremot upp totalentreprenaden i flera kategorier, funktionsentreprenad och 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande. Ser man till utförandet i USA så benämns endast 
utförandeentreprenad som ”Design-Bid-Build” och totalentreprenad som ”Design-Build (Dai 
Q and Molenaar, 2015). Definitionen av totalentreprenader för den aktuella studien är 
definierat tidigare i avsnittet ”Definitioner”. 

3.5 Utförandeentreprenad 
Utförandeentreprenader kan delas upp i olika typer, dock så när det talas om 
utförandeentreprenad så använder man oftast termen ”Generalentreprenad”, detta är också den 
vanligaste förekommande typen av utförandeentreprenad (Nordstrand, 2008). 

När ett projekt upphandlas som generalentreprenad så innebär det att en entreprenör 
”generalentreprenör” skriver kontrakt med beställaren. Fördelen är att beställaren då endast 
behöver föra samtal med ”sin” entreprenör och att generalentreprenören i sin tur skriver avtal 
med respektive underentreprenör (UE). 

Då beställaren tar fram handlingar med hjälp av konsulter så är det dessa handlingar som 
entreprenören prissätter vid anbudet. Vid utförandet av projektet innebär det i praktiken att 
entreprenören endast utför arbetet enligt de handlingar som finns och har således inget 
funktionskrav, utan utför endast arbetet. 

Konsekvenser vid användandet av utförandeentreprenad är att alla handlingar måste vara klara 
innan arbetet kan påbörjas, vilket kan medföra kostnader för beställaren då byggtiden 
generellt sätt bli längre (Ellis et al., 1992). För beställaren medför entreprenadformen en ökad 
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risk då man ansvarar för handlingarna gentemot entreprenören, felaktigheter och brister gör 
att entreprenören kan kräva mer ersättning under projektets tid. 

3.6 Totalentreprenad 
Principerna för totalentreprenader är i teorin väldigt enkla, beställaren skriver ett avtal med en 
entreprenör, entreprenören har i sin tur ansvar för projektering och produktionen. Beställaren 
har då endast ett avtal med en entreprenör, och det är entreprenörens uppgift att förhandla om 
konsulter och UE. Inom termen ”Totalentreprenad” så förekommer det också olika tolkningar, 
dessa beskrivs tydligare i avsnittet ”Definitioner”. 

I förfrågningsunderlaget beskriver beställaren vad funktionen och syftet är för projektet, 
genom att formulera funktion och syfte så ges entreprenören ett funktionsansvar, där man vid 
överlämnandet garanterar att funktionen för produkten uppfyller de krav som beställaren har 
tagit fram. 

Fördelen vid totalentreprenader är att alla handlingar inte behöver vara färdiga innan man kan 
påbörja produktionen, vilket medför att projektering och produktion kan pågå samtidigt. Att 
använda sig av totalentreprenad kan även innebära en ökad effektivisering med avseende på 
kostnad, byggtid och projektering (Konchar and Sanvido, 1998).  

För beställaren så innebär totalentreprenad en minskad risk då riskerna förflyttas till 
entreprenören (Osipova, 2008), andra risker för entreprenören vid en totalentreprenad är att 
krävs det mer kompetens från entreprenörens sida då projekten vanligtvis är mer komplexa än 
motsvarande utförandeentreprenader (Håkansson et al., 2006). 

Risker som ofta diskuteras vid totalentreprenad (Gransberg and Molenaar, 2004; Söderberg, 
2005) är att vid ett fast pris så finns inga incitament för entreprenören att bygga med högsta 
kvalité, utan så länge funktionen efterlever de krav i kontraktet så är projektet utfört enligt 
funktionskraven, detta kan resultera i högre driftkostnader för beställaren under 
förvaltningstiden (Söderberg, 2005). 

3.7 Ersättningsformer 
Hur en entreprenör skall ersättas för utförd prestation varierar, de två vanligaste huvudtyperna 
av ersättningsformerna är (von Branconi and Loch, 2004): 

• Fast pris 
• Löpande räkning 

Vid entreprenader med fast pris så innebär det att man redan vid upphandlingen har fastställt 
ett bestämt pris för hela entreprenaden jämfört med löpande räkning där entreprenören får 
betalt för alla sina verifierade självkostnader (Söderberg, 2005). 

Valet av ersättningsform avgör hur riskerna fördelas på beställaren eller entreprenören, vid 
fast ersättning så förflyttas riskerna till entreprenören och tvister är vanligt förekommande, 
detta kräver att kontrakten vid fast ersättning måste vara mer detaljerade (Osipova and 
Eriksson, 2011). Vid löpande räkning så har beställaren den största risken, en undersökning 
visar att vid mer omfattande projekt så finns det få incitament för entreprenören att välja 
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billigare metoder och att samarbeta med beställaren (von Branconi and Loch, 2004). Annan 
forskning visar att val entreprenadform och ersättningsform kan påverka totalkostnaden för 
projektet, att vid utförandeentreprenad så kommuniceras det sämre i projekteringsfasen 
mellan beställare och entreprenör vilket resulterar i att kostnaden ökar, men vid samma 
ersättningsform men upphandling av totalentreprenad så minskade kostnaderna då man hade 
ett bättre samarbete under projekteringen (Osipova, 2008). 

Riksrevisionen uttalade sig om valet av löpande räkning vid upphandlingar av vägar och 
järnvägar (RiR, 2012) där man konstaterade: 

”Entreprenören har heller inte något incitament att konkurrensutsätta och förhandla ner 
kostnaderna för sina inköp av underentreprenörer. Skälet är att ersättningen till 
entreprenören blir högre ju dyrare denna köper in, eftersom entreprenören har ett 
procentuellt arvode på kostnaderna.” 

Som synes så är valet av ersättningsform inte direkt given, utan man får utvärdera fördelar 
och nackdelar vid varje projekt med respektive ersättningsform. 

 

3.8 Entreprenadjuridik – AB 04 och ABT 06 
Med risker så kommer även möjligheter, detta medför att en väl utförd riskhantering kan 
omvandla risker till möjligheter. Avsnittet kommer att beröra olika områden och risker i 
allmänhet för byggsektorn. Utförandet av ett byggprojekt medför risker, projektrisker, med 
ordet projektrisk avses här ”En osäker händelse eller ett tillstånd som, om inträffar, har en 
positiv eller en negativ effekt på en projektresultatet” (PMI, 1996). 

Kontrakt och avtal kan vara komplicerade därför har BKK tagit fram standardiserade avtal 
som gäller mellan beställaren och entreprenören, avtalen har i samråd med parter från 
beställarsidan och utförandesidan upprättats för att förenkla processen vid avtalsskrivningen, 
och därigenom reducera kostnaderna som uppstår vid framtagande av nya avtal, samt 
minimera de oklarheter som finns vid avtalsskrivning.  

De standardavtal som framtagits heter ”allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader (AB)” och finns för utförandeentreprenad (AB 04) samt för 
totalentreprenad (ABT 06). Värt att notera är att AB och ABT inte är lagar, utan beställaren 
kan avvika från de standardiserade avtalen och förflytta riskerna till entreprenörerna 
(Osipova, 2008). 

De områden som AB 04 och ABT 06 fördelar ansvar och risk utöver är utförande, 
organisation, tider, ansvar, ekonomi, besiktning, hävning och tvister (AB04 / ABT 06). 

3.9 Administrativa föreskrifter 
Ett komplement till AB 04 och ABT 06 är de Administrativa Föreskrifterna (AF) som 
fastställer de administrativa och juridiska kraven som finns för projektet. När ett anbuds skall 
lämnas så beskrivs allt i anbudet enligt AF AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning). 
De delar som AF AMA 12 innehåller är: 
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• AF – Administrativa föreskrifter 
• AFA – Allmän Orientering 
• AFB – Upphandlingsföreskrifter 
• AFC – Entreprenadföreskrifter för utförandeentreprenader 
• AFD – Entreprenadförskrifter för totalentreprenader 
• AFG – Allmänna arbeten och hjälpmedel  

3.10 Risker vid byggprojekt 
Att risker uppkommer vid byggprojekt förvånar varken beställaren eller entreprenören, 
parterna är medvetna om att byggprojekt är är komplexa, speciellt när varje enskilt 
byggprojekt är unikt. Problemet är att kunna veta vart problem uppstår, både kända och 
okända problem. En handbok inom ämnet ”Byggrisker” av (Smith et al., 1999) belyser viktiga 
områden som ofta orsaker problem för parterna. Några av dessa är; 

• Finansiella risker 
• Juridiska risker 
• Politiska risker 
• Miljörisker 
• Geografiska risker 

Ovan nämnda risker kan kallas huvudkategorier, inom varje kategori så kan olika 
underliggande faktorer påverka byggprojektet, tex ändring i Plan och Bygglagen faller under 
dels juridiska risker. Andra förekommande risker är design, defekter, bristfällig kvalité på 
material, säkerhet och kvalité (Flanagan and Norman, 1999). En risk som ofta berörs i 
litteraturen är risken med geotekniken, tex. markens beskaffenhet, och när ett kontrakt 
tilldelas en entreprenör innan en fullständig geoteknisk utredning är genomförd så innebär 
stora risker för entreprenören (Gransberg and Gad, 2014). 

År 2014 publicerades en artikel som berörde totalentreprenader för vägprojekt i USA, där 137 
respondenter deltog i en omfattande undersökning som behandlade vart de olika parterna 
ansåg att störst risk förelåg under byggprojektet (Dai Q and Molenaar, 2014). Resultatet 
visade att förfrågningsunderlaget, tredjeparter och projektets komplexitet samt 
konstruktionsrisker var de huvudkategorier där störst risk förekom. Samtidigt har liknande 
studier genomförts i USA där likvärdiga resultats har uppnåtts gällande 
förfrågningsunderlaget (Ghavamifar and Touran, 2009; Gransberg et al., 2008) som den 
viktigaste risken att belysa, men motsvarande undersökning utförd i Pakistan visar att 
betalningsförseningar och projektfinansiering är deras största risker vid byggprojekt (Iqbal et 
al., 2015) 

Det som går att notera är att förutsättningar skiljer sig åt beroende på vart i världen ett 
byggprojekt utförs, gemensamt för alla projekt dock, oavsett världsdel, är att risker existerar, 
och det behövs verktyg och system för att minimera dessa, stora som små. 
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3.11 Processen vid riskhantering 
Varje projekt måste planeras. Beställare och entreprenörer lägger ner otaliga timmar på att 
beräkna kostnader för material och ta fram konstruktionslösningar, likadant är det vid 
riskhanteringsprocessen. Riskhanteringsprocessen, liksom vid byggprocessen följer ett 
systematiskt schema för hur man skall arbeta med riskhanteringen under projektet. 

På området så har det tagits fram internationella standarder, ”Project risk management – 
Application guidelines” (Cooper et al., 2013) där man delar upp processen i fyra delar, som 
redovisar hur risker skall hanteras. De fyra delarna är, identifiera risken, bedöm risken, 
behandla risken samt granska och övervaka. Hur man definierar riskhanteringsprocessen 
skiljer sig åt i litteraturen, (Baloi and Price, 2003) har samma delar som (Cooper et al., 2013) 
men har lagt till risk-kommunikation, andra definitioner av riskhanteringsprocessen är 
påbörjande, balanserande, underhåll och inlärning (del Caño and de la Cruz, 2002).  

Gemensamt för definitionerna är att alla berör tre olika huvudkategorier, först att identifiera 
risker, sedan bedöma riskerna för att resultera i hur man skall handskas med riskerna. Följer 
man nämnda steg, så kan ett osäkert och riskfyllt projekt övergå till att man skapar större 
kontroll över de risker om finns och därmed förbättra utgången för projektet. Vad som avses 
med de olika kategorierna är; 

• Identifiera risker 
o Utgångspunkten för riskhanteringen, här skall man identifiera potentiella risker 

och analysera vad effekten av dessa kan innebära för projektet. (Molenaar et 
al., 2010) definierar ”Risk Identification” som “är processen där man bedömer 
vilka risker som kan komma att påverka projektet, och dokumentera vilken typ 
av risk med hjälp av brainstorming och checklistor”. Att brainstorming och 
checklistor är populära redskap för att identifiera risker  bekräftas av (Lyons 
and Skitmore, 2004; Uher and Toakley, 1999). 

• Bedöma / Utvärdera risker 
o När man utvärderar riskerna så sker det ofta genom en kvalitativ eller 

kvantitativ metod, eller en kombination av båda metoderna. Målet med att 
utvärdera riskerna är att skapa en rangordning, där möjligheten att kunna se hur 
stor sannolikheten är att risken inträffar men även hur det påverkar projektet. 
En svensk forskningsstudie utförd av (Simu, 2006), ställer frågan hur svenska 
entreprenörer utvärderar riskerna i ett projekt, studierna visade att man 
använde sin erfarenhet och magkänsla, till skillnad från i Kina där en studie 
visade att den vanligaste riskbedömningsmetoden var av kvalitativ art, där man 
tar lärdom från föregående projekt med avseende på erfarenhet och utförande. 
(Tang et al., 2007). 

• Hantera risker 
o När riskerna är utvärderade så skall beslut tas om hur man skall hantera dessa, 

primärt delas riskhanteringen upp i fyra delar; undvika risken, minska risken, 
förflytta risken och acceptera risken (Cooper et al., 2013; Molenaar et al., 
2010; PMI, 1996) definierar de fyra begreppen följande; 
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§ Undvika risk - ”Risk avoidance” – “Arbetsgruppen ändrar 
projektplanen för att eliminera riskerna eller anpassar riskerna för att 
minska effekterna” 

§ Minska risken – ”Risk Mitigation” – “ämnar att minska sannolikheten 
eller konsekvenserna av en risk till en acceptabel nivå” 

§ Förflytta risken – Transference of risk – “förflyttar dom ekonomiska 
riskerna genom att kontraktera bort delar av arbetet” 

§ Acceptera risken – Acceptance of risk – “Projektledaren och dess 
projektgrupp beslutar att acceptera vissa risker” 

o När ovan steg är genomförda och man valt att acceptera riskerna, då finns det 
två tillvägagångsätt att tillgå, det första alternativet är att ta fram en beredskaps 
plan om risken skulle uppstå, alternativt avvakta till risken uppstår och då 
försöka lösa problemet (Osipova, 2008). 

3.12 Verktyg för riskhantering 
I avsnittet ovan nämndes att brainstorming och checklistor är vanliga verktyg vid 
riskhantering, men det finns minst ett 50-tal fler verktyg och metoder att använda (Forbes et 
al., 2008). Ämnet riskhantering är väl dokumenterat i litteraturen (Iqbal et al., 2015; 
Kalkhoran et al., 2014; Molenaar et al., 2010; Osipova, 2008), dock så måste man kunna 
anpassa metoden för ändamål, och nedan beskrivs några vanliga verktyg som används, och 
när i projektet dom lämpar sig bäst. 

• Röd flagg 
o Projekt kan variera i svårighetsgrad och för mindre komplicerade projekt kan 

man använda sig av metoden ”röd flagg”, genom att identifiera risker tidigt i 
projektet så kan man välja hur detta hanteras, och för kända risker så titulerar 
man dom ”röd flagg”, som en varning att risker kan komma att uppstå. 

• Riskchecklista 
o Detta system baseras på man haft liknande projekt innan, där man skapar en 

checklista där tidigare risker har uppmärksammats, genom att vid tidigt skede 
använda en riskchecklista så kan man tidigt, identifiera och eliminera 
eventuella risker. 

• S.W.O.T – Analys 
o En vanlig analys som beskriver fyra olika egenskaper, S.W.O.T kommer från 

engelskan och står för Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. En 
metod som är vanlig att arbeta med i början av ett projekt, för att identifiera 
olika moments styrkor och svagheter, genom att väga de olika egenskaperna 
mot varandra så kan man upptäcka både risker och möjligheter. 
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4 Resultat 
Kapitlet avser att redovisa den data som är insamlad genom enkät och intervjuer. 

4.1 Respondenter 
Urvalet av respondenter utfördes efter den metod som är beskriven tidigare i avsnitt 2.2.1 och 
resulterade i att nio (9) respondenter från Skanska bidrog med deras kunskap och erfarenhet 
inom valda ämne. Respondenterna arbetar på olika avdelningar inom Skanska och 
respondenterna var uppdelade på Väg och Anläggning, Teknik, Stora Projekt och 
Infrastruktur. Ämnet är känsligt, i det avseende att samtliga respondenter har uttalat sig om 
befintliga kunder, vilket medför att för att skapa en uppriktig och faktisk bild av hur det 
fungerar så är samtliga respondenter anonyma, för att inte riskera skada de relationer som 
finns med både befintliga beställare, men även eventuellt framtida beställare. 
Sammanfattningen av respondenterna beskriver deras ansvarsroll som ”projektering”, med det 
menas att man ej är ute i produktion och att respondenternas befattningsgrad varierar från 
projektchef till att vara ytterst ansvarig för avdelningarna Väg och Anläggning, Teknik, Stora 
Projekt och Infrastruktur.   

För de sammanfattningar som redovisas i resultatet, så behöver nödvändigtvis inte dito vara 
från en specifik respondent utan sammanfattningen har för avsikt att återge den generella 
åsikten från de intervjuerna som är genomförda, resultatet som återges nedan har 
sammanfattats från intervjuerna med ärliga intentioner. 

Nedan så redovisas information om respektive respondent,  erfarenhet, utbildning och 
ansvarsroll. 

• Respondent 1 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 15 – 20 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 2 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 15 – 20 år 
o Utbildning: Tekniskt Gymnasium 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 3 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 35 – 40 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 4 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 20 – 30 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 5 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 0 – 10 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 
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• Respondent 6 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 20 – 30 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 7 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 20 – 30 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 8 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 10 – 20 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

• Respondent 9 
o Erfarenhet inom byggsektorn: 30 - 40 år 
o Utbildning: Högskola / Universitet 
o Ansvarsroll: Projektering 

Som sammanställningen ovan visar så har respondenterna gedigen erfarenhet inom 
byggbranschen, även om samtliga numera arbetar som tjänstemän så har flertalet sedan 
tidigare arbetat inom produktion, vilket ger ett mer nyanserat perspektiv på hur en 
totalentreprenad också fungerar i produktionsskedet och inte enkom i projekteringsfasen. 

4.2 Enkät 

4.2.1 Resultat från enkät 
Enkäten syftar till att skapa en tydligare bild hur Skanska utformar sin riskinventering, samt 
vart man anser riskerna finns i ett byggprojekt. 

Samtliga respondenter anser att deras kunskaper om riskhantering är god eller mycket god och 
på frågan om man använder sig av någon typ av riskhanteringsverktyg (checklistor, 
riskmatriser etc.) så används någon typ av riskhanteringsverktyg för att identifiera, bedöma 
och reagera på identifierade risker. 

Vanligast är att man identifierar risker och bedömer risker i upphandlingsfasen och under 
produktionen, dock så förekommer det inte lika ofta under produktion att man försöker 
mitigera riskerna. 

Synen på vem som har störst möjlighet att påverka hur riskhanteringen skulle utföras ansågs 
ligga hos entreprenören, och där respondenterna hade skilda åsikter om vilken omfattning 
beställaren och konsulter/arkitekter har att påverka riskhanteringen. Vid valet där man ansåg 
att riskhanteringen hade störst betydelse, så var det relativt jämnt fördelat mellan 
designskedet, upphandlingsskedet och produktionsskedet, men där riskhanteringen i 
förvaltningsskedet ansågs inte utgöra en större betydelse för projektet. 
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När frågan om vilken part som hade bäst förutsättningar att hantera olika risker i projektet så 
visar det sig att av de 18 olika alternativen så ansåg respondenterna att i 11 av de olika 
riskkategorierna så hade entreprenören bäst förutsättningar att hantera de risker som fanns. 

Vid valet om vad man ansåg vara viktiga faktorer för projekt så blev ”Öppen för 
kommunikation” den faktorn som ansågs vara den absolut viktigaste för fungerande projekt. 
Även ”effektivt informationsutbyte” valdes som en viktig faktor för ett lyckat projekt.  

4.3 Intervju 

4.3.1 Resultat från intervjuer 
Då intervjuerna som genomfördes var av en öppen karaktär så varierade inriktningen på 
frågorna beroende på hur respondenten uppfattade frågan, men nedan sammanfattas 
respondenternas svar, i samma följd som frågorna ställdes, och i enlighet med den framtagna 
intervjuguiden. Siffrorna som redovisas inom parantes är kopplade till motsvarande 
respondent i listan ovan. 

1. Vad är den stora skillnader med att arbeta med utförandeentreprenad eller 
totalentreprenad med funktionskrav? 

Den generella uppfattningen är att en TE ger mer frihet för entreprenören än motsvarande 
utförandeentreprenad, samtidigt som man bär större risker. Ett återkommande problem är 
dock att när man utför projekt åt större beställare, i detta fall Trafikverket, så begränsas den 
friheten som entreprenören anser att en TE innebär, för att istället bli en ”styrd 
totalentreprenad”. Trafikverket agerar då som om det vore en ”vanlig” utförandeentreprenad 
men kallar det fortfarande TE. Förfarandet att ”sminka grisen” (3) upplevs som frustrerande 
från entreprenörens sida då det inte ges någon möjlighet att påverka konstruktionen när 
entreprenaden blir styrd från Trafikverket.  

Rent konkret så kan det innebära att Trafikverket kan kalla en entreprenad för en TE men där 
entreprenören endast kanske kan påverka val av material för uppfyllnad eller variera 
väghöjden med några centimeter. Majoriteten av respondenterna ansåg att 
utförandeentreprenaden är mycket lättare, då man ges en mängdförteckning, dock så upplevs 
det roligare att arbeta med en TE då man får vara kreativ och har möjligheten att effektivisera 
processen, samt möjligheten till högre ekonomiska vinster. 

Övergången från utförandeentreprenad till TE innebär också att man som entreprenör tar på 
sig mer risker, vilket innebär att man har ”större och bredare ansvar, proaktiva” (8) och att 
”man måste tänka mer på risker” (8). Det framkom olika förslag till varför TE är så styrda, 
en anledning tros vara att en planprocess tar ca 10 år att ta fram, och sedan dess så har 
Trafikverket valt att gå över till bli en renodlad beställare. Med krav på att 50 % av alla 
projekt skall vara TE till senast 2018, detta medför att man måste konvertera redan påbörjade 
projekt från utförandeentreprenad till TE, och då handlingarna redan i mångt och mycket 
redan är gjorda så resulterar det i att Trafikverkets TE anses styrda.  
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2. Vilken upphandlingsform föredrar du vid större projekt? 

Frågan delade respondenterna i olika läger, mestadels beroende på att erfarenheterna skiljde 
sig, en del hade enbart jobbat med TE, några hade endast ett fåtal TE utförda och mest 
erfarenhet av utförandeentreprenader. Där man hade arbetat mycket med TE så var konsensus 
att TE innebär mer frihetsgrad och större möjlighet till egna innovativa tekniska lösningar. 
Men där motparten av respondenterna ansåg att en utförandeentreprenad är mycket lättare och 
mindre riskfyllt och besluten är lättare att ta än vid en TE. Bakgrunden till det ansågs ligga i 
att TE är fortfarande relativt nytt och man hade större erfarenhet med att arbeta med 
utförandeentreprenader. 

En mer nyanserad bild var att man ansåg att TE inte alltid är lämpligt, vid ”vanliga” och 
”simpla” projekt så finns det ingen fördel att använda sig utav TE då man inte kan göra så 
mycket med konstruktionen, utan lämpar sig bättre för större projekt där man kan vara 
innovativ och finna nya tekniska lösningar. 

3. Förekommer det fall där ni föredrar ni GE framför TE eller vice versa? 

Majoriteten av respondenterna ansåg att när ett projekt är ”standard”, och det inte finns något 
svängrum, då skall man använda sig utav en utförandeentreprenad. Däremot när man har hög 
frihetsgrad och projektet är lite större, så bör man använda sig utav en TE. Även vid 
exploatering av jungfrulig mark lämpar sig TE bäst, vilket då ger mest friheter. 

4. Är det svårt för beställaren att formulera mätbara funktionskrav vid en TE? 

”Ja!” Det var det vanligaste svaret från respondenterna när frågan ställdes. Man ansåg att 
beställarna, som i mångt och mycket är kommuner eller Trafikverket (statliga), saknar den 
erfarenhet som krävs vid upprättandet av förfrågningsunderlaget och man i och med 
övergången till en renodlad beställarroll nu mer tar in konsulter som också dom saknar den 
erfarenhet som krävs. De problem som uppstår är att vid ett större projekt så fördelas projektet 
ut inom konsultbolaget, vilket medför att det finns motstridiga uppgifter i de handlingar som 
man skall lämna anbud på. 

Övergången för Trafikverket har inneburit att man har minskat på den egna egenkontrollen 
och förlitar sig på konsulternas egenkontroller, vilket har medfört att det finns brister i de 
handlingar som går ut på anbud. Det ansågs bland annat att en av de större beställarna  blivit 
”lat och inte påläst” (3). Det förekom också otydligheter i ”funktionskraven”, där man ansåg 
att det var oklart vilken funktion som avsågs. Vid jämförelse från väg och anläggningsarbeten 
till husarbeten, så var hussidans funktionskrav mer omfattande samt mer detaljspecificerade 
än motsvarande funktionskrav på väg och anläggningssidan.  

Ett återkommande problem var att beställaren hänvisade till en befintlig teknisk lösning från 
ett annat projekt i förfrågningsunderlaget, som entreprenören då skulle tolka som funktion för 
den nya entreprenaden, dock så förekommer det ofta skillnader mellan projekten så det är 
svårt att utgå från någon typ av ”norm” lösning. 
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5. Vilka svårigheter finns det med att tolka funktionskrav i 
förfrågningsunderlaget? 

Generellt ansågs det alltid finnas någon typ av oklarhet vid tolkningen av ställda 
funktionskrav, vilket medför att man måste kontakta beställaren och fråga om förtydligande, 
samtidigt blir då frågan offentlig och andra entreprenörer får då reda på informationen. Man 
får då göra ett avvägande om man skall hålla på informationen för att inte ”väcka” (4)  
konkurrenterna, för att försöka få igenom ändringarna i ett senare skede, med risken att inte få 
igenom sina krav, därav måste man ta höjd för risker i sitt anbud.  

Det som ofta anses svårt att tolka är hur mycket man får byta ut, vilken kvalité som gäller, tex 
som vid en ny väg, hur mycket pengar skall man lägga på ett dike? Vad skall man räkna på? 
Hur mycket krävs för att det skall fungera efter dom lokala förutsättningarna? 

Vid nya lösningar och metoder så finns det även problem att veta hur man skall dimensionera 
tex en vägkropp för att den skall klara funktionen, för att inte riskera att komma tillbaks och 
laga vägen under garantitiden. Ett annat exempel som togs upp som visar komplexiteten i ett 
funktionskrav är avrinningen för nederbörden på en ny väg, skall man dimensionera vägen för 
den nederbörd som landar på vägen, eller skall man beräkna närliggande fastigheters 
nederbörd också? Hur garanteras funktionen om det finns okända parametrar som inte 
redovisas i förfrågningsunderlaget?  

6. Anser du att riskfördelningen är rättvis och rimlig? 

En av de frågor med störst spridning i svaren gällande hur man uppfattar riskfördelningen. 
Konsensus är dock att risken ökar för entreprenören vid en TE. Ett vanligt ”problem” är att 
många beställare tror att ”allt ingår” när man beställer en TE, ett förekommande mantra från 
beställare, både privata, kommunala och statliga. Man vill som beställare därmed inte äga 
någon risk alls under produktionen utan anser att allt skall ingå i entreprenaden. Här får man 
som entreprenör ha en ”fingertoppskänsla” (9) hur man prissätter riskerna, och hur dom 
hanteras. 

Det har förekommit fall där beställaren har avvikit från ABT och skrivit följande i kontraktet 
”med ändring av ABT så övertar entreprenören ansvaret för riktigheten beställarens 
handlingar” (8), vilket då ansågs som absurt, i vissa fall har det även förekommit att AF 
delen är så orättvist fördelad att beställaren både har ”hängslen och livrem” (6), vilket har 
medfört att man valt att inte lämna något anbud. Men i det fall som ABT efterföljs anses 
riskfördelningen vara relativt rättvis och rimlig, dock så förekommer det ett problem som 
flertalet av respondenterna varit med om, och det berör det geotekniska. 

Det finns idag problem med vart parterna anser gränserna går för markförhållandena i ett 
projekt, vanligast är att beställaren tar prover på marken, för att sedan låta entreprenören tolka 
proverna, vilket kan skapa en gråzon anser några av respondenterna. Entreprenören anser att 
den som tagit proverna bör vara mest lämpad för att tolka dito, eftersom man varit ute på plats 
och de facto sett den mark där proverna har tagits från. 
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Många respondenter nämner också att hur man tolkar risker är högst individuellt, vilket kan 
innebära att en oerfaren beställare missar uppenbara risker, eller förstorar små risker. Till 
skillnad från en erfaren beställare som kan ha inställningen att ”du gör bara så och så, så 
löser det sig” (9). 

Värt att notera är att Trafikverket har sedan de började införa TE valt att ingå i en 
samverkansgrupp med entreprenörer och konsulter, där man bland annat diskuterar 
riskfördelningen mellan parterna. 

7. Hur viktigt är samarbetet mellan beställare och entreprenör vid TE? 

Uppfattningen hos respondenterna är att samarbetet mellan parterna är av yttersta vikt, där 
man önskar en 100 % samverkan vid tekniska funktioner, men att parternas ekonomiska 
system är enskilda. Man vill även kunna vara ärliga och öppna emot varandra, den samverkan 
som önskas är att känslan skall vara som om att ”man inte vet om man arbetar på Skanska 
eller Trafikverket” (3). 

En vanlig uppfattning hos beställaren är att man kan ”sitta i baksätet” (9) vid en TE, men så 
är inte fallet, för när entreprenaden avviker från kontraktet så är det viktigt att beställaren är 
aktiv och är med att påverka så att resultatet blir bra. Det är en stor skillnad mot de 
traditionella utförandeentreprenaderna där beställaren ”säger till om allt” (5).  

Då kunden i många fall tror att ”allt skall ingå” så är resultatet av det att det kan bli svårare i 
början av ett projekt att få igenom ÄTA :arbeten, vilket det finns förståelse för, för vid en TE 
så måste man som entreprenör bevisa att det här momentet inte ingår i kontraktet. 
Konsekvensen av det är att man måste verkligen vara noggrann när man prissätter en TE, och 
inte använder samma förfarande som vid en utförandeentreprenad, för då går man bort sig 
helt. 

Ett återkommande ämne är att även om ett projekt är i miljardklassen så handlar det till 
syvende och sist om individerna, hur relationen är mellan beställaren och entreprenören.  

8. Vilka risker ser ni med funktionsansvar?  

Det var främst två risker som nämndes, dels att man var orolig att funktionen inte uppfylldes 
samt att det var långa garantitider. Det finns alltid risker när man utför en dimensionering, att 
tex vägen inte fungerar som det är tänkt, även om man har gjort en ordentlig dimensionering. 
Den största risken finns när man har en innovativ lösning, som inte är beprövad sedan 
tidigare, då finns det alltid en risk att verkligheten skiljer sig från teorin. En rekommenderad 
åtgärd är att ta in en extern konsult som granskar handlingarna, för att minimera risken att 
man missat något vid dimensioneringen. Något som uppkommer ofta är när förutsättningarna 
förändras under drifttiden, vilket medför att man som entreprenör inte kan garantera 
funktionen för vägen, då den är dimensionerad efter helt andra förutsättningar. Här blir det 
väldigt svårt med objektiva medel visa vad som orsakat att funktionen inte håller, man kan 
mäta spårdjupet på vägen, men om ”fordonsflottan” (9) har ändrats så bör det inte vara 
entreprenörens fel om vägens dimensionering inte håller för de nya förutsättningarna.  
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Ett exempel som togs upp var motorvägsbygget på E22, en ny lösning användes, där man fick 
ändra hastigheten till 70 km/h dagen efter öppningen av vägen. 

9. Förekommer det att man som entreprenör inte redovisar brister i handlingarna 
innan kontraktsskrivning? 

Det råder en pragmatisk hantering i denna fråga, samtliga anser att det är en konkurrensfördel 
att inte redovisa brister i handlingarna. Man kan ibland anta att beställaren bör vara så 
professionell att den vet vad den vill ha och man som entreprenör förutsätter att handlingarna 
är korrekta. En uppfattning är att det kan kännas som beställaren tycker att ”man får se vad 
som händer” (1) och man skickar ut anbudsförfrågan, dels för att en bra handling är dyr, och 
det kanske är mer värt att förlita sig på en entreprenör, och då få lite dyrare produktion, men 
en besparing i projekteringen.  

Den allmänna uppfattningen hos respondenterna är att man bör ställa frågor till beställaren 
under anbudstiden, för det blir då en mer ”rättvis tävlan” (2) och man behöver inte prissätta 
risker. Väljer man att inte fråga utan tror sig veta att man kommer få rätt mot beställaren när 
kontraktet är skrivet så blir det lite att man går ”all in” (9) och man kan då prissätta absolut 
lägst, men för att sedan behöva gå i strid med beställaren om att man har rätt i sak. Frågan blir 
då om det är värt att ta striden för att bevisa att man har rätt, men då skada en relation med en 
eventuellt långvarig kund? Det är nackdelen med utländska entreprenörer, man går in och 
pressar priset och man bryr sig inte om att kundrelationen för att sedan direkt lämna Sverige 
efter projektet (9), men där anser Skanska att på sikt så lönar det sig att vara ärlig inför 
kontraktsskrivningen, för en bra relation är ovärderlig.  

10. Vilka brister finns hos beställaren? 

De främsta orsakerna till brister hos beställaren finns i organisationen, där det nu pågår en 
generationsväxling, inte bara hos beställaren utan branschen i helhet, men främst på 
beställarsidan. Då Trafikverket har övergått till att bli en mer renodlad beställare så har det 
medfört att man minskat sin organisation och väljer att att anlita konsulter mer och mer. 
Konsekvensen med att anlita konsulter blir att det råder stor brist på kompetens och 
erfarenhet, då man har rekryterat många unga och nyexaminerade studenter och där de äldre 
rutinerade projektledarna har gått i pension.  

Konsekvensen blir att när man är arbetar med oerfarna konsulter, så är konsulterna mer osäkra 
och hänger upp sig allt för mycket på handlingarna, blir lite ”paragrafrytteri” (2) i stället för 
sunt förnuft. Det förekommer också i och med nedmonteringen av Trafikverkets organisation 
att konsulter tar fram förfrågningsunderlaget, tekniska beskrivningen och AF-delen och där 
Trafikverket inte har den tid som krävs för att granska handlingarna, vilket medför att det är 
brister i handlingarna och motstridiga uppgifter. Lite skämtsamt så kan det ibland kännas för 
entreprenören att man skall ”bygga skiten som dom ritat”, just för att handlingarna är ibland 
uppenbart bristfälliga. Det optimala hade varit om man som beställare och entreprenör kunde 
fokusera mer på projektet, givetvis svårt då parterna har sina budgetar men respondent (2) 
känner att ”inbillar mig att det blir en bra lönsamhet och ekonomi för bägge parter” om man 
inte bara såg till budgeten. Samtidigt så blir det omständligt att ”arbeta mot en okunnig 



24 
 

beställarorganisation” (3), där skälet anses vara den övergången till renodlad beställare som 
sker hos Trafikverket. 

11. Vilka brister finns hos entreprenören? 

Motsvarande brister återfinns på Skanskas sida, många nyanställda som är nyexaminerade och 
som saknar den erfarenhet som behövs och samma generationsväxling som på beställarsidan. 
Det finns uppenbara problem med att tillsätta en ovan produktionsorganisation vid TE, där det 
saknas erfarenhet och förståelse för hur det fungerar. Trafikverket som beställare är mer 
strikta, vilket kräver mer dokumentation, vilket skiljer sig markant från en vanlig 
utförandeentreprenad.  

Det Skanska har gjort för att underlätta projekt där Trafikverket är beställare, är att man har 
skapat region Infrastruktur. Vilket innebär att alla projekt som skall utföras mot Trafikverket 
måste kännas till av region Infrastruktur, anledningen är att projekten mot Trafikverket anses 
vara mer komplicerade än vid andra beställare och att då Infrastruktur kan hjälpa de mindre 
avdelningarna med arbetsgången. Där de andra avdelningar får lägga bud på projektet, men att 
region Infrastruktur finns tillgängliga och kan bidra med den kompetens som krävs för att 
arbeta mot Trafikverket och TE. 

Även om medvetenheten är stor och insikten att även Skanska saknar den kompetens som 
kommer att krävas när allt fler projekt blir TE så utbildas ingen internt för just att möta den 
efterfrågan, vilket gör att man då riskerar att sakna den kompetens som behövs när 
Trafikverket blir renodlade beställare. 

12. Hur utförs, och i vilken omfattning sker riskhanteringen idag? 

Skanska arbetar idag efter en checklista som är framtagen för att göra en riskinventering, 
checklistan är uppdelad på olika huvudområden tex. ekonomi, juridik, produktion etc. 
Omfattningen av riskinventeringen beror i huvudsak på projektets storlek, mätt i 
kontraktssumma. Vid projekt upp till ca 50 miljoner så är det kanske 4 – 5 personer som är 
insatta i projektet, vid mindre summor så kanske det bara är 2 – 3 stycken. Vid mer 
omfattande projekt så skall projektet först godkännas av Skanska Sveriges ledning. 

Processen fungerar att det finns en anbudsansvarig, en kalkylansvarig på mark, en 
kalkylansvarig på betong och sen någon chef, detta är hur ett ”normalt” projekt fungerar. Man 
försöker att eftersträva att även produktionspersonalen är delaktiga i kalkylskedet, för att öka 
förståelsen för projektet som man sedan kan ha nytta av i produktion. Sedan så använder man 
standardiserade checklistor och att man även i möten sitter och brainstormar om eventuella 
risker och möjligheter. Upptäcker man risker så försöker man antingen förändra situationen 
eller om det inte går att förändra så tar man bort risken, kanske genom att byta material eller 
metodval. 
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5 Analys 
Avsnittet berör den analys som gjorts med avseende på studiens teoretiska referensram samt 
de resultat som erhållits från enkät och intervjuer. 

5.1 Inledning 
Syftet med studien har varit att skapa en tydligare bild för entreprenören vart riskerna och 
möjligheterna finns vid en TE, vem som äger ansvaret för riskerna, vilka metoder som 
används för att minimera eventuella risker samt skapa en övergripande förståelse över var 
riskerna och även möjligheterna är allokerade. Frågorna är högst aktuella, då branschen 
alltmer övergår från de ”traditionella” utförandeentreprenader till TE. Frågeställningarna som 
är ställda i avsnitt 1.3 redovisas nedan: 

• Vart entreprenören anser att oklarheter finns gällande risker och ansvar! 
• Vid oklarheter, vem äger problemet? 
• Vilka metoder/verktyg används för att minimera riskerna? 
• Kartlägga det aktuella kunskapsläget 

5.2 Analys – Intervjuer och Enkät 
Att använda sig av intervjuer i kombination med en enkät gav ett bra resultat, en aning 
obalanserat dock, intervjuer var den metod som vida överträffade de förväntningarna som 
fanns, där enkäten mer blev ett komplement till intervjuerna. Vid genomförande av 
intervjuerna så märktes det att i vissa frågor blev det en informationsmättnad, när samtliga 
respondenter hade snarlika åsikter inom vissa ämnen, men samtidigt så gav varje respondent 
sin uppfattning av situationen vilket i sig gav en variation i informationen, om än begränsad. 
Enkätens betydelse blev aningen begränsad, det är svårt att få den data som eftersöks med ett 
deltagande på endast nio respondenter, till skillnad från intervjuerna, där nio respondenter 
skapade en djupare förståelse för ämnet. 

Intervjuerna ger en varierande bild av vad respondenterna anser att risker, möjligheter och 
ansvar finns i ett projekt. Man kan tydligt se att de respondenter som ofta arbetat med 
utförandeentreprenader för att sedan övergå till totalentreprenader anser att det är väldigt 
mycket oklarheter kring vad som gäller med avseende på risker och ansvar mellan beställare 
och entreprenör. Det mesta grundades i att man ansåg att förfrågningsunderlaget kan uppfattas 
som extremt otydligt och krångligt, speciellt när man var ovan och arbetade mot Trafikverket. 
Likvärdiga uppfattningar har även studier från USA redovisat, att förfrågningsunderlaget är 
just den del som anses vara den mest riskfyllda och som omfattar flest risker i projektet (Dai 
Q and Molenaar, 2014; Ghavamifar and Touran, 2009; Gransberg et al., 2008).  

Men även de mer erfarna respondenterna ansåg att förfrågningsunderlaget var i många fall 
svårtolkat, detta medför att om både de erfarna och oerfarna respondenterna anser att 
förfrågningsunderlaget i många fall är bristfälligt, så finns det skäl att anta  att även 
beställarna har problem att ta fram korrekta handlingar, och detta bekräftar även (Nilsson, 
2006). 
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Även om det innebär ett ökat ansvar för entreprenören med en totalentreprenader så anser 
många respondenter att man får mer för pengarna om man jämför med en 
utförandeentreprenad, där riksrevisionen visar att det inte går att fastställa ännu då övergången 
för Trafikverket fortfarande är i sin linda (RiR, 2012). Men det förefaller logiskt att om en 
erfaren entreprenör utför och projekterar ett byggprojekt så bör det resultera i en billigare 
produkt än att en beställare, utan den erfarenhet som en entreprenör har, skall ta fram 
handlingar via konsulter och också invänta kompletta handlingar. När en totalentreprenör kan 
påbörja projektet innan alla handlingar är klara, och minskad projekttid innebär också i många 
fall minskade kostnader vilket även har stöd från (Konchar and Sanvido, 1998). 

Ett ämne som var återkommande i intervjuerna behandlade riskerna avseende de geotekniska 
förutsättningarna för projektet, Där det fanns meningsskiljaktigheter gällande vem som äger 
riskerna om hur man tolkar värdena från de  provgropar som beställaren har utfört, men även 
de problem som kunde uppstå vid anbudslämnande gällande miljöfarligt avfall i marken. 
Riskerna som geotekniken innebär är att man skall prissätta ett kontrakt till fastpris, när man 
inte vet exakta förutsättningar, det som blir problematiskt är att olika företag värderar 
miljörisker olika.  

När  miljöpolicys företag emellan varierar, så är det företaget som prissätter miljöhanteringen 
lägst som vinner kontraktet, här finns det uppenbara problem när olika företag prissätter ett 
ofullständigt förfrågningsunderlag, och där man gör avkall på miljön kan resultera i ett vunnet 
kontrakt. Problemet finns inte enkom på den svenska marknaden utan diskuteras även i USA, 
där man ser stora problem med geotekniken vid totalentreprenader (Gransberg and Gad, 
2014)(Dai Q and Molenaar, 2014). 

Berör man frågan om hur samarbetet är mellan parterna så anser respondenterna att det är mer 
komplicerat vid en totalentreprenad jämfört med en utförandeentreprenad, dels så anser ofta 
beställaren att det skrivna kontraktet och dess kontraktssumma är ett slutgiltigt pris, vilket ofta 
ger till följd i att det är svårare att få igenom ÄTA: arbeten vid en TE. Problemet som uppstår 
vid krav på ersättning med ÄTA: arbeten är att förtroendet mellan parterna kan påverkas, som 
i grunden bygger på att beställaren antar att allt ingår. Orsaken till att entreprenören kan 
komma att redovisa brister i handlingarna direkt efter kontraktsskrivningen är enbart för att 
kunna få ett lägre anbud i konkurrenssyfte, och det är här det fundamentala problemet finns 
vid ”vanliga” entreprenader (utförandeentreprenad och totalentreprenad).  

I normala fall så finns inga ekonomiska incitament för parterna att samarbeta, det som några 
av respondenterna nämner i intervjuerna är att man vill ha en bra relation. Men främst för att 
projektet skall flyta på och att man förväntar sig att arbeta tillsammans i framtida projekt, men 
det förekommer inga ekonomiska incitament för att man skall vara helt ärliga mot varandra. 
Då båda parter har sina budgetar, och egna ekonomiska mål att nå. För att uppnå det 
samarbete och förtroende man söker från båda parter så måste man nog vända sig till 
partneringprojekt, där finns det incitament för båda parter att vara helt uppriktiga. Att 
traditionella entreprenader inte skapar de förutsättningar för det önskade samarbete både 
parterna önskar nämns även av (Osipova, 2008), som bekräftar att om  man vill  uppnå ett 
ökat förtroende mellan parterna så är det mer lämpligt att använda sig av partnering.  
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Svaren från enkäten och intervjuerna visar på att den största risken inte ligger i att identifiera 
och bedöma riskerna, utan gränsdragningarna mellan parterna. Samtliga respondenter hade 
stor inblick i riskhanteringsprocessen och vid projekt där det inte fanns stora grader av 
innovativa lösningar så ansågs deras system för att hantera risker vara mer än tillräckligt. 
Genom att noggrant gå igenom hela processen, från projektering till förvaltning så kunde man 
med en standardiserad checklista och brainstorming få en nära på korrekt uppfattning om 
vilka risker som förelåg i projektet. Användningen av checklistor och brainstorming är sedan 
tidigare två väl vedertagna verktyg att använda sig av för att identifiera risker (Forbes et al., 
2008). 

Vid utvärderingen av vilka brister som finns hos beställaren och entreprenören så fick 
beställaren, speciellt Trafikverket, en stor del av den kritik som framfördes av respondenterna. 
Det som konstaterades är att det sker en generationsväxling hos beställaren, men också hos 
Skanska, vilket medför att den kompetens och erfarenhet som nu går i pension blir svår att 
ersätta, under tid kommer det antagligen att förbättras, men på kort sikt, och med det behov 
som finns i dagsläget av erfaren personal, så kommer det att fortsätta vara en utmaning för 
båda parterna. Det är inte unikt för Sverige att det råder brist på erfaren personal med 
kunskaper inom totalentreprenader, liknande problem återfinns i USA, där man har en 
naturlig inkörningstid vid övergången till totalentreprenader, men även att det saknas personal 
som kan driva projekten (Dai Q and Molenaar, 2014).  

Initiativet från parterna att träffas och diskutera när man utför större projekt i Sverige kan vara 
en ingångsport till att skapa en bättre förståelse från båda parterna. Att parterna förstår att 
övergången innebär problem men att parterna måste ha respekt och förståelse för varandra, 
och att det kommer att uppstå problem i början. Men att syftet är att båda parterna skall 
gynnas av totalentreprenader i längden, då beställaren får en billigare produkt och 
entreprenören tillåts att vara innovativ. 
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6 Diskussion 
Att verka inom byggindustrin har sina utmaningar, inget projekt är det andra likt, det finns 
risker och möjligheter i alla beslut som tas, från projektering till förvaltning. Man har i alla 
tider insett att det är svårt att genomföra ett byggprojekt, men då ofta syftat på produktionen, 
men det finns så mycket mer än bara produktion i ett byggprojekt. Riskerna finns i de kontrakt 
som skrivs mellan beställare och entreprenör, och nu sker det en stor förändring i väg och 
anläggningssektorn i Sverige, man börjar inse fördelar med andra entreprenadformer och där 
Totalentreprenad med funktionskrav tar mer marknadsandelar för var dag. Som en 
konsekvens av detta så uppstår det problem både för beställaren och entreprenören, mot 
bakgrund av det så avsåg studien besvara följande frågor: 

• Vart entreprenören anser att oklarheter finns gällande risker och ansvar! 
• Vid oklarheter, vem äger problemet? 
• Vilka metoder/verktyg används för att minimera riskerna? 
• Kartlägga det aktuella kunskapsläget 

Kunskapen inom området totalentreprenader finns, ämnet är väl dokumenterat, både i Sverige 
och i övriga världen. Där det största problemet som förekommer är, som vid alla skiften, att 
även om man har erfaren och kompetent personal så innebär övergången från de traditionella 
utförandeentreprenaderna att man måste ändra perspektiv, entreprenören tvingas nu inte bara 
att utföra arbetet i produktionen, utan man skall själv ta fram de handlingar som krävs och 
garantera en funktion för dito handlingar. Nu åläggs man en större risk som entreprenör, 
risken skall värderas rimligt, en för hög värdering resulterar i ett förlorat anbud, för lågt 
värderat ger en ökad ekonomisk risk. För att förbereda sig på den nu påskyndande övergången 
till totalentreprenader så måste entreprenören börja utbilda sin personal, att skapa en förståelse 
för hur projekteringen och produktionen skiljer sig från utförandeentreprenader, men även hur 
relationen mellan parterna ser olika ut vid en totalentreprenad. 

Vid en totalentreprenad så fungerar det inte som tidigare, nu ger entreprenören i många fall ett 
fast pris till beställaren, där allt skall ingå. Då gäller det att man måste vara tydlig och 
kommunicera med beställaren om när saker i produktionen frångår det förfrågningsunderlag 
som man skrivit kontrakt på. Utifrån frågeställningens perspektiv avseende vart entreprenören 
anser att riskerna föreligger, så är hela entreprenadformen en risk, men att man väljer att 
prissätta de risker som man upptäcker.  

Problemen som skapas i det samhälle vi lever i idag, är att man som entreprenör vill kunna 
prissätta alla de risker man hittar i förfrågningsunderlaget, men i den globaliserade värld vi 
lever i idag, och med den fria rörligheten inom EU, så medför det att man kan inte ta höjd för 
de risker man upptäcker. Risker ökar kontraktspriset, ökat kontraktspris ökar risken att förlora 
kontraktet. När man måste konkurrera mot utländska företag som kan välja att inte kalkylera 
med riskerna, för att istället använda sig av billigare arbetskraft och på så sätt kunna vinna 
kontraktet så medför det flera problem. Konsekvenserna av det förfarandet är många, men till 
syvende och sist så kommer det att påverka arbetsmiljön för de yrkesarbetare som finns på 
projektet, och i ett längre perspektiv även den miljö vi lever i. 



30 
 

Ovan stycke kan anses vara långt ifrån ämnet, men allting hänger ihop, risker omfattar inte 
bara vilket produktionsmetod som ter sig mest lämpligt för  tex. ett brofundament, utan en 
entreprenörs risker blir så mycket mer omfattande när världen krymper och flera aspekter 
måste vägas in. 

Frågeställningen som berörde vem som äger problemet visade sig vara svårt för 
respondenterna att specificera. Men en slutsats är att projekten ser så olika ut, och man kan 
aldrig veta vilka problem som kan komma att uppstå, och de problem som uppstår kan 
antingen bero två saker. Dels kan projektet vara komplicerat, vilket medför att det är svårt att 
veta vad som kan komma att uppstå, det andra är att när generationsväxlingen har genomförts, 
och man börjar återskapa den kompetens som pensionerades så är det rimligt att dra slutsatsen 
att beställarens förfrågningsunderlag kommer att bli alltmer komplett, med färre brister. 
Vilket resulterar i att gränsdragningarna blir tydligare med vad som är beställarens, alternativt 
entreprenörens risk. 

En aspekt av ökad konkurrens och den prisdumpning som sker och den pågående 
generationsväxlingen är att allt påverkar arbetsmiljön. Ökad konkurrens med prisdumpning i 
form av billigare arbetskraft har till följd att arbetsförhållandena försämras, lägre priser är inte 
synonymt med bättre arbetsmiljö. Likadant med hållbarhetsaspekten, sänker man priserna, så 
sänker man standarden och även hållbarheten på det projekt man utfört. 

Valet av att använda checklistor och brainstorming som de primära metoderna för att 
upptäcka risker och möjligheter får anses vara två väl utvecklade metoder. Då respondenterna 
inte ansåg att några direkta problem kunde kopplas till hur deras riskhantering utfördes, så kan 
slutsatsen göras att det vedertagna system som är i drift är fullt funktionellt och fyller de 
funktioner som eftersöks. 
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7 Slutsats 
Sammanfattningsvis så kan man säga att Skanska vet om att det förekommer risker med 
totalentreprenader, liksom alla typer av entreprenadformer, men att man ser problem i att 
rekrytera personal som har erfarenhet då det pågår en generationsväxling. 
Generationsväxlingen sker samtidigt som Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att öka 
antalet projekt som är totalentreprenader, kombinationen av dessa två faktorer resulterar i den 
utvecklingen vi ser idag. Beställare som inte förmår sig skapa fullgoda handlingar, och en 
entreprenör som i många fall känner en osäkerhet inför det skifte som står framför dem. 
Beträffande vilka oklarheter som kan uppstå, och vem som äger dito, så kan man inte inom 
den projektbaserade byggsektorn säga att ”den risken är din, den är min” för varje projekt är 
unikt. Men för att lösa de problem som uppstår under ett projekt så är slutsatsen att det bäst 
sker genom kommunikation mellan parterna och en ömsesidig förståelse för varandra. 

Det finns en väl fungerande system för riskhantering inom Skanska, man använder sig av 
möten där man går igenom checklistor och brainstormar mellan deltagarna, och slutsatsen ger 
att systemet fungerar. Förutsatt att individerna som arbetar med riskhanteringen har den 
kunskap och erfarenhet som krävs för att göra korrekta bedömningar, och varken negligera 
eller förstora riskerna. 

Slutligen, lösningen på eliminera alla risker finns inte, men man kan reducera de vanliga 
problem och risker som finns, genom att utbilda personal och med en ökad kommunikation 
mellan beställare och entreprenör så finns det ljus i tunneln, vare sig det är en 
utförandeentreprenad eller totalentreprenad. 
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8 Förslag på fortsatta studier 
Nedan följer förslag på fortsatta studier, ämnen som studien kom i kontakt med, men där det 
inte fanns möjlighet att utreda vidare. 

• Hur utländska aktörer påverkar anbudsprocessen hos svenska entreprenörer? 
o Ämnet fortsätter på risker och möjligheter, dagligen ser man artiklar om 

missförhållanden på arbetsplatser, man skapar lagar för att identifiera vilka 
som befinner sig på arbetsplatserna (ID06) men fakta kvarstår, förhållandena är 
i många fall bristfälliga på arbetsplatser runt om i Sverige. Finns det en 
koppling till att utländska bolag pressar priserna? 

• Bör man utvärdera möjligheterna att utbilda mer personal inom totalentreprenader? 
o Utbildningar för att lära sig mer om AB 04 och ABT 06 finns i dagsläget, men 

bör man däremot inrikta sig, internt i företagen eller på läroverken på hur det 
fungerar i verkligheten? Finns det ett behovs från branschen att ge kommande 
medarbetare en mer verklighetsförankrad utbildning? 

• Bör man ersätta utförandeentreprenader och totalentreprenader med Partnering? 
o Vad vill parterna i ett byggprojekt uppnå? Beställaren vill ha det man 

efterfrågat för minsta möjliga pris, entreprenören vill tjäna så mycket pengar 
som möjligt. Där är en uppenbar risk för framtida konflikter, man vill två helt 
olika saker. Kan partnering hjälpa parterna att samarbeta? Ökar produktionen? 
Minskar kostnaden? Ökar vinsten? 

• Pågående och kommande generationsväxling, problem eller inte? 
o Hur allvarlig är den generationsväxling som pågår nu? I alla år så har man fått 

höra om stora generationsavgångar, gäller det även för bygg? Vart finns de 
största problemen, slitna yrkesarbetare som förtidspensioneras? En förslappad 
generation som inte vill slita på byggena? Hur arbetar företagen för att se till 
att nytt folk kommer in i branschen? Hur kan man motivera mer folk att välja 
bygg? 
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Bilaga A – Enkät 
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Bilaga B – Intervjuguide 
 

Intervjuguide! 

1. Vad är den stora skillnader med att arbeta med utförandeentreprenad eller 
totalentreprenad med funktionskrav? 

2. Vilken upphandlingsform föredrar du vid större projekt? 
3. Förekommer det fall där ni föredrar ni GE framför TE eller vice versa? 
4. Är det svårt för beställaren att formulera mätbara funktionskrav vid en TE? 
5. Vilka svårigheter finns det med att tolka funktionskrav i förfrågningsunderlaget? 
6. Anser du att riskfördelningen är rättvis och rimlig? 
7. Hur viktigt är samarbetet mellan beställare och entreprenör vid TE? 
8. Vilka risker ser ni med funktionsansvar? 
9. Förekommer det att man som entreprenör inte redovisar brister i handlingarna innan 

kontraktsskrivning? 
10. Vilka brister finns hos beställaren? 
11. Vilka brister finns hos entreprenören? 
12. Hur utförs, och i vilken omfattning sker riskhanteringen idag? 
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