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Sammanfattning 
Bakgrund: Forskningen kring projekt har under senare år ökat i omfattning. 
En anledning är att projektorganiseringen utgör ett sätt att samla ett antal 
specialister för att få dem att samverka mot ett gemensamt mål. Utöver de 
interna relationer som uppstår i projekt förekommer det även involvering av 
interorganisatoriska partners i samarbetet vilket är speciellt vanligt i 
byggprojekt som karaktäriseras av en hög grad av interorganisatorisk 
specialisering. 
 
Problemformuleringar: Den utpräglade specialiseringen inom byggprojekt 
fordrar som all annan typ av specialisering, samordning och koordinering av 
resurser med den skillnaden att det här handlar om samordning över de 
organisatoriska gränserna. Det som denna studie behandlar är därför de 
relationer byggföretag har till sina underentreprenörer i samband med 
byggprojekt. Fokus ligger på hur företag kan samverka vertikalt i 
förädlingskedjan för att på detta sätt uppnå konkurrensfördelar. 
 
Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utforska styrning och 
kontraktering av interorganisatoriska relationer för projektbaserad 
byggverksamhet. Utöver detta är syftet att specificera en optimala relationen 
mellan byggherre och underentreprenör för de fall som studien omfattar. 
 
Avgränsningar: Studien har avgränsats till att endast innefatta relationen 
mellan byggherre och underentreprenör. 
 
Genomförande: Studien har genomförts med grund i kontraktsansatsen 
genom intervjuer på två byggföretag med olika strategi, storlek och 
geografisk placering. 
 
Resultat: Resultatet visar att en optimal relation mellan byggherre och 
underentreprenör är avhängigt av i vilken grad samverkan kan ledan till 
utveckling hos de båda parterna. Alltför omfattande outsourcing av tjänster 
kan vara negativt precis som alltför täta relationer. Därför är situationen helt 
avgörande. Ger även stöd åt- samt utvecklar Alvesson & Lindkvists teori om 
ekonomisk kooperativa klaner. 
Handledare: Professor Lars Lindkvist 
 
Abstract 
Background: Business research focusing on different aspects of project work 
has recently increased. One reason is that project teams can be used as an 
effec- tive means of getting specialists from different parts of a business to 
work to- wards a common goal. In addition to the internal project relations 
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that charac- terize project work, some businesses have also shown evidence of 
involving ex- ternal parties in projects. This is particularly common for 
construction projects where a large number of firms enter a project in order to 
achieve a high degree of interorganizational specialisation. 
 
Purpose: The high extent of specialization within the construction industry 
in- creases the need for coordination of resources among participating firms. 
This thesis relates to this coordination with special regard to the relation 
between contractor and sub-contractor and the involvement of subcontractors 
in the verti-cal dimension of the supply chain. Hence, the purpose of this 
study is to explore the procurement phases related to the involvement of 
subcontractors in con-struction projects. Further, the study aims at specifying 
the optimal relations between main- and sub contractor for the construction 
firms researched. 
 
Delimitation: This thesis is solely focusing on the relations between main 
con- tractor and sub-contractor and is not dealing with other parties involved 
in con-struction projects. 
 
Realization: The research material for this thesis has been obtained through 
in- terviews with employees of two Swedish construction firms that differ in 
strat- egy, size and geographical location. 
 
Conclusion: The concluding remarks of the study indicate that the optimal 
rela- tion between main- and sub contractor is highly dependent on in what 
ways the relations may lead to long-term development for the parties. A high 
extent of outsourcing from the main contractor as well as too extensive 
partnering rela- tions may lead to substantial disadvantages in development 
for both firms. Therefore the environment in which the main contractor is 
operating is of great importance to the decision on how to handle 
subcontractor relations. The study also gives insights into the clan literature 
and supports and extends the theory of economic cooperative clans, 
developed by Mats Alvesson & Lars Lindkvist. 
Supervisor: Professor Lars Lindkvist 

 
 

Nyckelord 
Byggprojekt, transaktionskostnader, interorganisatorisk, supply-chain 
management, klaner, Lars Lindkvist 
 
Keywords 
Construction projects, transaction costs, interorganizational, supply chain 
management, clans, Lars Lindkvist  
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 1 

1. Inledning 
 
 
Forskningen kring projekt är något som under senare år ökat i omfattning 
(Söderlund 2001). Inom akademin har projektorganisationen studerats 
från flera olika synvinklar, bland annat med avseende på optimeringslära, 
kritiska framgångsfaktorer, beslutsteori samt situationsanalys (Söderlund, 
2001). Studier av projekt som organisationsform har till exempel 
bedrivits vid Linköpings Universitet, där projektet fått stå i centrum för 
bland annat två magisteruppsatser (Särnqvist & Bälter, 2001; Andersson 
& Eriksson, 1999) samt en doktorsavhandling (Söderlund, 2000). 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
En av många anledningar till det ökade intresset för projektorganisationen 
är att företag som väljer att arbeta utifrån en projektorganiserad bas 
kommer närmre sin marknad och de krav som konsumenter ställer på de 
produkter/tjänster som företagen tillhandahåller (Allen, kommande). 
Projektorganiseringen blir därmed ett sätt att samla ett antal specialister 
på olika områden för att få dem att samverka i något som bättre motsvarar 
det som både teknologin och marknaden efterfrågar.  
 
Utöver de interna relationer som uppstår i projekt är det idag tämligen 
vanligt att involvera interorganisatoriska partners i samarbetet. Dessa 
partners har till uppgift att bistå organisationen med nödvändig 
specialistkunskap för att projektet ska kunna genomföras på ett 
konkurrenskraftigt och framgångsrikt sätt.  
 
Det finns branscher som har arbetat i interorganisatoriska projekt sedan 
länge och därför skaffat sig en god insikt i vilka för- och nackdelar som 
denna arbetsform sägs ge upphov till. En av dessa branscher är 
byggbranschen där mycket av verksamheten sker i ett samspel mellan ett 
byggföretag och ett mycket stort antal leverantörer och entreprenörer.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Den interorganisatoriska specialisering som förekommer i samband med 
byggprojekt fordrar som all annan typ av specialisering, samordning och 
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koordinering av resurser (Gadde & Håkansson, 1998; Douma & 
Schreuder, 1992). Enligt Gadde & Håkansson (1998) medför en sådan 
specialisering lägre kostnader och större effektivitet i de fall 
samordningen och koordineringen fungerar.  
 
Inom byggbranschen använder sig entreprenörer och byggherrar i mycket 
stor utsträckning av underentreprenörer för att utföra vissa delar av 
arbetet. Detta är i många fall nödvändigt eftersom företagen inte alltid 
besitter den kunskap som krävs för att lösa alla uppgifter. Byggprocessen 
innehåller enormt många delområden (Dubois & Gadde, 2000), och 
frågan om vad företaget ska utföra självt respektive vad som ska köpas in 
är oundviklig. Detta ställningstagande blir direkt knutet till företagets 
kärnkompetens eller den kompetens som företaget till varje pris måste 
försvara för att kunna överleva och växa på marknaden (Prahalad & 
Hamel, 1990). Det medför också att det blir viktigt för företaget att 
lokalisera de parter som besitter kärnkompetenser inom områden som inte 
täcks av den egna kärnkompetensen. 
 
Ett exempel på underentreprenörernas betydelse för byggbranschen är att 
JM AB:s  underentreprenörskostnader uppgick till 34% av den totala 
kostnadsmassan för år 2001 (årsredovisning, 2001). JM grundades 1945 
och satsade från början på att bygga och förvalta bostäder. På senare tid 
har företaget dock gått ifrån förvaltningstänkandet och bygger, när vi talar 
om bostäder, idag främst bostadsrätter som sedan säljs till kunden. 
Företagets affärsidé är idag att vara en utpräglad projektutvecklare vilket 
medför en tydlig roll som samordnare av alla de företag som ingår i 
förädlingskedjan av ett bostadsprojekt. JM agerar själv entreprenör för 
huvuddelen av sina projekt och handlar själv upp de underentreprenörer 
som skall ingå i genomförandet av respektive byggnation.  
 
Ett annat företag som, precis som JM, har sin verksamhet inom 
byggbranschen är fastighetsbolaget Duvkullen. Duvkullen verkar i 
huvudsak i Östergötland och har en strategi och organisation som på 
många sätt är annorlunda den vi finner inom JM. Förutom att företaget 
sysslar med förvaltning av fastigheter, handlar de upp både projektering 
och entreprenad av utomstående företag. Vad som är utmärkande för 
Duvkullen är dock att företaget självt handlar upp underentreprenörer och 
i viss mån tillhandahåller dem med material. Detta alltså trots det faktum 
att Duvkullen själv inte genomför själva entreprenaden (byggandet).  
 
Det som denna studie behandlar är de relationer som JM och Duvkullen 
har till sina underentreprenörer i samband med byggprojekt. Fokus ligger 
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på graden av samverkan mellan företag i supply-kedjan. Med samverkan 
skall således förstås den relation företag emellan som förekommer 
vertikalt i förädlingskedjan och där parterna genom sitt sätt att arbeta på 
något sätt interagerar med varandra. 
 
Samverkan i förädlingskedjan är något som fått allt större uppmärksamhet 
i den akademiska världen på senare tid i och med den så kallade Supply 
Chain Management-litteraturen. Denna samverkan har av vissa författare 
setts som den överlägsna metoden för att hantera relationer till 
leverantörer (Gadde & Snehota, 2000; Cox, 1996; ), en metodologi som 
det dock har riktats kritik mot av bland andra Cox (1996), Bresnen & 
Marshall samt Gadde & Snehota (2000). Den huvudsakliga kritiken hos 
dessa författare är att det inte finns ett bästa sätt för att lösa alla problem. 
Med andra ord är det av stor vikt att utifrån teorin även se till det enskilda 
företaget och de situationsvariabler som definierar dess miljö (Se tex 
Bresnen & Marshall, 2000, s. 232). Denna utgångspunkt är direkt 
relaterad till Williamsons (1975, 1985, 1996) teori om 
transaktionskostnader.  
 
”Any discussion of the proper form of relationship between the firm and 
its external environment must start with an appraisal of the seminal work 
of Williamson on transaction cost analysis.”  
 

(Cox, 1996, s. 59) 
 
Williamson (1975, 1985) menade att till följd av de divergerande 
intressen som förekommer i en affärsrelation kan parterna under vissa 
omständigheter komma att agera i egenintresse, det som Williamson 
benämner opportunistiskt beteende. Avgörande för detta är den situation 
som omger respektive transaktion, något som i hög grad är relevant då 
företag samverkar i ett projekt. Situationen ifråga måste alltså vara sådan 
att den påbjuder opportunistiskt beteende. Med andra ord är det centralt 
för denna studie att undersöka om det inom JM och Duvkullen finns 
situationsvariabler som kan komma att leda till opportunism från 
underentreprenörernas sida och därmed påverka relationerna. 
  
Det medel som står till förfogande för att ex ante reglera riskerna med 
opportunistiskt beteende från underentreprenörernas sida är kontrakt. 
Upprättandet av kontrakt är dock inte helt problemfritt eftersom 
kontrakten omöjligt kan täcka in alla eventualiteter (Durkheim, 1984). 
Detta skulle bli mycket kostsamt även om det gick att genomföra och 
därför är alla tänkbara former av kontrakt egentligen inkompletta 
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(Williamson, 1991 s. 56). Även ex post kan kontrakt innebära problem i 
de fall då det fordras stora insatser för att kontrollera att motparten 
fullföljt sitt åtagande. Till detta kommer att marknadens utseende spelar 
in, till exempel med avseende på antalet aktörer.  
 
För att kunna göra en adekvat bedömning av kontraktsförfarandet på JM 
och Duvkullen måste en undersökning av de relationer som kännetecknar 
de aktuella byggprojekten genomföras. Enligt Gadde & Håkansson 
(1998) innehåller varje relation mellan köpare och säljare både element 
av samverkan och konflikt. Detta gör att det är av största vikt för de i 
projekten ingående parterna att skapa målkongruens mellan parterna 
(Turner & Simister, 2001). Med målkongruens menar vi den upplevda 
samstämmighet mellan parter med avseende på varför någonting utförs. 
Vid perfekt målkongruens finns ingen risk för opportunism i relationen.  
Det är därför rimligt att anta att olika grader av målkongruens också 
kommer att fordra olika typer av samordning.  
 
De ovanstående resonemangen leder oss därför till följande 
problemformuleringar för magisteruppsatsen: 
 
1. Vad karaktäriserar samordningen av inter-organisatoriska relationer 

inom byggbranschen? 
 
2. Vilka typer av kontrakt förekommer mellan entreprenör och 

beställare? 
 
3. Ger de kontraktstyper som förekommer idag de rätta incitamenten för 

samverkan mot ett gemensamt mål givet de förutsättningar som finns? 
Vilken roll har osäkerhet och komplexitet för kontraktsutformningen? 

 
4. Är den idag förekommande uppdelningen mellan 

byggherre/entreprenör och underentreprenör, givet situation, optimal? 
Hur ska en sådan optimal relation se ut utifrån teori och situation? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att utforska styrning och 
kontraktering av interorganisatoriska relationer för projektbaserad 
byggverksamhet. Utöver detta är syftet att, givet situationen, normativt 
specificera den optimala relationen/kontraktsformen mellan byggherre 
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och underentreprenör i enlighet med teorin samt att göra en jämförelse 
med den relation/kontraktsform som idag förekommer i fallföretagen. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa problemfrågorna och syftet till att 
endast innefatta relationen mellan underentreprenörer och 
entreprenör/byggherre. Vidare skall den i syftet förekommande 
beteckningen ”givet situation” läsas som de inom fallföretagen 
förekommande faktorer som med utgångspunkt i kontraktsansatsen1 är av 
primär betydelse för studiens resultat. Hit hör till exempel 
transaktionsfrekvens, antal aktörer på marknaden och tillgångarnas 
specificitet. Syftet avgränsas således till att utifrån teori och 
situationsvariabler specificera den optimala kontraktsformen mellan 
underentreprenör och entreprenör/byggherre för de fall som studien 
omfattar. 
 

1.4.1 Begrepp och definitioner 
 
För att säkerställa att läsaren har samma förståelse gällande begrepp och 
definitioner används här stipulativt följande definitioner: 
 
Med byggherre skall i denna uppsats avses en person, ett företag eller en 
myndighet som låter initiera ett byggprojekt för sin räkning. 
 
Byggentreprenör innebär den kontrakterade parten (kontraktör) som åtar 
sig att leverera en vara eller tjänst åt byggherren. I detta fall kallar vi 
byggherren beställare. 
 
Underentreprenör (UE) är den part som av byggentreprenör eller 
byggherre kontrakterats för att, underställd byggentreprenören, leverera 
en entreprenadtjänst till byggherre eller byggentreprenör.   
 
Med byggprojekt menas här all aktivitet, från investeringsbeslut till 
avyttring eller uthyrning, som påverkar uppförandet av en fastighet. 
 

                                        
1 Ett annat mer omständligt ordval hade varit ”transaktionskostnadsansats”. 
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Interorganisatorisk relation ska här avse det förhållande som råder 
mellan två eller fler organisationer. En organisation i sin tur, utgörs av en 
ekonomisk enhet såsom ett företag, en sammanslutning av 
företag/personer eller övrig sammanslutning där denna agerar under ett 
eget namn.  
 

1.5 Disposition 
 
Denna magisteruppsats innehåller totalt sju kapitel, varav de 
nästföljdande är strukturerade enligt följande: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1: Disposition 
 
 
Kapitel två är ett metodkapitel och behandlar den vetenskapliga syn som 
präglar arbetet samt det tillvägagångssätt på vilket arbetet har utförts.  
 
Det tredje kapitlet är en teoretisk referensram och fungerar som verktyg 
med vars hjälp vi grundar våra analyser och slutsatser. 
 
Referensramen kompletteras med empiri, vilken har samlats i två kapitel. 
Det fjärde kapitlet i arbetet består av empiri som gäller för 
byggbranschen i allmänhet medan det femte är företags- och 
projektspecifikt. 
 

3 Teoretisk 
referensram 

4-5 Empiri 

6 Analys, 
7 Diskussion och slutsatser 

2 
M 
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I det sjätte görs så våra analyser av den insamlade empirin med hjälp av 
de verktyg som tillhandahålls av den teoretiska referensramen. Det 
innebär att kapitel sex till stor del är företagsspecifikt. Slutligen lyfter vi i 
det sjunde kapitlet arbetet till en diskussion om, och slutsatser kring, 
vilka implikationer arbetet får för de teoretiska områden som studerats.  
 
Det finns en avgörande skillnad mellan det sjätte och det sjunde kapitlet. I 
kapitel sex använder vi den teoretiska referensramen för att analysera det 
empiriska materialet. I kapitel sju däremot använder vi det empiriska 
materialet samt de analyser vi gjort i kapitel sex för att dra slutsatser om 
de teorier som vi använt oss av. Det är således här som vi prövar och 
nyanserar samt försöker utveckla befintlig teori.  
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2. Metod 
 

 
”Den dumdristiga är säker på sin sak medan den kloka är 

full av tvivel” 
 
 

2.1 Vetenskaplig ansats  
 
Studier av projekt har under senare år tagit allt mer omfattande form vid 
Linköpings Universitet. Med anledning av detta kan vi som författare 
delvis anse oss själva som resursbaserade i vårt val av ämne för denna 
magisteruppsats då vi utifrån intresset kring interorganisatoriska 
relationer valde att studera byggprojekt. Ända sedan byggandet av 
Pyramiderna har projekt varit en del av människans sätt att organisera och 
kring den komplexitet som omger dessa temporära organisationer finns 
flera frågetecken. Vi har formulerat några av dessa i inledningskapitlet. 
Låt oss dock först, innan vi redogör för de praktiska detaljerna kring 
studiens utförande, förklara innebörden av vår syn på forskning och 
vetenskap. 
 

2.1.1 Vetenskapssyn    
 
”Filosofi börjar med förundran och slutar med förundran – djup 
förundran”  

 
Arne Naess (Naess 1999, s.10). 

  
Uttalandet är inte bara träffande för filosofi utan även för vetenskap och 
faktum är att de båda disciplinerna i många avseenden förefaller starkt 
knutna till varandra. Den som intresserar sig för vetenskap och forskning 
måste åtminstone vid något tillfälle ha funderat på vad som är syftet med 
forskningen och vad forskningen egentligen förväntas leda till. Är 
forskningens absoluta syfte att eliminera alla tvivel för att på så sätt 
avmystifiera världen? Troligen inte. Precis som filosofi börjar vetenskap 
med förundran och slutar med ännu djupare förundran då problematiken 
kring det studerade fenomenet växer efter hand som forskaren skaffar sig 
ökade kunskaper. Den som någon gång gett sig på att studera 
relativitetsteorin eller varför människor drabbas av cancer har troligen 
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insett att frågorna bara blir fler och fler efterhand som kunskapen växer. 
På detta sätt ger varje svar på en fråga upphov till en annan mer 
komplicerad fråga etcetera 
 
Sokrates lär en gång ha yttrat något i stil med ”Den dumdristiga är säker 
på sin sak medan den kloka är full av tvivel”. Orden är värda en tanke. Är 
det verkligen så att människan genom empiriska studier, logiska 
slutledningar eller kritisk granskning kan komma närmare den sanna, 
objektiva kunskapen?  Finns det överhuvudtaget något sådant som en 
kunskap som existerar objektivt i naturen, oberoende av människans 
existens? Detta är frågor som alltid rönt stort intresse inom 
vetenskapsfilosofin.  
 
Den syn på vetenskapen som vi anser oss representera har grunder i både 
den klassiska filosofin och den rörelse som uppstod i Wien på 1920-talet 
och som kom att kallas Logisk Positivism (numera även känd som 
”logisk empirism”) (Alvesson & Sköldberg, Naess 1995). Läran 
formulerades av en samling filosofer som gick hårt fram mot de klassiska 
filosofiska frågor som var av metafysisk natur. De menade att filosofiska 
frågor, vars sanningshalt var omöjliga att pröva, saknade mening. En 
fråga som saknade verifikationsmetod var kunskapsmässigt meningslös 
(Gilje & Grimen 1992). Läran var ett stort språng inom filosofin och den 
vann snabbt gehör runt om i Europa. Framförallt innebar den ett 
erkännande av vetenskap, objektivitet och prövning men läran fick även 
utstå kritik. Ett argument mot teorin var att den själv var av filosofisk 
natur, nämligen omöjlig att verifiera och därmed också meningslös. Detta 
är en invändning av klassisk natur som har sin poäng i att vi alltid bör 
vara kritiskt inställda, även då vi tror oss ha funnit sanningen. Den 
främsta kritiken som framfördes mot den logiska positivisten stod Wien-
födde Karl Popper för, vars tankar just kretsade kring ovanstående 
invändning. Mänsklig kunskap är aldrig något slutgiltigt och absolut 
säkert. Ingen vetenskaplig teori är helig och får stå utanför kritik. Den 
huvudsakliga metoden inom vetenskapen måste därför vara falsifikation 
snarare än verifiering, menade Popper (Gilje & Grimen, 1992) som 
hävdade att det som gjorde en teori vetenskaplig var dess förmåga att 
utesluta eller förbjuda vissa tänkbara händelser (Holmberg, 1983). När 
det gäller vad som skall anses som vetenskap eller inte kan vi varken 
stödja Popper eller logisk-positivisterna fullt ut. Att vara kritisk innebär 
rimligtvis att inte bara vara kritisk genom falsifikation utan även denna 
metod i sig själv måste få stå under kritik. Således ter det sig enligt oss 
omöjligt att en gång för alla skilja vetenskap från filosofi och metafysik.  
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2.1.2 Hermeneutiken 
 
De logiska positivisternas syn på kunskapen som strikt vetenskaplig är 
inte tillräcklig för att förklara denna typ av studie. Även mot Karl Poppers 
tankar måste vi kunna rikta kritik. En av anledningarna till att vi tar en 
mjukare ansats här är dels vår personliga syn på vetenskapen, dels på 
grund av det faktum att detta handlar om en, åtminstone i viss mån, 
beskrivande studie. En studie av den här typen kan vara mycket svår att 
både verifiera och falsifiera utan att den för den sakens skull skulle sakna 
mening. Visserligen borde vi förvänta oss flera exempel på utsagor som 
både är fullt verifierbara och falsifierbara inom ramen för denna 
magisteruppsats men ett komplement till denna ansats är en 
nödvändighet.  
 
Med hermeneutik menas den problematik som är förknippad med 
tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen, 1992). 
Meningsfulla fenomen, i sin tur, utgörs av handlingar, uttryck, texter eller 
liknande företeelser som vi som människor har för vana att tillskriva en 
orsak eller mening. Ett mycket centralt begrepp inom hermeneutiken 
utgörs av de bakomliggande erfarenheter, språk och trosuppfattningar 
som påverkar vår tolkning av det vi uppfattar. Det är vanligt att tala om 
detta som en människas förförståelse för det hon tolkar. Till exempel 
utgörs vår förförståelse för den här uppsatsen av den kunskapssyn som vi 
tidigare talade om. Vår kunskapssyn utgörs i sin tur av förförståelse i 
form av erfarenheter och tolkningar, samt tankar hos de författare vi 
hämtat inspiration från etcetera.  
 

2.1.3 Den hermeneutiska cirkeln och expeditionsmetaforen 
 
En viktig del av hermeneutiken är att en handling, ett uttalande eller en 
text bara kan förstås genom den kontext i vilken den förekommer. Ponera 
följande exempel: 
 
Du läser i en bok följande mening: ”Det finns alltid problem med den här 
typen av projekt”. För att förstå vilken typ av projekt författaren talar om 
måste du sätta in meningen i sin rätta kontext, du måste läsa mer än 
endast den enskilda meningen och kanske till och med hela boken för att 
skapa en god förståelse för vad som avses. Å andra sidan är det inte 
möjligt att förstå vad hela boken handlar om utan att först ha läst och 
förstått de enskilda meningar som tillsammans utgör bokens innehåll. 
Detta benämns den hermeneutiska cirkeln och har varit mycket centralt 
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för vår studie. Hur delarna ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas 
och hur helheten ska tolkas är beroende av tolkningen av delarna. Vi kan 
likna studien vid en expedition till en okänd plats (resultatet). Utan karta 
måste vi börja vandringen för att efter färdens gång, prova flera nya stigar 
och justera den riktning i vilken vi vandrar. Detta kan liknas vid den 
hypotetisk deduktiva metod som den kritiska rationalismen bidrar med till 
denna studie. Således ligger vår vetenskapliga ansats i ett mellanskikt, 
inkilad mellan en objektiv vetenskapssyn å ena sidan och hermeneutik 
och tolkning på den andra. Insikten ger en god vetenskaplig utgångspunkt 
och kompletterar vår vetenskapssyn som kan anses innehålla en hög grad 
av förförståelse i form av samhällsvetenskapliga trosföreställningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Studiens vetenskapliga karaktär 
 
Till vänster finner vi den logisk-positivistiskt inspirerade vetenskapssynen 
med fokus på objektivitet och prövbarhet. Till höger står den ”mjukare” 
hermeneutiken bland annat inrymmandes förståelse samt de klassiska 
filosofiska frågorna. Inklämd i mitten, lite till höger, finner vi denna 
studie som har drag av båda skolorna men som på grund av vår 
personliga bakgrund och förförståelse sannolikt är mer hermeneutisk till 
sin karaktär.  
 

2.2 Kvalitativa studier 
 
Den metod som väljs för att genomföra den aktuella studien bör alltid 
spegla de filosofiska grundstenar på vilken studien vilar. Dessutom 
fordras att dessa filosofiska grundstenar på ett bra sätt passar med de 
personliga egenskaper och kompetenser som karaktäriserar den aktuelle 
forskaren. (Merriam, 1998) Då vi redogjort för vår syn på vetenskap och 
positionerat oss jämfört med de större vetenskapsteoretiska skolorna kan 
det sålunda finnas anledning att motivera vilken typ av studie som valts 

Tolkningsfokus Objektivitet i fokus 

Hermeneutik Logisk 
Positivism 

 

Denna studie 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 12 

för att undersöka det aktuella fenomenet. Utgångspunken är då våra egna 
kompetenser och egenskaper vilka i hög grad karaktäriseras av en 
samhällsvetenskaplig bakgrund där kunskaper om företaget som 
organisationsform representerar vår huvudsakliga kompetens.  
 
Ett sätt att sammanfoga den kritiska och tolkningsrelaterade syn på 
vetenskap som vi tidigare motiverat med dessa mer personliga attribut är 
genom en kvalitativ studie. Vad som bland annat karaktäriserar en 
kvalitativ studie är den centrala roll som forskaren intar vid datainsamling 
och analys (Merriam, 1998). Med andra ord tror vi, utifrån vår 
vetenskapliga grundsyn och förförståelse, att det är mycket viktigt att 
försöka skapa ett djup i undersökningen. Detta med hänsyn till studiens 
syfte. Eftersom studien behandlar relationer finns ingen anledning till att 
exempelvis försöka göra några objektiva mätningar eller liknande. Det är 
istället den mening som vi kan tillskriva det studerade fenomenet som bör 
vara det centrala. Detta implicerar att vi använder oss av en kvalitativ 
studie. Med kvalitativa studier menas en slags dialektik, där forskaren 
reagerar på det som mäts samtidigt som det som mäts reagerar på 
forskaren (Merriam, 1998). Mätning i detta avseende handlar därför inte 
om att till exempel försöka kvantifiera eller på något annat sätt försöka 
sätta värde på en observation. Istället innebär mätning i en kvalitativ 
studie tolkning och reflektion från båda parter. För forskaren innebär 
detta enligt Merriam att: 
 
”Kvalitativa forskare är intresserade av att förstå den mening som 
människor har skapat, med andra ord, hur de förstår och förklarar 
världen och de erfarenheter de har av denna värld. Kvalitativ metod 
implicerar ett direkt fokus på erfarenheter som de ”levs” eller ”känns” 
(…)” 
 

         (1998, s. 6)2 
 
Merriam menar vidare att detta leder till att kvalitativa studier i mångt 
och mycket har en beskrivande karaktär – något som också är fallet med 
denna studie. Några av de problemfrågor som vi presenterat i 
inledningskapitlet är av direkt beskrivande karaktär men för denna studie 
föreligger inte enbart ett beskrivande syfte.  
 

                                        
2 Vår översättning 
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2.3 Fallstudier och tillämpad teori 
 
Syftet med denna studie består dels av en rent beskrivande del av de 
relationer som förekommer i byggprojekt och dels av en del där motivet 
är att sammanföra teori med situationsfaktorer för att specificera en 
optimal relation. Denna optimala relation, mellan byggherre och 
underentreprenör, har vi valt att kalla en form av tillämpad teori. Med 
tillämpad teori menar vi att det, förutom det rent beskrivande arbetet, 
handlar om att sammanföra vetenskapliga teorier med faktiska 
förhållanden såsom de tolkas av forskaren. Detta implicerar i sin tur en 
form av testning av de aktuella teorierna då de ställs mot den tolkade 
verkligheten samtidigt som teorierna ställs mot varandra.  
Popper menade att för att det ska vara meningsfullt att falsifiera en teori 
så måste teorin i fråga också presenteras så starkt som möjligt. Dessutom 
måste varje teori så energiskt som möjligt försvaras, för att vi skall få en 
riktig uppfattning om teorins verkliga styrkor och begränsningar. 
(Holmberg, 1983) Således har det varit av stor vikt för oss att i så hög 
grad som möjligt försöka precisera de begrepp som vi använt oss av för 
att så att säga hitta ”skarpa hörn” i varje teori. Utifrån dessa skarpa hörn 
har vi sedan valt att så energiskt som möjligt försöka försvara varje 
aktuell teori för att slutligen ställa teorierna till svars för de 
situationsfaktorer vi observerat.  
 
Den ansats vi valt för att genomföra vår kvalitativa studie är en 
fallstudieansats. En fallstudie genomförs framförallt i syfte att uppnå djup 
förståelse om enskilda fenomen (Merriam, 1998), i detta fall olika 
byggprojekt. Fallstudiens huvudsakliga intresseområde avser att utforska 
snarare än att bekräfta (Merriam, 1998) vilket vi anser väl överensstämma 
med denna studie. Den optimala relationen mellan byggherre och 
underentreprenör kan troligen bara bestämmas utifrån den aktuella 
situationen (om inte så är det ingen nackdel att också studera den aktuella 
situationen) men exakt vad som styr de relationer vi ser i de tre 
byggprojekt vi studerat innebär outforskad mark. Att i en kvalitativ 
fallstudie försöka tillämpa teorin på verkligheten ser vi som mycket 
utmanande då processen inneburit en minst lika stor problematik som 
slutresultatet i sig.   
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2.4 Datainsamling och intervjuareffekter 
 
För att finna svar på de frågor som vi ställt oss har vi främst valt att 
använda oss av intervjuer som form för datainsamling. Anledningen till 
detta är att frågorna, och därmed de svar som vi förväntat oss, är av 
kvalitativ karaktär. Det innebär att vi ställt frågor som den tillfrågade har 
varit tvungen att ställa i relation till hans/hennes uppfattning av det 
berörda fenomenet, projektet. Situationsfaktorerna skulle vid val av en 
annan metod, till exempel enkäter eller sekundärmaterial hämtat i böcker, 
riskera att bli mindre trovärdiga eftersom vi då inte kunnat observera hur 
respondenten verkligen reagerar. Personlig kontakt anser vi således vara 
den största fördelen med intervjuer som datainsamlingsmetod då 
interaktion mellan personer i form av kroppsspråk etcetera skapar goda 
förutsättningar för tolkning. Samtidigt finns det genom metoden en risk 
för att så kallade intervjuareffekter uppstår, då respondenten låter sig 
påverkas av den som ställer frågor. Till exempel kan det här röra sig om 
ledande frågeställningar som gör det erhållna svaret mindre trovärdigt.  
 
Enligt Starrin & Svensson, (1994) påverkas de svar som erhålls i en 
undersökning av den tillfrågades relation till omvärlden och det 
undersökta objektet. Således blir det viktigt i en undersökning av denna 
karaktär att de frågor som ställs i intervjuerna är öppna (vilket ger den 
tillfrågade möjlighet att svara på sitt eget sätt) och djupgående. Det som 
skiljer en djupintervju från en mer allmän intervju är att den allmänna 
intervjun främst genomförs för att få en överblick över problemområdet 
medan djupintervjun i sin tur bygger på denna övergripande kunskap. 
Djupet i intervjuerna är viktigt eftersom människor annars tenderar att 
svara på ett sätt som speglar deras egna, tidigare reflektioner av området. 
En djupgående intervju ger således möjlighet till svar på frågor som 
respondenten inte tidigare har reflekterat över (Starrin & Svensson, 
1994). 
 

2.4.1 Genomförande 
 
Djupintervjuerna för studien har genomförts inom Duvkullen HB, JM AB 
samt med ett antal entreprenörer. För att fånga den teoretiska 
problematiken har vi valt att försöka vinkla frågorna till att röra specifika 
projekt, något som dock för med sig vissa tveksamheter. Till exempel är 
byggprojektet inte någon ekonomisk enhet som själv svarar för 
resursallokering (Winch, 1989) vilket kan ha inverkat på vår studie. Att 
inte studera specifika projekt, utan istället bara generella egenskaper för 
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de båda fallföretagen, hade dock berövat studien på den operationella 
koppling som är en förutsättning för att få klarhet i de situationsvariabler 
som JM och Duvkullen ställs inför genom sin verksamhet.  
 
Intervjuer har genomförts med hjälp av frågor som är sekventiellt 
anpassade efter referensramen. Med andra ord har vi börjat varje intervju 
med att ställa frågor som är centrala ur kontraktsansatsen för att därefter 
gå vidare mot situationsvariablerna. Vi har även använt oss av 
hypotetiska resonemang i frågeställningarna, till exempel med avseende 
på materialinköp i egen regi för att fånga reaktioner som kan tyda på stark 
institutionalisering. Vi har totalt genomfört 15 stycken djupintervjuer om 
vardera en till två timmar med totalt 15 personer i form av projektledare, 
platschefer, arbetsledare, inköpare, underentreprenörer, byggentreprenör 
och i Duvkullens fall VD. Studien omfattar tre olika projekt, två inom JM 
och ett inom Duvkullen. Anledningen till att vi har valt att studera två 
projekt inom JM är att bolaget är väldigt mycket större än Duvkullen.  

2.4.2 Tolkning av insamlat material 
 
Vi nämnde tidigare under avsnittet om hermeneutiken att språket utgör en 
del av vår förförståelse då vi tolkar vad andra har att säga. Även det 
direkta språkbruket kan ge upphov till missförstånd, något som därmed 
kan ha påverkat vår datainsamling. Problematiken kan illustreras med 
följande exempel:  
 
Vi läser följande i en tidning: ”Alla vet att det är en stor skillnad mellan 
ett anläggningsprojekt och ett byggprojekt”. Det är något som inte alla 
byggherrar inser”. Här föreligger två uppenbara tolkningsmöjligheter.  
 

1. Inte alla byggherrar inser, att det är en stor skillnad mellan ett 
anläggningsprojekt och ett byggprojekt. 

2. Inte alla byggherrar inser, att alla vet att det är en stor skillnad 
mellan ett anläggningsprojekt och ett byggprojekt. 

 
Det räcker med andra ord inte att sändaren av ett budskap lägger en 
bestämd innebörd i sin formulering om denna innebörd aldrig uppfattas 
av mottagaren. För att försöka undvika tvetydigheter av denna typ har vi i 
våra intervjuer försökt att använda oss av klara begreppspreciseringar. 
Inom samhällsvetenskapen är det dock ett faktum att vi ständigt tvingas 
arbeta med tolkningar av redan tolkade data, vilket gör att vi inte kan 
bortse från de effekter som just tolkning kan ge upphov till. Tvärtom ger 
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tolkningen en möjlighet att komma närmare respondenten än vad det går 
att göra genom att bara blint lyssna till utsagor så som de i sig föreligger.  
 
”There are more things in heaven and earth than are dreamt of in our 
hypotheses, and our observations should be open to them”  

 
(Cronbach, citerad i Starrin & Svensson, 1994) 

 

2.4.3 Generaliserbarhet 
 
Möjligheterna att generalisera från slutresultatet av denna studie 
begränsas av studiens kvalitativa karaktär. Med detta menar vi att vi inte 
genom mätning kan bevisa att resultaten är oemotstridligen sanna. 
Studien är dessutom situationsspecifik och bygger på observationer av ett 
fåtal fenomen som vi dock studerat noga. Detta faktum bidrar till en 
generaliserbarhet till liknande företag och situationer. 
 
Att hitta situationer med exakt liknande förutsättningar som i denna 
studie är dock inte helt oproblematiskt. Vad vi påbjuder är därför en form 
av generaliserbarhet som inte huvudsakligen riktar sig till liknande 
företag och situationer utan istället mot de teorier som vi använt oss av. 
Med generalisering utifrån teori menar vi därför de möjligheter till 
prövning och/eller verifiering och nyansering av befintlig teori som 
studien kan tänkas bidra med. Implicit innebär detta förstås även en 
generalisering till de fenomen som teorin i sig omfattar och därför har vi 
valt att inte dra några generella slutsatser annat än i form av hypoteser 
som kan bli föremål för testning. Alla vetenskapliga försök börjar med 
hypoteser (Holmberg, 1983) och därför vill vi göra läsaren medveten om 
att de slutsatser som framkommer i denna studie inte på något sätt kan 
anses som generella utan att först ha utsatts för empirisk prövning.  
 

2.5 Käll- och metodkritik 
 
Källkritik handlar i första hand om frågan om förvrängning av 
information (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 123). Datainsamlingen till 
denna studie har i första hand samlats in i form av primärdata – något 
som gör avståndet mellan verklighet och betraktare mindre än i de fall vi 
grundat vårt resonemang på sekundärdata. Det är välkänt att information 
har en tendens till att förvrängas ju fler led den passerar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) och således är det i första hand viktigt att inta en kritisk 
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hållning till information, i fall där avståndet mellan forskare och det 
observerade fenomenet är stort.   
 
Det största avståndet mellan tolkare och verklighet i den här studien 
utgörs av de fall vi använt oss av sekundärdata i form av litteratur etcetera 
Skillnaden i trovärdighet mellan primär- och sekundärdata borde dock 
vara av mindre betydelse då vi i generella termer diskuterar käll- och 
metodkritik varvid vi i följande resonemang ej valt att skilja mellan 
primär- och sekundärdata. Det vi anser viktigast för källors trovärdighet 
är den så kallade koherens som visar på uppgiftslämnarens medvetna eller 
omedvetna intresse av att vinkla information. Således är koherensen en 
form av totalitetsprincip där de uppgifter som föreligger ställs i relation 
till uppgiftslämnarens övriga påståenden samt dennes bakomliggande 
situation (Alvesson & Sköldberg, 1994).   
 
Med avseende på empiriunderlaget för denna studie kan det vara på sin 
plats att skilja på källor i form av kvarlevor och berättande källor. 
Alvesson & Sköldberg menar att kvarlevor i form av till exempel brev 
eller protokoll är mer värda ur trovärdighetssynpunkt då de inte lika lätt 
har kunnat utsättas för subjektiv förvrängning som i fallet med berättande 
källor (1994). I denna studie har vi stött på motstridiga uppgifter i flera 
fall inom både Duvkullen och JM. Personer inom samma organisation har 
haft olika uppfattningar om samma fenomen och det har ibland varit svårt 
att urskilja om respondenten försökt återge fakta eller om han/hon gjort 
en tolkande beskrivning. I JM:s fall har vi kunnat studera protokoll från 
byggmöten för att försöka reda ut denna problematik – något som vi dock 
ej har haft möjlighet till hos Duvkullen. Ett viktigt inslag i 
empirinsamlingen för Duvkullen har därför varit intervjun med 
byggentreprenören som i egenskap av varken byggherre eller 
underentreprenör kunnat ge sin syn på relationerna mellan dessa parter.    
 
Vidare menar Alvesson & Sköldberg (1994 s. 126) att ”två källor med 
tendens åt samma håll inte är värda mer än en”, något som vi dock har 
anledning att ifrågasätta med avseende på koherensen i författarnas tes. I 
det fall vi i denna studie har två berättande källor som oberoende av 
varandra säger samma sak, borde inte detta styrka innehållet i deras 
utsagor? Bara för att en observation i detta avseende är verifierande, 
skulle den därför också vara värdelös? Här är det med andra ord tveksamt 
om Alvesson & Sköldberg verkligen visar på koherens, då utsagan strider 
mot deras grundläggande påstående, nämligen att ”all källkritik har att 
göra med frågan om förvrängning av information” (1994 s. 123).  
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En brist med genomförandet av denna studie är det faktum att vi inte 
lyckats nå någon av de underentreprenörer som arbetar med Duvkullens 
projekt. Med anledning av detta saknas en nyans i den bild vi har fått av 
projekt Bantorget. I och med att vi har intervjuat två personer från 
Duvkullen och ytterligare tre från byggentreprenören Lindstams Bygg, 
anser vi dock att vi inte kan ha fått en direkt felaktig bild. För det första 
har båda personerna inom Duvkullen avgivit liknande berättelser. För det 
andra anser vi att den empiri som samlats in hos Lindstams Bygg har 
mycket stor trovärdighet. Detta i och med att Lindstams Bygg är 
oberoende i förhållandet mellan Duvkullen och UE.  
 
I JM:s fall ansåg vi det nödvändigt att inte endast studera ett enstaka 
projekt då detta skulle ha kunnat leda till att vi fått ett alltför 
projektspecifikt resultat. Vi vill dock poängtera att JM har en så pass stor 
mängd projekt igång samtidigt att vårt beslut att studera två projekt 
fortfarande inte har eliminerat risken för felaktigheter. Vårt sätt att 
hantera denna risk har varit att, utöver djupintervjuer, samla in empiri i 
form av kontrakt och protokoll från byggmöten och upphandlingar. Vi har 
även spenderat mellan tio till tjugo timmar med att intervjua personer på 
olika positioner inom JM:s organisation. Detta i syfte att få en bredare 
bild av JM:s sätt att arbeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 19 

3. Teoretisk referensram 
 
 

”det är bara för att mänskliga individer är begränsade i 
kunskap, förmåga, färdigheter och tid som organisationer 
är användbara redskap för människans realiserande av 

sina mål”  
 
 

3.1 Mikroteori och marknadsmisslyckanden 
 
Klassisk ekonomisk teori har sedan länge grundats på antaganden om 
människan som en förnuftig varelse med full frihet att agera helt i 
enlighet med sina personliga preferenser (Levinthal & March, 1993; 
Simon, 1997). I centrum för dessa preferenser står det för individen att 
maximera sin egna nytta, vilket i sin tur anses vara det bästa för samhället 
som helhet. 
 
”Det är inte slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja vi litar på för 
vår middag, utan deras tillgodoseende av sina egna intressen”. 
 

(Adam Smith, ”The Wealth of the Nations”, ur Williamson, 1975). 
 
Under den tid då ekonomin till stor del präglades av tron på människan 
som perfekt rationell var den ekonomiska styrningen kraftigt inriktad på 
att inom väl uppsatta ramar, optimera och göra de bästa och mest 
rationella valen för att maximera vinsten till ägarna. Denna rationella 
aktör har senare blivit välkänd under arketypen  ”economic man” 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998), vars huvudsakliga problem är att utifrån de 
alternativ som finns samla ihop, värdera och välja det bästa. Idag talar vi 
dock inte längre om någon fullkomligt rationell individ annat än som 
arketyp. Istället har kunskapen om människan som begränsat rationell 
(Simon, 1997) blivit ett av ekonomiämnets största intresseområden. 
Ytterligare kunskap om hur och varför människan fungerar på det sätt hon 
gör då hon ställs inför komplicerade situationer, skulle vara att betrakta 
som ett stort bidrag till samhällsvetenskapen.   
 
En av dem som, inspirerade av bland annat Herbert Simon, funderade 
mycket kring människans begränsade förmåga var Oliver Williamson. 
Williamson menade att den klassiska mikroteorin inte alltid var tillräcklig 
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för att förklara varför marknad och företag agerade på ett visst sätt. 
Särskilt intresse lade han vid de observationer av så kallade 
”marknadsmisslyckanden” som gjorts och som inte kunde ges någon 
rationell förklaring inom ramen för den traditionella mikroekonomiska 
teorins grundläggande antaganden. (Williamson, 1975) 
 

3.2 Transaktionskostnadsteorin 
 
Med stöd i den litteratur som under en tid försökt förklara observerade 
marknadsmisslyckanden föreslog Williamson att huvudintresset skulle 
riktas mot transaktionskostnader. Med transaktionskostnader menas såväl 
transaktioner på marknaden som kostnader för interna transaktioner 
(Douma & Schreuder, 1992) och dessa uppstår framförallt i de situationer 
då det är problematiskt att bestämma värdet på en vara eller tjänst (Ouchi, 
1980). Alchian & Allen (1974) delar in transaktionskostnaderna i tre olika 
typer - nämligen sökkostnader, kontraktskostnader och kontrollkostnader. 
Med sökkostnader förstås de kostnader som förknippas med att finna en 
motpart för transaktionen samt kostnader för information om priser och 
villkor etcetera. Kontraktskostnader, i sin tur, inkluderar 
förhandlingskostnader och kostnader för att upprätta kontrakt. Slutligen 
föreligger kontrollkostnader som uppkommer som en följd av risken för 
att motparten inte fullföljer sin del av överenskommelsen. Vidare kan 
transaktionskostnaderna delas in i transaktionskostnader ex ante 
respektive transaktionskostnader ex post (Williamson, 1985), där sök- och 
kontraktskostnader är av ex ante-typ och kontrollkostnader av ex post-
typ. Det är enligt Williamson dessa kostnader, inte teknologi eller några 
andra faktorer, som förklarar varför en organisation agerar eller ser ut på 
ett visst sätt. 
 
Det kanske mest centrala inom transaktionskostnadsteorin är det faktum 
att den tar hänsyn till mänskliga faktorer som osäkerhet och människans 
begränsade förmåga att ta till sig och bearbeta information, så kallad 
begränsad rationalitet. Detta är faktorer som i den klassiska ekonomiska 
teorin inte fått någon som helst uppmärksamhet. Tillsammans med 
omvärldsfaktorer utgör de mänskliga faktorerna (osäkerhet och 
människans begränsade rationalitet) grundantagandena för 
transaktionskostnadsteorin, vilket illustreras av nedanstående figur: 
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Figur 3: Transaktionskostnadsteorins grundantaganden (Williamson, 1975), 
egen bearbetning 
 
 
Transaktionskostnadsteorin tar sitt ursprung i de två ytterligheterna 
marknad och hierarki som två sätt genom vilka parter kan välja att 
genomföra transaktioner. Det är den relativa effektiviteten i att hantera 
transaktionskostnaderna hos dessa båda alternativ som bestämmer hur 
transaktionen kommer att genomföras. I de fall en hierarkisk lösning 
skulle vara mer effektiv än en marknad i att minimera kostnaderna för en 
transaktion kan vi således förvänta oss att transaktionen ifråga kommer 
utföras just inom en organisation.  
 
Det är viktigt att här klargöra att det inte enbart är människans begränsade 
rationalitet som leder till höga transaktionskostnader utan det är först när 
denna faktor kombineras med det Williamson benämner omvärldsfaktorer 
som det uppstår problem (Williamson, 1975). Vi ska börja med att 
redogöra för denna kombination och se hur en organisatorisk lösning kan 
vara överlägsen en marknadslösning då vissa faktorer dominerar 
relationerna.  
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3.2.1 Begränsad rationalitet och osäkerhet/komplexitet 
 
Med begränsad rationalitet menas att det för människan inte är möjligt att 
inför ett beslut ta in alla aspekter som kan tänkas ha betydelse för utfallet 
av beslutet. Simon (Citerad i Williamson, 1975) uttrycker sig som att 
begränsad rationalitet är mänskligt beteende som är:  
 
”intendedly rational, but only limitedly so” 
 

      (1975, s. 21). 
 
 
Det är omöjligt för oss som individer att göra perfekta förutsägelser och 
de förutsägelser vi gör är baserade på mycket enkla premisser (Simon, 
1997). Williamson (1975) talar om att människan är oförmögen att 
upprätta perfekt rationella beslutsmodeller och Williamsson nämner här 
spelet schack som ett typexempel på detta. Hade människan varit 
fullständigt kapabel att sammanställa och utvärdera alla tänkbara 
alternativ för ett schackdrag hade det inte funnits något att spela om utan 
alla matcher skulle sluta i remi.  
 
Det kan vidare tänkas att människan just av denna anledning väljer att 
samarbeta i organisationer, något som  Simon, citerad i Williamson, 
formulerar så här: 
 
 ”det är bara för att mänskliga individer är begränsade i kunskap, 
förmåga, färdigheter och tid som organisationer är användbara redskap 
för människans realiserande av sina mål”  

 
(1975 s. 21, fritt översatt).  

 
 
Citatet förefaller träffande för just den mänskliga förmågan men vi ska 
komma ihåg att det enligt Williamson är först när människorna börjar nå 
den gräns för vad de klarar av som begreppet begränsad rationalitet blir 
intressant. Enklare uppgifter klarar vi vanligen och således är det bara vid 
stor osäkerhet och/eller komplexitet som det uppstår komplikationer. Med 
osäkerhet och/eller komplexitet menas de förutsättningar som omger den 
specifika transaktionen. Det kan till exempel vara möjligheten att i förväg 
exakt bestämma hur den färdiga produkten skall komma att se ut. Detta 
kan ofta vara fallet i transaktioner där produktens egenskaper inte är helt 
bestämda (produktkomplexitet) från början vilket gör att aktiviteterna 
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kontinuerligt måste justeras för de ”överraskningar” som dyker upp. Här 
ser vi således ett exempel på att osäkerhet och/eller komplexitet är en 
förutsättning för att begränsad rationalitet ska bli ett problem. Dock talar 
Turner & Simister (2001) även om att komplexitet i processen kan 
förekomma.  
 
Ovanstående, inom en marknad förekommande, problematik kan enligt 
Williamson delvis få sin lindring genom en organisatorisk lösning. Då 
osäkerhet och/eller komplexitet i samband med begränsad rationalitet 
föreligger är en organisation effektivare i sitt sätt att hantera dessa 
situationer än en marknad.  
 
Ett område där hierarkin är överlägsen marknaden i att hantera begränsad 
rationalitet och osäkerhet/komplexitet är förmågan till sekventiell 
samordning. Med sekventiell samordning menas att en organisation bättre 
kan anpassa aktiviteter i tiden än en marknad. Williamson menar vidare 
att organisationer är bättre än marknader på att skapa målkongruens 
mellan aktörer. Med detta menar han att parter som agerar i en föränderlig 
miljö och som är skilda från varandra (marknad) inte kan agera på ett sätt 
som är optimalt. Som en tredje faktor talar Williamson om idiosynkratiskt 
språk som gör organisationer överlägsna marknader på att hantera 
begränsad rationalitet. Med detta förstås det språkbruk som gör ord 
betydelselika för alla inblandade parter. Detta är lättare i en organisation 
och kan i viss mån stävja människans begränsade rationalitet och öka 
chanserna för en god förståelse. Visserligen skulle detta även kunna 
inträffa genom en marknad. Sannolikheten för ett så utvecklat 
idiosynkratiskt språk är dock betydligt mindre på marknaden eftersom 
alla parter i grund och botten ser till sina egna intressen. Därför är de inte 
villiga att göra några större eftergifter för att öka förståelsen i 
marknadsrelationerna. (Williamson, 1975) 
 
Stinchcombe menar här att en annan anledning till att en organisation kan 
vara överlägsen en marknad är genom kontinuiteten i arbetet. Detta 
skapar kort- och långsiktiga vinster då marginalkostnaden blir mindre om 
ett företag gör samma sak flera gånger istället för att kontraktera för varje 
enskild produkt. Anledningen är enligt Stinchcombe inte att rutiner 
standardiserar arbetet utan att rutiner innefattar organisatoriskt lärande. 
Det har till exempel visat sig att flygplanstillverkare lyckats tillverka det 
andra flygplanet i en serie till en kostnad som är 73 procent lägre än 
kostnaden för det första. I enlighet med detta resonemang skulle  således 
en stor del av de totala kostnaderna kunna minskas genom en 
organisatorisk lösning (Stinchcombe & Heimer 1985).  
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3.2.2 Opportunism och small numbers exchange 
 
Vi talade i tidigare avsnitt om människan som nyttomaximerare och att 
han/hon alltid kommer agera så att det passar dennes personliga 
preferenser. Williamson (1975) menar att detta till och med kan ta sig 
uttryck i att människan i vissa fall kan vara villig att åsidosätta moral, 
regler eller överenskommelser för att tillgodose och maximera sin egen 
nytta. Med andra ord är vissa människor villiga att på andra människors 
bekostnad ta för sig då möjligheten ges, det vill säga handla 
opportunistiskt. Med opportunism skall därför förstås antingen (1) 
medvetet innehållande eller manipulerande av information och/eller (2) 
avsiktligt lämnande av felaktiga löften om framtida prestationer 
(Williamson 1975). Viktigt att notera här är dock att opportunism inte 
handlar om att alla människor beter sig opportunistiskt utan poängen är 
istället att det ex ante är omöjligt att separera ut de parter som skulle 
kunna uppvisa ett sådant beteende (Williamson, 1975; Douma & 
Schreuder, 1992).  
 
Precis som i fallet med människans begränsade rationalitet är även vissa 
människors benägenhet för opportunism förknippad med en 
omvärldsfaktor. Williamson menar att det i detta avseende fordras en 
marknad med flera aktörer för att opportunism inte skall kunna 
förekomma. När Williamson (1975) talar om ”small numbers exchange” 
eller få aktörer avser han situationer där det eventuellt skulle kunna 
förekomma opportunism. I det fall marknaden utgörs av ett flertal parter 
är dock detta inte möjligt då opportunistiskt beteende straffar sig när det 
är tid att förnya ett kontrakt eller inleda en ny relation. Antalet aktörer på 
marknaden är således avgörande för om opportunism skall löna sig eller 
inte. 
 
Hur kan då en organisatorisk lösning vara mer effektiv än en 
marknadslösning i att hantera opportunism? Williamson menar att detta är 
möjligt i tre avseenden; i första hand genom förmågan för en organisation 
att minska suboptimeringen för systemet som helhet. Med detta menas att 
det är svårare för aktörer i en organisation att tillgodogöra sig kortsiktiga 
vinster på bekostnad av systemet. Stinchcome (Stinchcombe & Heimer, 
1985) är av en liknande uppfattning då han menar att det finns en distinkt 
skillnad mellan marknad och hierarki i och med kontinuiteten i den 
hierarkiska lösningen. De parter som är inblandade i hierarkiska 
transaktioner är anställda av företaget och bland dessa parter finns hela 
tiden en medvetenhet om att relationen kommer att fortgå. Detta leder till 
att individerna inom företaget undviker att handla opportunistiskt 
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eftersom de vet att ett sådant handlande skulle ge kortsiktiga vinster men 
på längre sikt bli ödesdigert.  
 
Vidare är det betydligt lättare att övervaka aktiviteter inom en 
organisation än på en marknad. För det tredje förefaller även en 
organisation vara överlägsen en marknad i de fall oenigheter skulle 
uppstå. Det är då lättare att hantera dispyter inom organisationen 
eftersom de parter som arbetar med varandra på en marknad har svårare 
att träffas och ha regelbundna eller oplanerade möten (Williamson, 1975; 
Stinchcombe & Heimer, 1985) 
 

3.2.3 Tre dimensioner av en transaktion 
 
Vi har ovan sett hur marknader och organisationer, beroende på situation, 
är olika effektiva i att hantera kostnaderna för en transaktion. Utöver vad 
som anförts som transaktionskostnadsbestämmande faktorer, tar 
transaktionskostnadsteorin även hänsyn till att transaktioner kan se olika 
ut. Williamson talar om tre olika dimensioner eller egenskaper som gör 
att en specifik transaktion kommer att genomföras på ett visst sätt 
(Williamson, 1985). Williamson talar här om tillgångarnas specificitet,  
frekvens och osäkerhet som de avgörande dimensionerna.  
 
 

3.2.3.1 Tillgångarnas specificitet 
 
”Det är svårt att överdriva den betydelse som tillgångarnas specificitet 
utgör för transaktionskostnadsteorin”  
 

       (Williamson 1985, s.56) 
 

Enligt Williamson (1985) har en tillgångs grad av specificitet att göra 
med det antal användningsområden som tillgången har. Med en hög grad 
av specificitet menas att  en tillgång är speciellt utformad för en given 
transaktion och därmed inte kan få någon alternativ användning utan att 
väsentligt förlora i värde. Williamson (1985, s.53) kallar detta för att 
tillgången har idiosynkratiska attribut, den är att betrakta som ”sunk” 
(Williamson, 1996). Grunden för resonemanget ligger i att de parter som 
genomför en transaktion måste göra någon form av uppoffring eller 
investering för att transaktionen ska genomföras. Denna uppoffring 
medför att parterna ”låses in” i transaktionen. Inlåsningen kan leda till att 
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en i ursprungsläget rådande marknadsrelation med hög 
tillgångsspecificitet ersätts med vertikal integration (Williamson, 1996). 
 
Att tillgångarnas specificitet är en så central dimension har att göra med 
dess roll för beslutet om vad företaget skall köpa in respektive vad 
företaget själv skall utföra (Augustsson, 1998). Cox (1996) har med 
grund i Reve (1990) utvecklat detta synsätt och menar att tillgångarnas 
specificitet inte bara är förknippad med kostnaderna för den specifika 
transaktionen, utan att det finns en betydligt mer grundläggande aspekt på 
tillgångarnas specificitet, som bottnar i företagets förmåga att lära och 
utvecklas av transaktionen 
 
”If firms must react quickly and responsively to changing technology and 
competitive market pressures, the decision about whether to undertake 
transactions in-house or externally cannot be tied to a view of asset 
specificity that is based on the sunk cost of past transactions” 

 
       (Cox, 1996 s. 60) 

 
Det viktiga här är att inse att den tolkning av tillgångarnas specificitet 
som Cox (1996) och Reve (1990) gör skiljer sig från den som görs av 
Williamson. Cox och Reve menar att den aktuella transaktionen, genom 
företagets kärnkompetens, är direkt länkad till företagets strategi och 
således aldrig är ”sunk”, något som Williamson (1996) påstår.  
 
Det som egentligen bestämmer om företaget ska genomföra en 
transaktion inom eller utanför den egna organisationen är istället enligt 
Cox (1996) och Reve (1990) företagets kärnkompetens. Prahalad & 
Hamel (1990) definierar kärnkompetens i en tämligen vid bemärkelse och 
menar att kärnkompetens innehåller element av både kollektivt lärande 
samt koordinering och harmonisering av kompetenser och teknologier. 
Vidare menar de att kärnkompetenser involverar kommunikation och 
vilja att arbeta över de organisatoriska gränserna. Reve (1990) menar att 
kärnkompetenser kan vara synliga i form av till exempel fysiska 
tillgångar, men att de oftast är av osynlig natur som kunskap, rutiner och 
kultur. Att exakt definiera kärnkompetens är därför mycket svårt men 
med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi valt att definiera ett 
företags kärnkompetenser som: 
 
”den unika samling resurser och förmågor, materiella eller immateriella, 
som är att anse som den främsta anledningen till att företaget berättigar 
sin existens på marknaden”  
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Således är det med denna definition fullt möjligt att ett företag som självt 
hävdar att deras kärnkompetenser är till exempel försäljning och 
marknadsföring, istället uppnår sin marknadsexistens på något helt annat 
sätt, till exempel genom att äga och driva och mycket dyra 
produktionsanläggningar.  
Kärnkompetenser är dock viktigt att skilja från kärnverksamheter som 
istället skall förstås som: 
 
”de aktiviteter som direkt avspeglar ett företags kärnkompetenser”  
 
Med avseende på ovanstående tolkning av tillgångarnas specificitet är ett 
företag, för att överleva, tvunget att behålla vissa transaktioner inom 
företaget för att inte urholka sin kärnkompetens och därmed försvinna 
från marknaden (Cox, 1996). Detta leder till att transaktioner med hög 
tillgångsspecificitet alltid kommer att genomföras inom den egna 
organisationen, medan transaktioner med låg tillgångsspecificitet kommer 
att skötas på marknaden. Transaktioner med en tillgångsspecificitet som 
är varken hög eller låg och där det råder en hög grad av osäkerhet 
kommer däremot att genomföras mellan organisationer i form av 
bilaterala relationer, samarbeten (Reve, 1990) eller olika former av 
allianser (Cox, 1996). Detta återkommer vi till i avsnitt 3.3 om samverkan 
mellan organisationer. 
 
 

3.2.3.2 Frekvens 
 
De transaktioner som har hög tillgångsspecificitet kommer enligt 
resonemanget ovan att genomföras inom en organisation. Enligt 
Williamson (1985) leder dock dessa speciella organisatoriska lösningar 
till höga fasta kostnader. Med andra ord är det av betydelse att liknande 
transaktioner kan genomföras vid fler tillfällen eftersom detta sänker de 
fasta kostnaderna per transaktion. Detta benämner Williamson 
transaktionens frekvens – något som är högst relevant både ur ett klassiskt 
ekonomiskt perspektiv (stordriftsfördelar etcetera) samt ur ett 
transaktionskostnadsperspektiv. (Williamson, 1985) 
 

 
3.2.3.3 Osäkerhet  

 
Med utgångspunkt i det sätt en transaktion kommer att hanteras finns 
anledning att återkomma till osäkerheten i transaktionen. Vi har tidigare 
sett att begränsad rationalitet bara är ett problem i samband med osäkra 
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och/eller komplexa situationer och ett liknande resonemang är relevant 
för denna tredje dimension av en transaktion.   
”The basic proposition here is that governance structures differ in their 
capabilities to respond effectively to disturbances”  
 

 (Williamson 1985, s. 56) 
 
Det finns således en osäkerhet som är av betydelse beroende på vilken 
situation människan ställs inför. Det finns även en osäkerhet som är av 
mer strategisk karaktär och som är direkt relaterad till opportunism, så 
kallad beteendeosäkerhet. Med denna typ av osäkerhet menas osäkerhet 
som är förknippad med mänskligt handlande såsom risken att en part 
förvränger eller innehåller information. Beteendeosäkerhet kan 
förekomma såväl ex ante som ex post. (Williamson, 1985) 
 

3.3 Samverkan mellan organisationer 
 
Transaktionskostnadsteorin har gett oss en infallsvinkel till varför 
organisationer uppstår. Vad transaktionskostnadsteorin dock inte tar 
någon hänsyn till är det faktum att organisationer samarbetar. Även om 
detta delvis erkänns av Williamson själv då han i senare verk talar om en 
hybridform av organisation, mellan marknad och hierarki (Williamson, 
1985), finns anledning att utifrån denna svaghet i teorin fundera över vad 
som kan tänkas driva ett sådant samarbete. 
 

3.3.1 Organisatoriska mellanformer och klaner 
 
Williamson menar att marknader och hierarkier utgör motpoler till 
varandra (1985). Beroende av de transaktionskaraktäristika vi diskuterat 
tidigare har vi sett att det finns olika motiv till att organisera transaktioner 
på ett visst sätt. Williamson menar i sin utvecklade teori om 
transaktionskostnader att det även kan finnas mellanformer mellan 
marknad och hierarki som har sina respektive fördelar i att hantera 
kostnaderna för en transaktion. Han ger dock inga utförligare förklaringar 
till varför dessa mellanformer uppstår. Till exempel är Williamson 
mycket skeptisk till att förtroende skulle ha någon som helst betydelse för 
en transaktion. Sitt resonemang stödjer Williamson bland annat på Lisa 
Bernstein som beskrivit förtroendets roll för handeln med diamanter 
mellan judiska affärsmän i New York. Så här har en av affärsmännen 
beskrivit förtroendets roll: 
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”When I first entered the business, the conception was that truth and trust 
were simply the way to do business, and nobody decent would consider 
doing it differently. Although many transactions are still consummated on 
the basis on trust and truthfulness, this in done because these qualities 
are viewed as good for business, a way to make profit” 
 

      (Bernstein, i Williamson, 1996 s. 
258) 

 
Inom klanlitteraturen återfinns ett liknande resonemang hos Alvesson & 
Lindkvist (1993). Klaner är en form av organisation där den primära 
kontrollmekanismen utgörs av sociala faktorer, en form av kultur där 
parterna samarbetar i tron på en långsiktig belöningsrättvisa (Ouchi, 
1980). Alvesson och Lindkvist menar dock att det kan finnas 
instrumentella drivkrafter till att det uppstår klaner. Detta benämner 
Alvesson & Lindkvist den ekonomiskt kooperativa klanen. Den 
ekonomiskt kooperativa klanen präglas av att individerna fokuserar kring 
jämvikten mellan bidrag och belöning och är villiga att göra uppoffringar 
bara för att de själva i längden kommer att tjäna på det (Alvesson & 
Lindkvist, 1993). Författarna talar även om en annan typ av klan, som 
inte uppstår på samma grunder som den ekonomiskt kooperativa klanen. 
För denna social-integrativa klan betonas istället en emotionell grund för 
klanbeteendet där de ingående individerna handlar på ett visst sätt för att 
de har en social syn på samarbetet. För dessa individer är delaktighet och 
kommunikation viktigt och här spelar även förtroendet människor 
emellan en stor roll (Alvesson & Lindkvist, 1993). Förtroende kommer vi 
dock att återkomma till senare. 
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Med avseende på tidigare resonemang om tillgångarnas specificitet 
nämndes att Cox (1996) och Reve (1990) förklarar organisatoriska 
mellanformer ur ett strategisk perspektiv, där företagens kärnkompetens 
är ett centralt begrepp. Företagets kärnkompetenser är alltid av hög 
tillgångsspecificitet, vilket gör att dessa måste genomföras inom den egna 
organisationen. Tvärtom gäller för områden där företaget inte har 
kompetens, vilket gör att dessa långtifrån kärnan liggande kompetenser 
kommer att skötas genom marknaden. Mellan de båda ytterligheterna 
finner vi mellanformerna, som representerar olika grader av strategisk 
betydelse och tillgångsspecificitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Tillgångarnas specificitet och kopplingen till företagets 
kärnkompetenser (Cox, 1996) 
 
 
Modellen visar att en organisationslösning är att föredra vid mycket hög 
tillgångsspecificitet. Ju lägre tillgångsspecificiteten är, desto mer är en 
marknadslösning att föredra. Mellan de båda ytterligheterna finner vi 
olika grader av samarbeten.  
 
Preferred supplier innebär ett förhållande med ett antal utvalda 
leverantörer vars produkter eller tjänster inte är centrala för det köpande 
företagets utveckling och kompetens. Istället handlar det om kompetenser 
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som kompletterar det köpande företaget. De leverantörer/entreprenörer 
som preferred supplier-relationer är avsedda för, väljs vanligen på 
grundval av bedömningar och värderingar inom det köpande företaget. 
 
Med single sourcing menas en något högre grad av tillgångsspecificitet 
där varje relation regleras genom ett unikt kontrakt. Dessa kontrakt är 
dock otydliga både med avseende på äganderättigheter och kontroll. 
Syftet med single sourcing är att minimera transaktionskostnaderna 
samtidigt som kostnader förknippade med vertikal integration undviks. 
Eftersom ett single sourcing-samarbete är långsiktigt bör de produkter 
eller tjänster som köps in vara av strategisk vikt, men ej avgörande, för 
det köpande företagets kärnkompetenser. 
 
Network sourcing innebär ett ännu djupare samarbete än single sourcing. 
Här avses att ett företag väljer att samarbeta med ett antal leverantörer 
vars kärnkompetenser är av avgörande strategisk vikt för det företag som 
initierar samarbetet. Dessa kompetenser ska också vara överlappande. 
Leverantörerna har i sin tur full frihet att vertikalt samarbeta med, för 
dem, strategiskt viktiga underleverantörer.  
 
Innan vi slutligen når den organisatoriska lösningen återfinner vi 
strategiska allianser som är explicita kontrakt om samverkan mot ett 
gemensamt mål. Här omfattas i regel produkter och tjänster som är av 
ömsesidig och avgörande betydelse för parternas kärnkompetenser. 
Strategiska allianser bildas i form av joint-ventures med gemensamt 
ägande av den slutgiltiga produkten. Detta innebär även att en ny juridisk 
person eller organisation bildas. (Cox, 1996) 
 

3.3.2 Nätverkssynsättet 
 
Med grund i hermeneutiken förefaller en studie av relationer mellan 
organisationer som något oundvikligt för den som vill uppnå kännedom 
även om det enskilda företaget. För att skapa mening kring helheten 
måste vi först förstå delarna men för att förstå delarna måste vi även 
förstå helheten. Håkansson (1998) har i enlighet med denna metodologi 
förespråkat ett synsätt som tar sitt ursprung i tanken att organisationer inte 
kan ses som isolerade enheter utan integrerade delar av en marknad. Detta 
benämner Håkansson nätverkssynsättet.  
 
Med nätverkssynsättet, som till stor del förekommer inom 
marknadsförings- litteraturen (se tex Hammarkvist, 1995) menas i detta 
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arbete, i enlighet med Håkansson & Ford, att transaktioner inte ses som 
isolerade företeelser mellan företag. Istället skall transaktionerna ses som 
ett sätt genom vilka företag i samverkan överför teknologier och resurser 
mellan varandra (2002). I dessa relationer ingår hermeneutikrelaterade 
inslag i enlighet med vad som beskrevs i stycket ovan och till exempel 
talar Gadde och Håkansson (1998) om hur sociala och 
förtroendeskapande processer utgör betydelsefulla delar i ett 
nätverkssynsätt. Alla typer av interaktion mellan företag, vare sig det är 
försäljning, inköp, rådgivning eller betalning måste studeras med hänsyn 
till i vilken typ av situation de förekommer. Likaså måste varje enskild 
relation ses i förhållande till det samlade nätverket av relationer 
(Håkansson & Ford 2002). Sin position i nätverket skapar organisationen 
delvis själva men nätverket har även här en viktig del i och med att det 
begränsar organisationens handlingsutrymme (Scott, 1991). 
 
Till skillnad från transaktionskostnadsteorin har nätverkssynsättet en syn 
på människan som en social varelse som reagerar på och påverkas av den 
sociala kontext inom vilken transaktionen äger rum (van der Meer-
Kooistra & Vosselman 2000). Detta innefattar att 
transaktionskostnadsteorin i stor utsträckning negligerar det faktum att 
mänskliga relationer kan karaktäriseras av förtroende (van der Meer-
Kooistra & Vosselman 2000), moral, sociala normer och lärande 
(Hodgson 1998).  
 
 
”Transaction cost and other exclusively contractarian analyses reduce 
the interaction between individuals to the calculus of costs”   
 

(Hodgson 1998 s. 182). 
 
Emile Durkheim (1984) hävdar vidare att det i samtliga kontrakt finns 
inslag av osäkerhet och begränsad kunskap. Alla kontrakt är mer eller 
mindre möjliga att specificera och det finns alltid implicita regler som är 
avgörande för kontraktets funktion och som är omöjliga att specificera. 
Som ett exempel nämner Durkheim förtroende (Durkheim 1984). 
Lakemond och Magnusson (2001) menar att samarbete mellan 
organisationer kan bestå av både formellt och informellt engagemang. Det 
formella engagemanget upprätthålls med juridiska instrument medan 
informellt engagemang istället bygger på förtroende. Beträffande 
leverantör och köpare kan just förtroende ha en avseende inverkan på 
relationerna företagen emellan (Gadde & Håkansson 1998). Förtroende 
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både underlättar samarbetet och motverkar samtidigt konflikter 
(Lakemond & Magnusson 2001). 
 
 
Enligt Sako (1992) är det möjligt att urskilja tre olika typer av förtroende. 
Först talar författaren om så kallat kontraktsförtroende som handlar om 
att tro på att motparten kommer att leva upp till sitt åtagande i och med 
relationen. Denna typ av förtroende är den mest grundläggande av de tre 
typerna och kontraktsförtroende förekommer i varje normal 
affärsrelation. Kompetensförtroende är en förtroendeform som är något 
starkare än kontraktsförtroendet. Här avses inte bara att lita på att parten 
kommer att utföra sin uppgift, utan att utförandet även kommer att ske på 
ett kompetent sätt med avseende på tekniskt kunnande och organisation 
av uppgiften. Sist talar Sako om goodwillförtroende som inte är grundat 
på någon direkt överenskommelse utan där det istället handlar om en 
parts goda vilja och självständiga initiativ att lita på motparten. Med 
andra ord kan ett goodwillförtroende sägas ”baseras på en vilja att 
åstadkomma mer än vad den formella överenskommelsen avser”  
(Lakemond & Magnusson, 2001 s. 191) Goodwillförtroende kan sägas 
inrymma både kontrakts- och kompetensförtroende.  
 
Diskussionen om förtroende kan ses som en invändning mot 
transaktionskostnadsteorin och vad som egentligen bestämmer gränserna 
för en organisation. Enligt Hodgson (1998) är det dock viktigt att därmed 
inte på något sätt förkasta transaktionskostnadsteorin. 
Transaktionskostnader har betydelse även ur ett nätverkssynsätt men 
teorin bjuder att vi är mer situationsorienterade och kan förstå att det 
finns andra variabler som även kan vara av betydelse (Hodgson 1998). 
 
 

3.3.2.1 Samordning i nätverk 
 
Beträffande företag som ingående delar i nätverk kommer detta synsätt att 
få implikationer för hanteringen av de relationer företaget har. Håkansson 
& Ford (2002) talar om att ett företag som i alltför stor grad försöker 
påverka sitt nätverk möjligen kommer att få lägre grad av konflikter i 
nätverket. Istället riskerar dock nätverket att övergå till att likna en 
hierarki. Ett exempel på detta återfinns till viss del inom 
personbilsindustrin där köpande företags relationer till 
underleverantörerna har kännetecknats av köpardominans (Lilliecreutz 
1996). Håkansson & Ford menar att ju mer ett företag strävar efter att 
skaffa sig en ledande position i nätverket desto mindre effektivt och 
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innovativt blir nätverket som helhet. Den part i nätverket som har svagast 
intresse av relationerna kommer sannolikt att kontrollera nätverket 
negativt genom att hindra dess utveckling (2002). Således är det optimala 
agerandet i ett nätverk, inte att försöka uppnå dominans, utan istället vara 
medveten om att nätverket utgör en del av företagets samlade resursbas 
(Wilkinson & Young 2000).  Cox & Thompson (1997) är dock av en 
annan uppfattning. De menar att det visst kan vara idé att försöka få sina 
leverantörer i en beroendeställning för att uppnå de mål som finns.  
 
”…a wise prince must devise ways by which his citizens are always and 
in all circumstances dependent on him and on his authority; and then 
they will always be faithful to him” 
 

    (Ur Machiavellis “Fursten”) 
 

 

3.4 Projektadministration 
 
I inledningskapitlet antydde vi att specialisering kräver samordning. Detta 
borde i högsta grad vara relevant för interorganisatoriska projekt där 
specialiseringen sker över de organisatoriska gränserna, framförallt i tider 
som dessa när många företag fokuserar verksamheten och skär bort 
resurser som inte tillhör kärnverksamheten (Lakemond & Magnusson 
2001). För interorganisatoriska samarbeten är det vidare viktigt att inse att 
relationen mellan leverantör och köpare alltid karaktäriseras av såväl 
motstridiga som gemensamma intressen (Gadde & Håkansson 1998). 
 
Det administrativa synsättet, som introducerades av Arthur Stinchcombe 
(Stinchcombe & Heimer 1985), tar sig uttryck i den byråkratiska paradox 
som kan uppstå till följd av alltför omfattande interorganisatoriska 
projektlösningar. Stinchcombe studerade styrningen av stora oljeprojekt i 
Nordsjön. Genom sina observationer han konstatera att 
marknadsförhållandet parterna emellan, krävde stora administrativa 
resurser för att samordna verksamheten. Detta ledde till en påtaglig 
byråkratisering. (Stinchcombe & Heimer 1985) 
 
Stinchcombe menar att det i branscher som bygg och anläggning, samt 
andra branscher med liknande karaktäristika, uppstår problem med 
osäkerhet. Huvudsakligen beror detta på att många organisationer måste 
samarbeta. Inom byggbranschen är den interorganisatoriska 
specialiseringen mycket utpräglad (Dubois & Gadde 2000). Det finns till 
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exempel en organisation som ska ansvara för VVS, en annan organisation 
bär ansvaret för el, en tredje för plattsättning och så vidare. Att skilja de 
ovan nämnda organisationerna från varandra är inte särskilt svårt. Det blir 
dock mer problematiskt för den organisation som ska hålla ihop och 
organisera hela arbetet. Än mer problematiskt blir det när det finns 
aktiviteter som har relativt hög grad av interdependens.  
 
Med interdependens menar Stinchcombe (Stinchcombe & Heimer 1985) 
att två eller flera aktiviteter hänger samman i ett beroendeförhållande. 
Koordinationsbehovet är en funktion av graden av interdependens 
(Chrisholm, 1989). De aktiviteter som hänger samman bör enligt 
Stinchcombe skötas av en och samma organisation för att undvika den 
osäkerhet som annars uppstår. Dock menar han att det är möjligt att 
separera utförandet av aktiviteterna mellan organisationer om det går att 
frånkoppla dem från varandra – något som författaren kallar för 
frånkopplingsprincipen eller the de-coupling principle. (Stinchcombe & 
Heimer, 1985)  
 
Förhållandet mellan de olika aktörerna som ska samverka i att exempelvis 
uppföra en byggnad kompliceras ytterligare av det faktum att olika 
organisationer vill uppnå olika mål med samma medel. Med detta menar 
Stinchcombe att de olika organisationerna har olika ansvar och mål. Det 
leder till att de ingående parterna försöker att antingen maximera något 
(exempelvis sin vinst) eller minimera något (till exempel kostnader eller 
miljöförstöring) utifrån samma medel, det vill säga ritningar och 
byggplaner etcetera.  
 

3.4.1 Kontrakt som hierarkiska dokument 
 
Utifrån ett administrationsperspektiv anser Stinchcombe att hierarkier har 
fördelar gentemot marknader, inte bara då det föreligger interdependenta 
aktiviteter. Fördelar uppstår även eftersom det inom hierarkier föreligger 
anställningskontrakt som belägger de anställda med en skyldighet att 
verka för organisationens bästa. I en hierarki ser vi således en avsaknad 
av den problematik vi beskrev tidigare där olika parter försöker att 
maximera eller minimera något utifrån samma medel (utom möjligtvis sin 
egen arbetstid). (Stinchcombe & Heimer, 1985). Detta sker främst genom 
att företag genom den hierarkiska lösningen väljer att betala för så kallade 
indifferenszoner (Stinchcombe & Heimer, 1985). Med indifferenszoner 
menar författaren de uppgifter, vilka det är rationellt för den anställde att 
ägna sig åt vid rådande individuell lönenivå jämfört med den lönenivå 
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som marknaden erbjuder för samma arbete. När den anställde jämför sin 
lön med den marknadsmässiga lönen blir han mer eller mindre benägen 
att ta på sig arbetsuppgifter som är obekväma, farliga eller otrevliga 
beroende på om lönen ligger över eller under den marknadsmässiga 
lönen. Zonen för den anställdes indifferens ökar eller minskar således 
med skillnaden mellan den erhållna lönen och den marknadsmässiga. 
(Stinchcombe & Heimer, 1985) 
 
För att återgå till interdependenta aktiviteter är det dock inte alltid möjligt 
att sköta dessa inom en organisation, något som sällan heller är önskvärt 
med avseende på vad som tidigare nämnts om kärnkompetens och 
tillgångarnas specificitet. Endast de transaktioner som tillhör företagets 
kärnverksamhet bör skötas inom den egna organisationen (Reve, 1990).  
 
Det förslag som Stinchcombe (Stinchcombe & Heimer, 1985) har på 
frånkopplingsproblematiken och valet mellan marknad och hierarki består 
av att i vissa fall låta marknadsrelationen bestå men, ta in hierarkiska 
element i kontrakten. Dessa hierarkiska element måste då reglera de 
hierarkiska karaktärsdragen för att de ska få effekt. Stinchcombe förklarar 
dock inte förfarandet närmare utan säger endast att det går ut på att ex 
ante skapa de bästa förutsättningarna för relationen.  
 
 

3.5 Institutionell teori 
 
Vi har tidigare diskuterat transaktionskostnadsteorins styrka i och med att 
den tar hänsyn till mänskliga faktorer så som människans begränsade 
rationalitet. Williamson menar att transaktionsteorin är en form av 
institutionell teori men vad som egentligen innefattas av institutionell 
teori är omstritt (Williamson, 1996). En definition har föreslagits av 
North: 
 
”the humanly devised constraints that structure political, economic and 
social interactions” 

    
      (1991, s. 97) 

 
Under denna definition menar Willliamson att transaktionskostnadsteorin 
främst omfattar den mikroekonomiska delen av institutionell teori då den 
behandlar varför transaktioner genomförs på ett bestämt sätt. Den andra 
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delen, som behandlar organisationens omvärld fungerar således som en 
form av ramverk för transaktionskostnadsteorin. (Williamson, 1996) 
 
Detta ramverk får sin betydelse i och med att organisationer påverkas av 
den miljö i vilken de verkar. Ju mer organisationen påverkas, desto mer 
institutionaliserad kan den sägas vara (Tolbert & Zucker, 1996). 
Kognitiva system samt organisationens omgivning uppfattas ofta som 
givna av individerna i organisationen, något som på detta sätt bidrar till 
en form av social konstruktion (Scott, 1991). 
 
”institutional sectors are characterized by the elaboration of rules and 
requirements to which individual organizations must conform if they are 
to receive support and legitimacy from the environment”  
 

       (Scott, 1991, s. 167) 
 
Med andra ord kan det vara av stor vikt för organisationer att sträva efter 
att uppnå legitimitet i till exempel branschen för att överleva. 
Organisationers formella struktur kan således ha sin speciella betydelse, 
inte bara för att den påverkar arbetets utförande och individernas 
interaktion, utan också för att organisationsstrukturen ger signaler som 
ger upphov till legitimitet hos omvärlden (Meyer & Rowan, 1977). 
 
”Organizations may have to modify their structures and/or activities in 
various ways in order to acquire and maintain the support of external 
agents; at a minimum they must provide information and access to the 
representatives of these bodies” 
 

       (Scott, 1991 s. 176) 
 
I enlighet med detta resonemang påpekar Scott (1991) att det är ett 
välkänt faktum att organisationer tenderar att adoptera element av 
osäkerhet så att det ryms inom den egna strukturen. Till exempel är det 
inte ovanligt att organisationer som verkar i miljöer av komplexitet och 
konflikt uppvisar administrativ komplexitet och en ovilja att följa 
förutbestämda procedurer.  
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3.6 Operationalisering av teorin 
 
Enligt Williamsons (1975) resonemang är ett kontraktsförhållandes 
utseende i huvudsak en transaktionskostnadsfråga. Detta är vår 
utgångspunkt för denna studie och med andra ord är det centralt att 
utifrån kontraktsansatsen bestämma den teoretiskt optimala gränsen för 
JM och Duvkullen med avseende på vad som skall köpas in respektive 
genomföras inom respektive organisation. Utöver detta beslut ligger även 
att ta reda på om det finns förutsättningar för opportunism i byggprojekt, 
något som skulle kunna leda till att transaktionerna bör genomföras på ett 
visst sätt, med någon speciell part etcetera. Dessutom är det viktigt att 
klargöra hur varje enskild relation skall utformas. Van der Meer-Kooistra 
& Vosselman (2000) benämner ovanstående problem ”the extended make 
or buy decision” (s. 52). 
 
I studien har vi även valt att ta hänsyn till situationsfaktorer som kan vara 
av betydelse för transaktionernas genomförande. Eftersom syftet med 
studien faller inom ramen för en form av tillämpad teori (se metod) är det 
vidare av vikt att situationsfaktorerna inte faller åt sidan. Vi har därför 
valt att, genom att studera specifika projekt, försöka operationalisera de 
teoretiska begreppen genom att ställa dem i direkt relation till 
situationsfaktorerna och därmed testa transaktionskostnadssteorin 
empiriskt.  
 
Trots att vi i huvudsak studerat enskilda projekt är syftet med denna 
studie att specificera de optimala relationerna mellan byggherre och 
underentreprenör för respektive företag. Således innebär detta att vi 
utifrån projekten försöker att generalisera de resultat vi erhåller till att 
gälla hela företag. Angående övriga möjligheter att generalisera utifrån 
studien hänvisas till metodavsnittet. 
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4. Empiri – byggbranschen  
 
Det empiriska materialet har vi valt att dela in i två kapitel. Kapitel 4 
behandlar byggbranschen generellt. Syftet med kapitlet är att ge läsaren 
en grundläggande inblick i hur branschen fungerar. Materialet är insamlat 
både i form av intervjuer och i form av sekundärmaterial. Kapitel 5 
innehåller det material som vi samlat in på respektive fallföretag och är 
projektspecifikt.    
 

4.1 Grundläggande termer och begrepp 
 
Ett byggprojekt anses vanligen börja i det ögonblick en person eller 
organisation fattar ett beslut om att uppföra en viss fastighet eller 
anläggning (Nordstrand, 1993). I denna studie behandlas endast 
fastigheter och vi skall därför låta anläggningar såsom vägar, broar 
etcetera stå utanför denna inblick i byggbranschen. Byggandet i sig är en 
mycket gammal konst – något som även kommit att påverka branschen. 
Många påstår att det inom byggbranschen hänt väldigt lite under de 
senaste decennierna (Se tex Grennberg 1998) men i många avseenden 
finns anledning att betvivla detta. Visserligen förefaller branschen 
fortfarande vara starkt ingenjörsdominerad men inom flera områden, till 
exempel avseende kvalitet och miljö har det hänt mycket bara inom de 
senaste åren (Åslund, 2002). I detta avsnitt kommer vi dock att först 
redogöra för den terminologi som vi träffat på inom byggbranschen och 
som är relevant för studien. Vidare ämnar vi ge en mer översiktlig 
beskrivning av byggprocessen såsom den ser ut i de flesta byggföretag 
idag. Vi kommer även att kort beskriva de vanligaste 
entreprenadformerna. 
 
I samband med uppförandet av en fastighet är det vanligt att inom 
branschen tala om den part som tagit initiativ till byggprojektet som 
byggherre. Byggherren kan vara både en person eller en organisation och 
i denna studie kommer vi att träffa på JM och Duvkullen i rollerna som 
byggherrar. Byggherren har det övergripande ansvaret för både de 
handlingar som ligger till grund för arbetet samt att utförandet av arbetet 
följer gällande lagar och bestämmelser. Vi valde tidigare att definiera 
byggherren som ”den person, företag eller myndighet som låter uppföra 
en byggnad för sin räkning”. I flera fall förhåller det sig dock så att 
byggherren inte själv står för byggandet utan istället väljer att träffa ett 
entreprenadavtal genom vilket han överlåter uppförandet av byggnaden 
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på en andra part, den så kallade byggentreprenören. I situationer som 
denna är det vanligt att byggherren kort och gott kallas beställare men det 
förekommer även att byggherren, i de fall då denne väljer att genomföra 
projektet själv, väljer att kalla sig byggherre tillika byggentreprenör. 
 
Byggherren eller byggentreprenören kan, beroende på hur byggprojektet 
struktureras, i sin tur välja att kontraktera underentreprenörer, ofta i form 
av bygghantverksföretag som utför delar av den totala entreprenaden. Det 
är just underentreprenörernas relation till byggherren som är 
huvudintresset i denna studie. Underentreprenörer står som regel för en 
mycket stor andel av de totala byggkostnaderna. Det faktum att det i 
Sverige på 90-talet fanns över 20 000 bygghantverksföretag, där flertalet 
var enmansföretag, (Nordstrand 1993) skapar ett behov av att få veta hur 
dessa parter agerar i relation till en byggherre. 
 
Underentreprenörer förekommer i de flesta byggprojekt i mycket 
omfattande skala där måleri-, el-, plåt- och VVS-entreprenörer är de 
vanligast förekommande. Förutom det stora antalet underentreprenörer 
förekommer ofta att byggarbetsplatserna ständigt får besök av 
materialleverantörer som på olika sätt är inblandade i distributionen av 
byggmaterial.  
 

4.1.1 Byggprocessen 
 
I det ögonblick byggherren tar initiativet till att uppföra en fastighet talas 
vanligen om att den så kallade byggprocessen inleds. Byggprocessen 
definieras i litteraturen på flera olika sätt beroende på vilka aktiviteter 
som anses ingå. Det talas om att byggprocessen pågår ända tills det att 
byggnaden rivs eller renoveras, det vill säga inkluderande en period av 
förvaltning (Nordstrand, 1993) men byggprocessen kan även ses som ett 
ständigt existerande kretslopp som växlar mellan projektering, byggande, 
förvaltning och utredning (Byggforskningsrådet, 1996). Eftersom varje 
projekt är specifikt, bland annat beroende på vilken entreprenadform som 
väljs, anser vi att byggprocessen är svår att beskriva i generella termer. I 
denna studie talar vi därför om byggprocessen som en objektsbunden 
process som fortlöper från investeringsbeslut tills det färdiga 
byggnadsverket är färdigt för bruk, det vill säga när den sista hyresgästen 
flyttar in. Vi kommer således inte att följa den del av byggprocessen som 
ingår i förvaltningen av byggnadsobjektet. Generellt ingår följande 
moment, där sekvensen dem emellan varierar.  
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Utrednings- och programarbete – Projektering – Upphandling – 
Produktion – (Förvaltning) 
 
Nordstrand (1993) väljer att inkludera utrednings- och programarbetet 
inom projekteringssteget där han istället kallar projekteringen för det 
”egentliga” projekteringsskedet (s.66). Denna uppdelning blir mindre 
tydlig varvid vi lagt till utrednings- och programarbete som ett eget steg i 
byggprocessen. Inom varje steg förekommer i sin tur flera olika 
arbetssekvenser. Vi ämnar därför redogöra för respektive del inom 
byggprocessen för att slutligen definiera de entreprenadformer som är de 
vanligast förekommande.  
 

4.1.1.1 Utrednings- och programarbete 
 
Utredningsarbetet följer efter investeringsidén och är en förberedande 
process. Här gäller det för byggherren att klargöra de förutsättningar som 
finns för att kunna genomföra projektet innan ett eventuellt 
investeringsbeslut tas. Hit hör först och främst att planera var företaget 
ifråga vill bygga och vilken mark som finns tillgänglig. Marken behöver 
vidare undersökas för att fastställa huruvida tomten är lämplig för 
byggande eller inte.  
 
Förutom de förberedelser som behöver göras vad avser mark måste 
byggherren även noga planera vilka resurser projektet kommer att kräva. 
Frågor som rör personalåtgång, finansiering, miljö- och kvalitetskrav är 
några exempel. Sist men inte minst måste byggherren se till att de 
marknadsbedömningar på vilka idén om investeringen vilar, är hållbara. 
Om det inte finns marknadsmässiga förutsättningar för bygget kan hela 
investeringen utebli.  (Nordstrand, 1993)  
 
 

4.1.1.2 Projektering 
 
Det första steget mot en färdig byggnad efter det att byggbeslutet tagits 
benämns vanligen projekteringsfasen. Det är här som byggherren 
alternativt byggentreprenören ska bestämma hur den färdiga produkten, 
byggnaden, ska komma att se ut. Projekteringsfasen är med andra ord den 
del av byggprocessen där planeringen är som allra viktigast och där den 
som utför arbetet måste försöka tillgodose de krav på byggnadsobjektet 
som finns hos framtida brukare och förvaltare.(Nordstrand, 1993) För till 
exempel JM:s del, där kunderna i viss utsträckning får vara med och 
bestämma hur deras lägenheter ska komma att se ut, gäller det att inom 
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ramen för projekteringsarbetet försöka se till att kundernas intressen 
tillvaratas (Åslund, 2002). Förutom denna aspekt är det inom 
projekteringsfasen som byggherren/bygg-entreprenören måste se till att 
ordna finansieringen, söka byggnadstillstånd samt planera projektets 
tidsomfattning och kostnader. Det är även mycket vanligt att olika typer 
av konsulter är delaktiga i projekteringsfasen. Det kan till exempel röra 
sig om arkitekter, VVS-konsulter eller inhyrda byggnadskonstruktörer. 
(Nordstrand, 1993) Tidigare hade arkitekterna ett betydligt bredare 
spektrum av tjänster men i samband med byggkrisen under början av 90-
talet ändrades arkitekternas roll. Många valde att endast koncentrera sig 
på arkitekturritningarna varvid de konstruktörer som tidigare arbetat 
tillsammans med arkitekterna avskedades och många startade istället egna 
bolag. Således är marknadsbilden för konsulter idag betydligt mer 
fragmenterad då arkitekter och konstruktionskonsulter inte längre arbetar 
inom samma företag. (Blomberg, 2002) 
 
Projekteringsfasen kan i sig sägas innehålla flera olika steg. Nordstrand 
(1993) definierar gestaltning, systemutformning och detaljutformning 
som de viktigaste. Med gestaltning avses den process där arkitekten har 
det övergripande ansvaret för att med avseende på byggnadens tänkta 
funktion, ekonomi, miljö etcetera, tillsammans med beställaren komma 
fram till ett huvudalternativ för byggnadens utformning. Gestaltning 
handlar således om att väga olika alternativ mot varandra för att komma 
fram till det mest önskvärda som i sin tur kommer att ligga till grund för 
nästa steg –nämligen systemutformningen. Denna innebär att bestämma 
och utforma byggnadens konstruktion och uppbyggnad. I vissa fall kan 
det dock vara så att gestaltning och systemutformningen blir samma sak, 
till exempel då en viss typ av konstruktion förutsätter ett visst utseende på 
byggnaden. Systemutformningen mynnar ut i så kallade systemhandlingar 
som ligger till grund för ansökan om bygglov. 
 
Sist i projekteringsfasen ligger detaljutformningen där syftet är att ta fram 
de bygghandlingar som ska användas för arbetet på byggplatsen. 
Bygghandlingarna består av olika typer av beskrivningar, ritningar och 
specifikationer. I många fall kommer även bygghandlingarna att ligga till 
grund för upphandlingar av underentreprenörer och det är således mycket 
viktligt att detaljutformningen genomförs noggrant.(Nordstrand, 1993) 
 
Efter hand som byggprocessen fortlöper kommer de möjligheter som 
finns att påverka projektets slutresultat att avta och mot slutet av 
projekteringsfasen har dessa möjligheter redan blivit starkt begränsade. 
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Samtidigt kommer projektets kostnader att öka vilket kan åskådliggöras i 
följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Möjligheterna att påverka slutresultatet och kostnaderna i ett 
byggprojekt (Nordstrand, 1993), egen bearbetning 
 
 
 

4.1.1.3 Upphandling  
 
Efter projekteringen följer upphandlingsprocessen. Med stöd i de färdiga 
bygghandlingarna måste byggherren börja ta in anbud från företag som 
skall vara delaktiga i entreprenaden. Även om upphandlingar förekommer 
i stora delar av hela byggprocessen efter hand som arbetet fortlöper är den 
del som följer efter projekteringen den mest kritiska. (Nordstrand, 1993)  
Detta eftersom det är här som merparten av entreprenaderna upphandlas. 
 
 

4.1.1.4 Produktion 
 
Vi har sett att vid tidpunkten för produktionens början har möjligheterna 
att påverka projektets slutresultat och kostnader minskat väsentligt. I figur 
5 visas att projekteringen förefaller vara den viktigaste fasen ur denna 
synvinkel och produktionen får således andra fokus än själva 
kostnadsaspekten och möjligheten att ändra på slutresultatet. Enligt 
Nordstrand (1993) utförs i stort sett all byggproduktion av olika typer av 
entreprenörer, där byggentreprenörerna är de största. I flera fall, till 
exempel inom JM, är det dock så att byggherren utför byggprojekten i 
egen regi och därmed även blir byggentreprenör. Planeringen av 
resurstillgång är noga genomförd före produktionsstart och 
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produktionsfasen innehåller därför den operativa delen av byggprocessen. 
Här handlar det om att på operativ nivå samordna de olika 
entreprenörerna och administrera material på byggarbetsplatsen. 
  

4.1.2 Entreprenadformer 
 
Vad avser byggherrens val avseende projektering och uppförande av ett 
byggnadsobjekt har denne principiellt två möjligheter. Den första innebär 
att byggherren själv, med hjälp av konsulter, svarar för att projekteringen 
ska resultera i färdiga bygghandlingar. Det andra alternativet är att 
byggherren ikläder sig rollen som beställare och lägger ut ansvaret för 
både själva projekteringen samt byggnadsuppförandet på entreprenad. 
Detta senare alternativ kan ske på flera olika sätt varvid vi ska ge en kort 
introduktion till de vanligast förekommande. 
 
Delad entreprenad/utförandeentreprenad 
 
Vid delad entreprenad väljer beställaren att själv, trots beslutet om att 
lägga ut produktionen, inta en tämligen central och styrande roll i själva 
uppförandet. I detta fall fordras en egen organisation, där beställaren kan 
sköta upphandling och samordning av flera olika entreprenörer. 
Entreprenörerna svarar då för var sin del av byggandet där de utifrån 
färdiga bygghandlingar har ansvar för själva utförandet vilket benämns 
utförandeentreprenad. En möjlighet som finns är även att beställaren 
genom avtal överlåter en del av sina åtaganden till exempel vad avser 
samordning på en av entreprenörerna som då benämns huvudentreprenör.  
 
Generalentreprenad 
 
Precis som vid delad entreprenad har byggherren vid denna 
entreprenadform själv eller med hjälp av konsulter utfört projekteringen 
fram till de färdiga bygghandlingarna. Efter detta handlar beställaren upp 
en generalentreprenör, som åtar sig hela ansvaret för produktionsarbetet. 
Denne upphandlar i sin tur underentreprenörer och det är 
generalentreprenören som sköter samordningen under själva byggandet.  
 
Det finns flera olika former av generalentreprenad beroende på i vilken 
utsträckning beställaren är involverad i till exempel upphandling samt hur 
ansvaret fördelas mellan beställare och entreprenör. En vanligt 
förekommande form av generalentreprenad är så kallad samordnad 
generalentreprenad, där beställaren upphandlar de olika entreprenaderna 
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och genom avtal överför dessa till att bli underentreprenörer åt 
generalentreprenören. 
 
Totalentreprenad 
 
Med totalentreprenad menas att byggherren i ett tidigt skede fullständigt 
iklär sig beställarrollen och låter en byggentreprenör svara för såväl 
projektering som byggnadsutformning. Åtagandet från 
byggentreprenörens sida är med andra ord ”totalt” i och med att denne 
både måste ansvara för att underentreprenörer och konsulter anlitas 
samtidigt som de måste se till att beställarens krav uppfylls. För detta 
ändamål är det vanligt att beställaren upprättar ett så kallat 
byggnadsprogram där bland annat funktions- och kvalitetskrav 
specificeras. Byggobjektets planerade egenskaper kan i sin tur redovisas i 
vad som benämns en rambeskrivning. 
 
 
 
Övriga entreprenadformer – funktionsentreprenad 
 
Med grund i ovanstående entreprenadformer finns otaliga varianter. Det 
finns dock en typ av entreprenad som skiljer sig väsentligt och som 
framförallt använts vid upphandling av anläggningsprojekt. Denna så 
kallade funktionsentreprenad går ut på att beställaren till skillnad från de 
andra entreprenadformerna, väljer att upphandla funktioner istället för 
angivna arbetsutföranden. Till exempel kan det handla om större projekt 
som byggandet av en bro eller en väg, där entreprenören får en mycket fri 
roll för att säkra den kvalitet och funktion som beställaren kräver. Denna 
form är dock ovanlig för byggprojekt men förekommer för specifika delar 
av byggnader. 
 
Vad avser den vanligast förekommande kontraktsformen inom 
byggbranschen idag utgörs denna av fastpriskontrakt. Med 
fastpriskontrakt avses en på förhand bestämd klumpsumma som 
ersättning för en given arbetsinsats. Mindre vanligt är kontrakt på löpande 
räkning, där entreprenören får ersättning för samtliga av sina kostnader 
plus ett arvode i form av ett procentpåslag. För byggavtal förekommer 
även så kallad särskilt avtalad debiteringsnorm i kontrakten, vilket kort 
innebär att entreprenören får ersättning efter en à-prislista. Denna 
avtalsform är vanlig vid extraarbeten. (Liman 1994) 
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4.1.3 Branschkaraktäristika 
 
Byggbranschen är en bransch som skiljer sig ifrån många traditionella 
industribranscher. De entreprenörer som agerar på marknaden är många 
vilket gör branschen starkt fragmenterad. Det finns exempelvis cirka 
2000 företag som är verksamma inom VVS-installation och –service 
(SOU 2000:44). Av dessa är endast ett fåtal stora, rikstäckande firmor 
medan merparten utgörs av små entreprenörfirmor, ofta enmansbolag. 
Detta skapar en situation som i mångt och mycket präglas av en 
snedvriden konkurrenssituation. De stora firmorna kan sägas ha ett 
övertag när det gäller konkurrenssituationen Till stor del beror detta på att 
de ges rabatter av materialleverantörer som är betydligt större än de 
rabatter som ges till de små aktörerna. Följden blir naturligtvis att det är 
lättare för en stor och rikstäckande entreprenör att få kontrakt med 
byggherrarna på marknaden.  
 
”Eftersom en stor del av byggsektorns värdekedjor redan på förhand är 
upphandlade och är låsta till kvalitet och pris genom avtal mellan 
materialtillverkare, grossister och underentreprenörer som köparen inte 
ser, kan köparen inte välja bästa möjliga kombinationer av leverantörer 
av tjänster eller varor. Detta drabbar beställaren ekonomiskt och 
kvalitetsmässigt.” 
 

(SOU 2000:44, http://www.regeringen.se/propositioner/sou/index.htm  
2002-04-18, sid. 89)  

 
Utöver detta bidrar fragmenteringen till att skapa en situation där de 
större firmorna får stora möjligheter till påtryckning mot externa 
intressenter, till exempel byggherrar. 
Påtryckningsmöjligheterna som de större firmorna har, till följd av den 
snedvridna konkurrenssituationen, leder också till att byggherrarna inte 
gärna vill stöta sig med dessa entreprenörer. Det skulle nämligen kunna 
resultera i att de stora entreprenörfirmorna vägrar att svara på 
anbudsförfrågningar från byggherrarna eller att de lämnar anbud som är 
så höga att byggherren inte kan ta dem.  
 
Det ovanstående är exempel på strukturproblem som förekommer i 
branschen. Utöver strukturproblemen finns det dock även problem 
relaterade till byggsektorns traditioner. Enligt SOU 2000:44 präglas 
byggbranschen i mycket hög grad av traditioner. Ett exempel på detta är 
att entreprenören är den som levererar och tillhandahåller material. Det 
vore med andra ord väldigt svårt för en byggherre att lyckas få en 
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entreprenör att lämna anbud på ett kontrakt som endast innefattar 
installation. Detta problem ligger inte endast hos entreprenörerna utan har 
även ”smittat av sig” till grossister och tillverkare av byggmaterial. 
Traditionen i byggbranschen är att aktörerna på marknaden inte går 
utanför sin nationella konkurrensarena. Det är således mycket svårt för en 
byggherre eller entreprenör att köpa material utomlands. Det finns ett 
antal exempel på att olika byggaktörer har försökt vända sig till grossister 
eller materialfabriker i utlandet men nekats att köpa. De har istället blivit 
hänvisade till den generalagent som verkar i det egna landet. 
Implikationen av detta är att det blir svårt för de svenska aktörerna att få 
ner byggmaterialkostnaderna, som idag är mycket höga i Sverige. 
 
Enligt SOU 2000:44 skapar strukturproblemet och traditionsproblemet en 
situation inom byggsektorn som präglas av svag dynamisk konkurrens. 
De aktörer som är stora och således ”har muskler” kan vidmakthålla sin 
situation genom att inte tillåta beteenden som strider mot deras intressen. 
I en sådan situation är det tämligen lätt för dessa aktörer att säga ifrån 
genom att inte svara på anbud eller visa sitt missnöje genom att 
konsekvent ”lägga sig för högt” när det gäller priser. Problemet förvärras 
genom att det är i stort sett omöjligt att påvisa prisdiskriminering 
eftersom transparensen i kalkylerna är mycket låg. Mångfalden av 
specificeringar av materialslag och arbetskostnader gör att en genomgång 
av ett anbud försvåras till den grad att det inte går att visa en felaktig 
prissättning. (SOU 2000: 44) 
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5 Empiri – fallföretagen 
 

 
”Det finns ju skrämmande exempel (…). När man sitter 

och säger så här. Här har vi gjort en bra affär // och sen 
slår man sig för bröstet men sen när det väl kommit igång 
då börjar det att ticka. Det är så med entreprenörer idag 

att man måste hålla i plånboken” 
 

 

5.1 Duvkullen HB 
 
Duvkullen HB är ett relativt ungt bolag som bildades 1981. Företaget, 
som omsätter ca 70 Mkr, drivs av Michael Cocozza och ingår i en 
familjeägd koncern med koncernmoder Intergruppen i Linköping AB. 
Företaget är ett bygg- och fastighetsbolag vilket innebär att det som byggs 
också behålls i bolaget som eget bestånd. Beståndet består idag av 45 
fastigheter med ca 800 lägenheter. Michael Cocozzas strategi för bolaget 
skiljer sig något från de flesta företag i byggbranschen. För det första 
bygger företaget uteslutande hyresrätter, något som inte är särskilt vanligt 
i Sverige idag. Anledningen är att företaget tror på en långsiktig strategi 
och menar att ett långsiktigt hyresbestånd är minst lika lönsamt som att 
bygga bostadsrätter och sälja dem.  
 
”Snacket om att det inte går att bygga hyresrätter är fel. Säg istället att 
det ger bättre omedelbar avkastning att bygga bostadsrätter och sälja 
dem. Långsiktigt tror jag nog att jag gör samma vinst på mina hus.” 

 
(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

 
För det andra ligger i strategin också en kostnadsmedvetenhet som 
genomsyrar hela företagets arbete. Istället för att beställa totalentreprenad 
köper Duvkullen upp alla entreprenader själv och sätter sig därmed mitt i 
byggprocessen.  
 
”Många tycker att det är jobbigt att vi är med så mycket i byggprocessen, 
men det ger resultat” 

 
(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
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Företaget köper också in mycket av UE:s material själva. Detta skiljer sig 
markant från det tillvägagångssätt som är vanligt i byggbranschen. Man 
låter underentreprenörerna stå för grundmaterialet medan en del av det 
övriga materialet tillhandahålls av Duvkullen. På detta sätt menar 
företaget att de kan kapa ett antal led eftersom de själva ofta köper direkt 
ifrån fabrik och till viss del också handlar ifrån utlandet. 
 
Organisationsstrukturen i Duvkullen är väldigt platt. Michael Cocozza är 
VD, men som sådan engagerar han sig också i alla enskilda projekt och är 
med i alla processer. Utöver honom har bolaget ett femtontal anställda 
med olika arbetsuppgifter. Detta gör att OH-kostnaderna blir lägre och 
därmed belastas projekten väldigt lite av företagets övergripande 
kostnader. 
 

5.1.1 Projekt Bantorget, Duvkullen 
 

5.1.1.1 Inledande beskrivning av projektet 
 
Projektet Bantorget är ett nybyggnadsprojekt som inleddes vid årsskiftet 
2000/2001. Fastigheten är belägen i Linköping och vid tillfället för våra 
intervjuer hade ca 60 procent färdigställts av de totalt 10 000 
kvadratmeter som projektet omfattar. Den färdiga byggnaden innefattar 
107 lägenheter med bland annat student- och äldreboende. På bottenplan 
byggs lokaler för kontor samt butiker och projektet beräknas vara färdigt 
någon gång kring årsskiftet 2002/2003.  
 
Entreprenaden genomförs av byggbolaget Lindstams Bygg AB på 
beställning av fastighetsbolaget Duvkullen som därmed är byggherre. 
Lindstams Bygg ägs och drivs av Morgan Lindstam som tidigare varit 
anställd på Duvkullen men sedan 1998 driver han sitt eget företag. 
Entreprenadformen för projektet är delad entreprenad, där Duvkullen 
handlar upp byggentreprenören (Lindstams Bygg) samt 
underentreprenörer för el, plåt, ventilation, rör, golv etcetera. På 
byggarbetsplatsen är det dock Morgan Lindstam, som även fungerar som 
platschef, som har det övergripande ansvaret för att driva bygget. 
Lindstams Bygg svarar själv för stombyggnad och håller med material i 
form av betong, gips och isolering.  
 
Duvkullen AB har inför projektet genomfört projekteringen i samarbete 
med fyra olika bolag, som tillhandahållit bygghandlingarna. Inblandade i 
Bantorget har varit en arkitekt, en konstruktionskonsult, en rör- och 
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ventilationskonsult samt en konsult för el. Lindstams Bygg har vid 
Bantorgetprojektet inte varit inblandad i projekteringen.  
 
Totalt arbetar mellan femton och tjugo hantverkare inom trä och betong 
med projektet, samtliga tillhörande Lindstams Bygg. Utöver detta 
tillkommer de 10 olika underentreprenörer som är aktiva inom sina 
respektive specialområden som bland annat är plåt och ventilation, el, 
hiss, golv, smide och rör. Måleri utförs av Duvkullen självt och 
städningen innan hyresgästerna flyttar in handlar Duvkullen in av en lokal 
idrottsförening för en billig penning. 
 
 

5.1.1.2 Snabb och informell upphandling 
 
När Duvkullen beslutade sig för att sätta igång projekt Bantorget, som är 
det hittills största projektet som genomförts för både byggherre och 
byggentreprenör, användes en väldigt informell form av upphandling av 
underentreprenörerna. Förfarandet var mycket enkelt till följd av att 
Duvkullen nästan uteslutande använder sig av samma underentreprenörer 
för alla sina projekt.  
 
”Ibland så testar vi marknaden, det gör vi, så då kanske vi går ut till två 
tre stycken (…) men det händer sällan att vi plockar in någon annan” 
     

(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
Duvkullen har således ett mycket utpräglat samarbete med sina 
underentreprenörer, där det föreligger en form av ömsesidigt beroende 
parterna emellan. Det skrivs inga detaljerade anvisningar för 
upphandlingen. Grundregeln är istället att upphandlingsunderlaget ska få 
plats på ritningarna och när underentreprenörerna lämnar sin offert så 
beskriver de vilket arbete som ingår. Byggbranschens allmänna 
bestämmelser såsom till exempel Allmänna bestämmelser för 
underentreprenader, AFU 92, saknar helt betydelse. Kontrakt med 
hänvisning till dessa ”standards” upprättas endast i de fall 
byggfelsförsäkringen3 kräver det.  
 
Relationen mellan Duvkullen och byggentreprenören Lindstams Bygg 
präglas även den av ett enkelt förfarande. Här är dock kontrakten mer 
detaljerade och specificerade än i fallet med UE. 
 

                                        
3 Avser lagen om byggfelsförsäkring (1993:320), vår anmärkning 
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”(…) vi försöker ju då att speca upp så noga vi kan de grejer som ska 
ingå då, (…) så noga som möjligt, men inte tar vi hänsyn till AMA-koder 
och sånt där, det gör vi ju inte, det blir ju en del gråzoner men det kan 
man ju inte hålla på att skriva ner då, i förväg alltså 
 

(Morgan Lindstam, Platschef) 
 
 

5.1.1.3 Hål och gråzoner  
 
Eftersom det ägnas mycket lite tid till att specificera och skriva kontrakt 
har detta lett till att det under projektets gång uppstått desto flera 
överraskningar. Det händer ideligen att det uppstår hål och gråzoner, och 
då Duvkullen genom att använda sig av delad entreprenad intagit en så 
central roll i byggprocessen, omfattar problemen ofta även Lindstams 
Bygg. Eftersom det är Lindstams Bygg som har samordningsansvaret på 
bygget men det är Duvkullen som handlar upp underentreprenörerna 
uppstår det ibland situationer av osäkerhet kring vem som egentligen 
skall utföra arbetet.  
 
”UE säger att de ska göra en viss bit. Vi har en golvläggare som ska ta 
hand om alla parkettgolv. Om han handlas upp för att lägga alla 
parkettgolven förväntar jag mig att han bär in och ut alla grejer. Men 
han hade ju bara själva läggningen. Och då kommer den här biten som 
man måste diskutera. Vi vet ju inte vad han har skrivit (…) och det är ju 
Duvkullen som handlat upp honom (…)” 
     

(Morgan Lindstam, 
Platschef) 

 
Den rena kontrollen av underentreprenörernas arbete ligger även den till 
stor del hos platschefen trots att det är Duvkullen som handlat upp UE. 
Vid ett tillfälle drabbades projektet av problem med byggströmmen. Det 
var mitt i vintern, mörkt och kallt och elfirman hade på grund av 
personalbrist inte dragit alla kablar vilket drabbade bygget. Detta ledde 
till en mindre oenighet mellan byggentreprenör och underentreprenören 
för el och i samband med detta tvingades platschefen för Bantorget ta 
kontakt med Duvkullen som i sin tur tog kontakt med elfirman. Detta 
eftersom platschefen är den som har det yttersta ansvaret för att arbetet 
flyter på. I detta ligger även att bevaka UE samt ett löpande 
kvalitetsansvar.  
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”Här kan det uppstå situationer där man måste diskutera lite grann, lite 
tagande och givande och ibland får vi ta en smäll och ibland får 
Lindstam ta nån och ibland får man dela på det” 
     
”(…) vi skriver inte de här långtgående avtalen som är detaljreglerade 
utan vi försöker jobba med dom här personerna istället (…)  man gör 
någon slags rimliga tolkningar som bygger mera på, ja naturligtvis på 
vad det står men mera på någon slags sunt förnuft och så där” 
 

(Jan Jonsson, 
Projektledare) 

 
”Nja, alltså är det ekonomiska dispyter så gör man upp i godo, det är, 
man dealar. Båda får ge och ta lite. Man driver det aldrig till sin spets.” 
     

(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
 

Projektet har även drabbats av en del svårigheter med 
grundvattensänkningar som visade sig vara mer svårlösta än byggherren 
räknat med. I detta fall var det byggherren som fick ta kostnaderna. 
Platschefen ser på samarbetet så här:  
 
”Om UE inte sköter sig påtalar man ju det för den underentreprenören 
vid ett par tillfällen och blir det ingen ändring går man ju till Duvkullen 
och talar om varför han inte sköter sig och hur det drabbar bygget då. 
Och efter man har gjort det då har man ju ryggen fri. Och så måste det 
vara eftersom Duvkullen tagit sina egna UE.” 
 
”Det blir en annan relation lite grann. Det blir lite personligt så där och 
det har både för- och nackdelar. Jag tror att det har mest fördelar för 
byggherren. Man blir ju så, vad ska vi säga, man bjuder väl på en del. 
Det blir lite som rinner mellan fingrarna. Man tar inte upp allting men 
det gör man ju för att få vara med på dom här projekten, men byggherren 
tjänar nog mest på det. (…) fördelarna för oss är att vi får vara med på 
Duvkullens projekt”.  
 

       (Morgan Lindstam, 
Platschef) 

 
Byggentreprenören ser således på samarbetet mellan Duvkullen och UE 
lite annorlunda, där byggentreprenören själv får ganska lite att säga till 
om, bland annat med avseende på delaktighet i projekteringen. Detta är 
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dock något som förändrats i och med nästkommande projekt som 
Duvkullen genomför, där Lindstams Bygg får en mer aktiv roll i 
projekteringen. Med avseende på samarbetet med UE är det inte heller 
helt problemfritt för Lindstams Bygg att det är Duvkullen som handlar 
upp UE. I och med att Lindstams Bygg har samordningsansvaret och 
uppgiften att driva bygget framåt har de även störst detaljkännedom kring 
utförandet.  
 
”Det är ju många gånger man skulle vilja välja ut sina egna UE för att 
kunna styra upp dem mycket hårdare. Bollen kommer ju alltid till 
Duvkullen i det här fallet.”  
 
”Det är inte säkert att man skulle haft samma gubbar om man fått välja 
själv.  Och då hade det varit lika bra att köra med dom för då hade man 
gjort det hela tiden. Det är ofta så att man kommer ihop och blir ett 
sammansvetsat gäng”. 
     

       (Morgan Lindstam, 
Platschef) 

 
Sammantaget för Bantorget har dock relationerna företagen emellan 
fungerat bra. Det har inte förekommit några tydliga problem mellan 
Duvkullen och underentreprenör, däremot har samarbetet inte varit helt 
friktionsfritt mellan Lindstams Bygg och UE. Vi skall få anledning att 
återkomma till detta.  
 
 

5.1.1.4 Tidsscheman och veckomöten 
 
Projektet Bantorget utgår, liksom alla andra byggprojekt, ifrån 
bygghandlingarna. Duvkullen och Lindstams Bygg delar åsikten att 
byggtiden för Bantorget varit något pressad – något som dock även 
präglar branschen och på inget sätt är unikt för detta projekt. Detta har 
medfört att bygget egentligen startade innan projekteringsfasen var helt 
klar, något som kommit att få komplikationer i form av smärre ändringar i 
ritningarna. För att planera och hålla underentreprenörerna uppdaterade 
om denna typ av ändringar hålls veckomöten där platschefen tillsammans 
med projektledare och underentreprenörer luftar de problem som uppstår 
och går igenom planerade aktiviteter.  
 
De uppgifter som underentreprenörerna skall genomföra grundar sig på 
bygghandlingarna men är inte i någon ytterligare utsträckning 
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specificerade från början. Med avseende på den sekventiella 
samordningen har Duvkullen i projekteringen upprättat tidsscheman där 
varje UE vet precis när i processen denna skall komma in och utföra sitt 
arbete. För bantorget har tidsplaneringen fungerat väl med några få 
undantag och bygget har kunnat hålla tiden. 
 
 
”Det blir ju att man stoppar in så mycket personal som går för att klara 
byggtiderna”  
 

       (Morgan Lindstam, 
Platschef) 

 
Det enda fall där det uppstått uppenbara problem var i samband med den 
resursbrist som drabbade elfirman. Detta kom att drabba hela bygget 
varvid Platschefen tvingades poängtera vikten av de moment som måste 
fungera för att inte hela processen skulle stanna upp. Problem i mindre 
skala blev det även i samband med en betongkonstruktion som skulle 
ändras. Även här blev det aktuellt att förstärka resursbasen för att kunna 
hålla tidsplaneringen – något som gjordes genom att köpa in betongborrar 
och sågare. De exempel på osäkerheter kring tidsplaner som vi sett ovan 
har varit möjliga att lösa genom att skjuta till resurser.  
 
”Ja det är ju alltid populärt att säga att vi ska jobba som en familj (… ). 
Alltså alla försöker ju jobba efter det. Dels är det ju 
projektledningsmöten och så är det ju byggmöten då. Jag tror man kan 
säga att dom vet hur vi fungerar och vad vår målsättning är men sen 
uppstår det ju problem under resan. En del tror ju att dom kan ha hela 
huset för sig själv i fjorton dar men det går ju inte utan det är ju byggarn 
(Lindstams bygg4) som ska bestämma (… )” 
 
”(… )Om byggkillarna får någon slags rimlig framförhållning är de inte 
främmande för att jobba över lite kvällar och kanske lördag och söndag 
men det är i anslutning till inflyttning som det kan vara lite gnäll. Men de 
får ställa upp på det. Det tycker jag inte är orimligt heller att en 
byggjobbare en tre, fyra, fem gånger om året kan jobba över (…).” 
 
       (Jan Jonsson, Projektledare) 

 
Viktigt har således varit att alltid försöka hålla tidplanen. Framförallt har 
detta varit viktigt eftersom de arbetsmoment som de olika hantverkarna 
                                        
4 Vår anmärkning.  



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 55 

utför är så beroende av varandra. Om en UE ligger efter i tiden kan det i 
vissa fall drabba hela bygget.  
 

5.1.1.5 Materialinköp i egen regi 
 
Till projekt Bantorget har Duvkullen i vissa avseenden köpt in material 
som har tillhandahållits de underentreprenörer som jobbat i projektet. 
Framförallt har det rört sig om köp direkt från fabrik, i många fall från 
utlandet. Kakel och klinker har köpts från Italien och toalettstolar från 
Danmark. Dessutom har Duvkullen bland annat stått för inköp av fönster, 
dörrar, parkettgolv, vitvaror samt en del porslin och mindre snickerier, 
allt för att pressa priserna. Totalt sett är det dock en ganska liten del som 
köps in centralt av Duvkullen men företaget menar att de i stort sett är 
ensamma om detta sätt att arbeta i Sverige.  
 
Materialinköpen har medfört att Duvkullen tvingats hantera allt material. 
Därmed har Duvkullen även fått stå risken för eventuella skador på 
materialet, något som i värsta fall kunnat leda till förseningar i projektet. 
Det faktum att Duvkullen sköter en del av materialleveranserna till UE 
gör det extra viktigt för Duvkullen att se till att materialet finns till 
förfogande för byggentreprenören och underentreprenörerna. För att 
hantera dessa risker och osäkerheter lagerhåller Duvkullen det material de 
köpt in.  
 
”Man får ju lov att beställa med lite marginaler, alltså lite mer så att 
man // man fungerar lite som en grossist också. Det gäller att se till att 
man har i lager helt enkelt.” 
 
”(…) det kräver att man har logistik för det alltså, bra transportavtal och 
lagerhantering, och även lokalt i stan att man klarar att köra ut prylarna. 
Väldigt logistiska saker alltså.” 
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
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På byggarbetsplatsen tar platschefen hand om materialet. Likaså gör 
platschefen avrop på det material som levereras direkt från fabriken. 
 
”Det är alltid krångligare rent logistiskt att köpa via en mellanhand. (… ) 
Köper jag fönster direkt från Fabriken ringer jag till fabriken. Och om 
han ska gå via en mellanhand, säg Beijers i Linköping, då ska han 
(Beijers) ringa till dom (fabriken5). Det behöver inte ta en mellanväg.”  
 

(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
 

Att underentreprenörerna skulle arbeta slarvigare med materialet för att 
Duvkullen står risken kan ingen inom Duvkullen tänka sig.  
 
”(…) vi jobbar med förtroende mot samma mål. Jag har aldrig märkt 
något fusk eller så”.  
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

 
För Bantorgetprojektet upplevs att det finns en stark målkongruens 
mellan Duvkullen och underentreprenörerna. Denna målkongruens 
uppnås inte genom formella kontrakt eller specificeringar utan genom det 
förtroende som finns mellan personerna som arbetar med projektet. Den 
firma som är underentreprenör för el, består uteslutande av personer som 
tidigare varit anställda av Duvkullen men som sedan några år istället valt 
att jobba genom en egen firma. Detta anses inom Duvkullen ha påverkat 
projektet positivt.  
 
”(…) Du jobbar alltid bäst åt dig själv så är det alltid. (…) Ja jag menar 
det, ja och det är alltid så att man arbetar bäst åt sig själv, man har ju så 
att säga sina friheter och du kan alltid föra över lite av dina personliga 
idéer och tankar på företaget, alltså vi gör så här eller sådär och så. Det 
är alltid en fördel att ha ett eget företag på det viset”. 
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

 
 

5.1.1.6 Det långsiktiga projekttänkandet  
 
Samarbetet inom projekt Bantorget grundar sig på relationer mellan 
Duvkullen och UE som sträcker sig många år tillbaka i tiden.  Från 
Duvkullens sida upplever man därför att det inte har varit några som helst 
                                        
5 Vår anmärkning  
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problem under projektets gång som kan hänföras till 
underentreprenörerna. Det finns ett väldigt stort förtroende företagen 
emellan.  
 
”Ja det är förtroende, det handlar om personlig vänskap också.(…) alltså 
det bottnar i att man har gjort affärer så länge att man är vänner” 
 

(Michael Cocozza, VD Duvkullen) 
 
Detta förtroende har även lett till att Duvkullen har blivit beroende av 
sina underentreprenörer i en viss grad så att dessa är vana att arbeta på det 
sätt som Duvkullen gör med egna materialinköp etcetera. Det är dock 
ingen på Duvkullen idag som tror att UE skulle kunna utnyttja ett sådant 
beroendeförhållande. För att inte alla UE skall veta att Duvkullen alltid 
handlar av dem (och därmed höja priserna) har Duvkullen dock inför 
projektet gått ut med anbudsförfrågan till andra entreprenörer. På detta 
sätt har Duvkullen känt av marknaden – något som enligt Michael 
Cocozza är viktigt. Inför Bantorget fanns flera alternativ till entreprenörer 
undantaget på elsidan där det enligt Duvkullen egentligen bara fanns två 
till tre regionala firmor som hade kapacitet att lämna offert. Duvkullen 
tror dock inte att detta har inverkat på upphandlingspriset men att det 
mycket väl skulle kunna göra det i det fall det gällde större projekt.  
 
Det faktum att Duvkullen bygger för långsiktig förvaltning har varit 
avgörande för underentreprenörernas samarbetsvilja i projektet. Till 
skillnad från bolag som bygger bostadsrätter för snabb försäljning bygger 
Duvkullen uteslutande hyresrätter som är tänkta att ge en god avkastning 
på upp emot 30 års sikt. Med andra ord är det inte möjligt för 
underentreprenörerna att underlåta att påtala fel, då detta kommer 
uppdagas i den löpande förvaltningen. Här menar Duvkullen att de har att 
stort övertag i och med sin långsiktiga strategi.  
 

5.1.1.7 Återkommande samarbeten 
 
För Duvkullens del är projekt Bantorget bara ett i raden då företaget 
jobbat med samma underentreprenörer. Michael Cocozza betonar vikten 
av en ”inkörningsperiod” och menar att det är mycket lättare att arbeta 
med de UE som företaget arbetat med tidigare. Detta gör att kontinuiteten 
i affärsrelationerna är hög mellan de olika projekten.  
 
För projekt Bantorget har det inte inneburit några negativa konsekvenser 
att Duvkullen formellt har bundit upp sig till en underentreprenör. 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 58 

Duvkullen har dock råkat ut för komplikationer i samband med detta 
tidigare. 1995 genomfördes ett projekt i samarbete med en elfirma som 
misskötte sig. Det ledde till att samtliga anställda i firman hoppade av och 
istället började arbeta för Duvkullen. Det är dessa elektriker som idag 
bildat egen firma och arbetar som underentreprenörer för el på 
Bantorgetprojektet.  
 
Att byta ut en underentreprenör för Bantorget har inte varit aktuellt men 
den hypotetiska frågan är svår att komma ifrån och båda platschef eller 
arbetsledare tror att det skulle vara fullt möjligt även om det inte är att 
anse som lätt. Att Duvkullen kan tillhandahålla UE med material gör att 
företagen låser in sig i ett samarbete med dessa UE, vilket kan betyda 
svårigheter med att ta in nya UE. Även om Duvkullen idag går ut med 
anbudsförfrågan för att känna av marknaden uppfattas det inte som 
oproblematiskt att byta UE på grund av att Duvkullen tillhandahåller 
material för bygget. 
 
”Gå skulle det nog göra men inte i den omfattning som vi gör det, om 
man inte hittar ett antal lämpliga UE som tycker det här är okej” 
 
”(…) det är ju inte bara att åka ut och hämta nya alltså hur som helst” 
 
       (Jan Jonsson, Projektledare) 

 
Det faktum att Duvkullen köper in material till UE är mycket unikt för 
branschen –något som inom Duvkullen dock inte uppfattas spela någon 
roll för de relationer som finns idag, varken vad gäller UE, fackförbund 
eller myndigheter. Det sätt på vilket materialinköpen har påverkat 
Duvkullens relationer är genom branschen. Att företaget köper direkt från 
fabrik och från utlandet är inte alltid accepterat. 
 
”Man får försöka tills man hittar en fabrik som är villig att sälja direkt. 
(… ) Det finns vissa kanaler som inte fungerar” 
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

   
5.1.1.8 Erfarenheter och förbättringar 

 
Sättet på vilket erfarenheter tas till vara från projekt till projekt är inom 
Duvkullen uteslutande i form av personlig kunskap knuten till Michael 
Cocozza och Jan Jonsson. Som det är idag på Bantorgetprojektet anser 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 59 

Duvkullen att det råder en allmän välvilja från UE att rätta till fel och 
komma med förbättringsförslag.  
 
(… ) Det har varit en del rördragningar där handlingarna har visat en 
viss dragning och sen har man i praktiken sett på plats hur det är. Det är 
ganska ofta det händer // men sen när praktikerna kommer in i bilden då 
kommer det ofta bra förslag där ifrån som varken jag eller Michael har 
tänkt på, eller konsulterna har tänkt på. (… ) Vi är inte främmande om vi 
ser att det går att göra det här lite enklare för dom. Då kan dom väl få 
tjäna på det tycker jag. Det är inget att hålla på och tjafsa om för nästa 
gång är det lite åt andra hållet (… ) och förhoppningsvis då om man har 
en relation blir det så här lite karuseller va. Kommer det ett bra förslag 
som inte förändrar funktionen men som kanske förändrar arbetssättet 
rent praktiskt då tycker jag vi går med på det. Det är ett sätt att visa 
förtroende (… ). Ska man hålla på och ändra formaliagrejer och såhär // 
det blir jävligt jobbigt och dessutom slutar det ofta med att man har svårt 
att få det här förtroendet och det blir mer att man ska visa att jag har 
formellt rätt och så vidare. ” 
 
       (Jan Jonsson, Projektledare) 

 
 

5.1.1.9 Specialisering mellan organisationer 
 
Under Bantorgetprojektet har vi sett en samverkan mellan flera olika 
organisationer i form av byggherre, konsulter, byggentreprenör samt 
underentreprenörer. Kontraktens roll för att i förväg specificera 
arbetsuppgifterna har varit mycket liten och istället har Duvkullen försökt 
genomföra projektet utifrån ett förtroende mellan de ingående parterna. 
Att inte styra UE för hårt är viktigt för Duvkullen eftersom detta anses 
inverka negativt på samarbetet.  
 
”Man bygger upp ett motsatsförhållande, man tar bort teamkänslan. Det 
är så att säga inte bara vårt bygge, det är deras bygge också. Det är ett 
gemensamt bygge” 
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

 
Flera av underentreprenörerna har sin totala eller stora delar av sin totala 
omsättning från Duvkullens projekt men trots detta ser Michael Cocozza 
ingen anledning att ta in dem i den egna organisationen.  
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” det är alltså, ja hantverket. Det kan ju byggkillarna. Ekonomi kan vi 
oftast bättre än dem, juridik och alltihopa, så, men det är alltså 
hantverket, det är deras kärnkompetens”  
 
      (Michael Cocozza, VD Duvkullen) 

 
”(… ) jag menar rörmokaren vet ju hur han ska dra rören inne i valvet, 
det kan ju inte byggarn. (… ) Respektive har ju bäst kunskap om vad som 
krävs för att montera det här på en dag eller två dagar. Vår kompetens 
sitter mer i inköp och förberedelserna för bygget” 
 
       (Jan Jonsson, Projektledare) 

 
 

5.1.1.10 Sammanfattning av Projekt Bantorget 
 
För Bantorget har totalt 14 olika företag varit delaktiga under olika delar 
av byggprocessen. Samtliga inblandade parter har handlats upp av 
byggherren Duvkullen. Samordningen har dock skett genom 
byggentreprenören Lindstams Bygg ute på arbetsplatsen. Förutom 
upphandlingen av konsulter, entreprenör och underentreprenörer har 
Duvkullen även köpt in vissa typer av material som tillhandahållits för 
bygget.  
 
Inför projektets start har kontrakten mellan Duvkullen och UE varit 
mycket enkelt utformade. Istället för att med hjälp av kontrakt styra de 
inblandade parterna har Duvkullen en uttalad strategi om att styra 
projektet med hjälp av förtroende. Duvkullen gör hellre upp i godo med 
sina entreprenörer än genom att försöka hävda sin rätt genom kontrakt. 
Om allt går enligt planerna kommer Bantorget att stå klart för sista 
inflyttning i Januari 2003, med 107 hyreslägenheter. 
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5.2 JM AB 
 
JM AB grundades 1945 av John Mattsson och har sedan dess varit 
verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen. Bolaget har dock 
genomgått en omstruktureringsprocess och därigenom frångått den 
traditionella rollen som bygg- och fastighetsbolag för att istället agera 
som projektutvecklare av bostäder och kommersiella lokaler. JM betonar 
att de arbetar utifrån ett projekttänkande där varje projekt ska leda till 
nytta för både bolaget och de kunder som köper eller hyr bostäder/lokaler 
av JM.  
 
Parallellt med företagets affärsidé ligger en strategi som går ut på att vara 
starkt nischad som projektutvecklare på orter med goda 
tillväxtförutsättningar.  
 
Koncernen, som utöver Sverige finns i Norge, Danmark och Belgien är 
organiserad enligt följande: (Vår studie har genomförts inom ramen för 
JM Bostad och till viss del JM produktion.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: JM:s organisation, (Årsredovisning, 2001), egen bearbetning 
 
 
JM äger dessutom en egen målerifirma, en fasadfirma samt en rörfirma 
som arbetar med JM:s projekt. Projektutvecklingen av bostadsrätter är 
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viktig för JM och under år 2000 var mer än varannan ny bostadsrätt i 
Sverige utvecklad av företaget.  Detta gör dem till en av de absolut största 
aktörerna på bostadsmarknaden i Sverige. 
 

5.2.1 Processorientering 
 
JM:s organisation är uppdelad i två huvudsakliga verksamhetsgrenar – 
Projektutveckling av bostäder och Projektutveckling av kommersiella 
fastigheter. Dessa två betraktar JM som kärnverksamheter och inom vart 
och ett verksamhetsområdena har företaget specificerat vilka processer 
som ingår. Dessa processer ligger till grund för hur företaget arbetar inom 
respektive område. Vi har valt att redogöra för huvudprocesserna för 
verksamhetsgrenen JM Bostad och detta av tre skäl: 
 
1. För att läsaren ska kunna få en översiktlig bild av JM:s sätt att arbeta. 
2. För att JM är större än Duvkullen, vilket har fått till följd att 

processerna är mer detaljerade och av större vikt för JM. 
3. För att vårt huvudsakliga intresse ligger inom JM Bostad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Huvudprocesser – projektutveckling bostäder 
 
 
Alla utvecklingsprojekt går igenom dessa huvudprocesser och börjar med 
verksamhetsledning. Denna process har som uppgift att dra upp riktlinjer 
och mål för verksamheten och att skapa och vidmakthålla policies som 
företaget ska arbeta utifrån. Dessa riktlinjer är huvudsakligen till för 
regionchefer och ska ge dem ledning så att de är medvetna om vilken typ 
av projekt som företaget ska arbeta med.  
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Den andra processen – förvärv – syftar till företagets förvärv av mark. 
Här använder sig företaget av de riktlinjer som dragits upp av 
verksamhetsledningen för att skaffa sig en bild av vilken typ av mark som 
ska förvärvas, hur projekten ska se ut och dylikt. Innan mark verkligen 
förvärvas måste beslutet även förankras i ett affärsutskott som har 
beslutsmakt över projektet. För att utskottet ska fatta beslut krävs också 
att det finns ett koncept klart över vad marken ska användas till. Ska det 
byggas bostäder för äldre människor eller riktar sig projektet till unga 
flerbarnsfamiljer och vilka konsekvenser får detta för projektets utseende 
är frågor som måste vara utredda för att ett beslut ska kunna fattas av 
utskottet.  
 
I projektledningprocessen utses en eller flera projektledare som ska 
ansvara för återstoden av projektet. I denna process arbetar 
projektgruppen sedan fram de detaljplaner som ska gälla för projektet. 
Dessa planer är relativt detaljerade och innehåller uppgifter om hur 
många byggnader som ska uppföras, vilka typer av lägenheter som ska 
byggas och så vidare. Planerna är även styrda utifrån de bestämmelser 
som finns reglerade av olika myndigheter och måste således uppfylla 
vissa krav innan projektet kan gå vidare.  
 
I projekteringsledningsprocessen är arbetet överhuvudtaget mycket mer 
detaljerat än i de tidigare. Det är också nertaget till en mer operationell 
nivå än tidigare. Bygghandlingar ska tas fram och dessa handlingar 
innehåller uppgifter om konstruktion av el, VVS, markhandlingar och 
dylikt. Ofta köps tjänsten in av utomstående aktörer och en samordning 
av olika företag (entreprenörer) sker, antingen av den huvudentreprenör 
som anlitats eller av den egna organisationen.  
 
I inköpsprocessen sker det mycket detaljerade arbetet med inköp, något 
som beskrivs senare i arbetet, i anslutning till de specifika projekt vi följt. 
 
Den sjätte processen består av produktionsledning. Här tas beslutet om 
projektet skall genomföras i egen regi eller handlas upp. Avgörande är 
rådande resurstillgång samt de lärandeaspekter som projektet väntas ge. I 
de fall projektet väntas ge viktiga insikter i konkurrerande företags sätt att 
arbeta finns klara incitament till att lägga ut projektet på entreprenad. Här 
har således projekt med goda förutsättningar för bra jämförelsevärden 
förtur för att upphandlas. 
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Den sjunde processen utgörs av försäljning och i detta läge fastställs krav 
för avtalsteckning med kund och vilken information som kunden ska få 
tillgång till gällande sin lägenhet. I detta skede finns också vissa 
möjligheter för kunderna att ändra på de ritningar som finns. Det kan till 
exempel gälla att flytta på en icke bärande vägg för att få mer rymd i ett 
rum eller liknande åtgärder som inte resulterar i att JM måste ändra på 
stomme eller andra viktiga delar av produktionen. 
  
Slutligen går företaget igenom den åttonde och sista processen – 
förvaltning. I denna fas har företaget en garantitid på cirka två år där de 
ansvarar för hela byggnaden. Efter att garantitiden gått ut övergår istället 
ansvaret på bostadsrättsföreningen. 
 
 
. 
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5.2.2 Projekt X, JM 
 

5.2.2.1 Inledande beskrivning av projektet 
 
X är ett nybyggnadsprojekt som JM driver utanför Stockholm. Projektet 
omfattar 33 bostadsrättslägenheter uppdelade på tre olika hus, och 
beräknas vara klart månadsskiftet juni/juli, 2002. Vid tiden för våra 
intervjuer hade JM arbetat med själva byggandet i projekt X i cirka ett års 
tid. Som mest har produktionen sysselsatt omkring 50 personer ute på 
arbetsplatsen, inklusive entreprenörer. Totalt har 19 olika 
underentreprenörer varit inblandade i projektet.  
   
Projektet genomförs i form av en entreprenad som liknar 
generalentreprenad där JM tillsammans med arkitekter har svarat för 
projekteringen. JM agerar dock själv byggentreprenör för projektet och 
har handlat upp underentreprenörer.  
 

 
5.2.2.2 Ramavtal och anbudsförfrågan 

 
I samband med upphandlingen av underentreprenörer inför X-projektet 
gick JM i sedvanlig ordning ut med ett riktat anbud till de UE som 
bedömdes aktuella för projektet. Beroende på vilken funktion som var 
aktuell medverkade olika personer i upphandlingen, däribland platschef 
och arbetsledare. För förfarandet ansvarade inköparen som valde 
entreprenörer och materialleverantörer utifrån en rad kriterier: 
 
”Vi tittar både på kvaliteten och miljön och att det är godkänt i våra 
burkar6. Så att säga, sammantaget är det både pris, miljö, leveranstider, 
kvalitet, erfarenheter av leverantören/entreprenören, goda referenser. 
Det finns ett helt spektra av kriterier  (… ) vi sammanväger det här” 
 

        (Inköpare) 
 
Av alla kriterier som övervägs anses dock priset vara en av de viktigaste 
för JM, vilket ibland kan leda till problem. 
 
”Det finns ju skrämmande exempel (…). När man sitter och säger så här. 
Här har vi gjort en bra affär // och sen slår man sig för bröstet men sen 

                                        
6 JM har ett leverantörsbedömningsregister där leverantörer och entreprenörer 
betygsbedöms efter varje projekt 
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när det väl kommit igång då börjar det att ticka. Det är så med 
entreprenörer idag att man måste hålla i plånboken” 
 

       (Inköpare) 
 
”Vi pressar alltså några gånger till att de ska gå ner i priser fast de 
egentligen inte har marginaler till det. (… ) du får vad du pröjsar för” 
 
”(… ) billigast är inte alltid bäst” 

 
(Platschef) 

 
Av de totalt nitton underentreprenörer som handlats upp till Projekt X har 
JM så kallade ramavtal med tolv, vilket i princip innebär att 
upphandlingsförfarandet för dessa firmor förenklas. Ramavtalen ligger till 
grund för ett mer långsiktigt samarbete mellan JM och UE och ett av 
syftena med avtalen är att skapa köptrohet i relationerna. Av de 
entreprenörer som JM har ramavtal med medverkade ett fåtal redan i 
projekteringsstadiet för att effektivisera lösningarna inför bygget. 
 
”Jag kan vara inne i projekt kanske ett år, ett och ett halvt år innan dom 
ska genomföras, tittar lite, kanske komma med idéer lite då kanske då 
övergripande lösningar. Ibland går vi in och gör budgetkalkyler som 
innebär att vi gör en egen konstruktion på hela projektet och utifrån det 
talar om att detta kostar då hundra pengar och har vi sagt att det kostar 
hundra pengar då bör det ligga då kanske plus minus fem på det (…) och 
även då vad som kan vara bra lösningar produktionstekniskt och 
funktionsmässigt”. 
 

  (Underentreprenör) 
 
 Att medverka i projekteringen är dock inte någon garanti för att just den 
underentreprenören får jobbet även om så ofta är fallet.  
 
”Om man säger så här// det spelar ingen jävla roll om du sprungit 100 
meter en gång eller om det är 1000: e gången du springer för det är 
vilken puls du har just då som avgör det hela” 
 

        (Inköpare) 
 
När det talas om ramavtalen har dessa spelat en viss roll för projektet men 
vi skall återkomma till detta. Att nämna om ramavtalen är dock att det är 
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upp till de UE som JM har avtal med idag att leva upp till de krav som 
JM ställer bland annat med avseende på samarbetsvilja, flexibilitet och 
innovation. Förutom att relationerna med dessa firmor ofta är 
återkommande innebär ramavtalen även en ganska stationär prisbild. De 
firmor som är knutna genom avtalen måste egentligen ta alla jobb som 
JM erbjuder, trots att det kan vara högkonjunktur och dålig tillgång till 
hantverkare. Den enda gången en UE har rätt att säga nej till jobb från JM 
är i det fall ”synnerliga skäl föreligger”. Det är dock sällan som en UE 
nekats att slippa ett jobb till följd av resursbrist, eftersom detta även 
skulle påverka JM negativt.   
 
När projekteringen är helt klar och JM har valt ut de entreprenörer som 
ska få vara med och räkna på jobben går JM ut med en anbudsförfrågan 
som är mycket detaljerad. Detta dock först efter att potentiella UE har 
kontaktats.  
 
”Vi skickar en ordentlig förfrågan så här, där vi specar upp hela 
förfrågningsunderlaget, förfrågan, AF-delar, allmänna bestämmelser, 
beskrivningar, bilagor och hela köret, driftkort (… ). JM-kvalitet går 
igenom kvalitet och miljöpolicy, ritningar och alltihopa” 
 
”(… ) och här gäller det ju att vara lyhörd för de signaler man får att 
kanske väga det igen internt (… ) så att vara absolut säker på att 
förfrågningsunderlaget är det du kommer köpa på (… )” 

        (Inköpare) 
 
Med andra ord spelar specifikationen kring kontrakten en mycket viktig 
roll – något som är fallet för alla JM:s projekt. Viktigt är att i detalj 
försöka reglera eventuella gråzoner för att slippa tilläggsarbeten. I stort 
sett alla projekt handlas upp på fastpris, där materialet är inräknat och 
därför blir kontraktsspecificeringen mycket viktig. Allt som inte 
specificeras från början i kontraktet kommer att bli föremål för tillägg.  
 
”Du måste till och med veta att den parkett du köper, om den nu är två 
och fyrtio ja jag är osäker på längden, att du får in den diagonalt i hissen 
så att du kan transportera upp dem på den våning du är, så att du inte 
behöver hålla på och springa med dem på axeln (…). Det kanske inte 
finns någon bygghiss och att ta parkett med kran, ja då finns det ingen 
kran där heller va”  
 

        (Inköpare) 
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Antalet entreprenörer som det finns att välja mellan är ofta stort men kan 
variera beroende på vilken typ av jobb upphandlingen avser. För Projekt 
X rör det sig dock om ett någorlunda ordinärt bygge vilket inte ställt 
några större krav på att hitta entreprenörer inom annorlunda områden. 
Detta kommer vi dock att se är annorlunda för projektet Y. JM går, 
beroende på situation och vad upphandlingen gäller, ut med allt mellan en 
och tio anbudsförfrågningar.  
 
 

5.2.2.3 Konkurs och inhyrda plattsättare 
 
När projektet väl kommit igång är det platschefen som har en stor del av 
ansvaret för att koordineringen av resurser fungerar ute på arbetsplatsen. 
För Projekt X finns även två arbetsledare som har sin del i ansvaret att 
kontrollera att UE sköter sina uppgifter i rätt tid och på rätt sätt. 
Koordineringen har generellt sett fungerat mycket bra för projektet, trots 
att en av underentreprenörerna gick i konkurs mitt under pågående bygge. 
Detta fick till följd att företaget som transporterade materialet fakturerade 
JM istället för att skicka fakturan till det konkursdrabbade företaget. Det 
blev därför frågan om vem som skulle ta kostnaden för materialet, JM 
som mottagit materialet eller konkursboet för den insolventa 
underentreprenören som egentligen hade åtagit sig att betala. För JM:s del 
ordnade det hela dock upp sig i och med att inköparen varit mycket 
noggrann med avtalsvillkoren.  
 
Något som även drabbade bygget på Projekt X var den överhettning som 
rådde inom marknaden för kakelsättare. Företaget, som för övrigt har 
ramavtal med JM, hade till följd av det rådande läget på marknaden svårt 
att klara av personalåtgången vilket ledde till att de tvingades hyra in 
personal. Detta innebar att arbetsplatsen tillfördes en kakelsättare från 
Skåne samt en kille från Grekland som varken pratade svenska eller för 
den delen skånska. Detta förde med sig kommunikationsproblem mellan 
den aktuelle personen, arbetsledare och platschef.  
  
För måleriet inträffade en liknande brist på personal – något som ledde 
till att grängning och spackling under radiatorerna tog mer tid än planerat. 
Det olyckliga var här att eftersom arbetet blev försenat kunde radiatorerna 
inte sättas upp i tid, vilket i sin tur ledde till att det inte gick att få upp 
värmen. Eftersom det fordras rätt temperatur vid golvläggningen kunde 
inte heller parketten läggas i tid. 
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”Det blev ju då att vi fick skjuta det två veckor. Målarna har kallat hit två 
extra pers men det är ju så att alla blir beroende av det” 
 

      (Platsingenjör) 
 
Generellt sett för Projekt X har det dock inte inträffat några större 
tidsförskjutningar eller tilläggsarbeten. Mindre tilläggsarbeten har dock 
förekommit kontinuerligt, mycket på grund av inkompletta 
bygghandlingar.  
 
”Det är ju alltid såna grejer som är att man säger ja men det är lugnt jag 
fixar det där och sen så dröjer det och så blir det inte gjort och så 
kommer det någon annan som ska göra någonting annat som bygger på 
det osv. (…) Mycket bygger ju på att handlingarna man får inte är 
fullständiga så det är ju därifrån det hackar” 
 

      (Platsingenjör) 
 
Bygghandlingarnas skick har således en mycket stor betydelse för att 
arbetet skall gå att samordna. Det gäller även att under arbetes gång hela 
tiden göra avstämningar mot de förutsättningar som angavs i 
handlingarna från början angående UE:s åtagande. Det som tillkommer 
blir extraarbete.  
 
”Taskiga handlingar vet du, då går det åt jättetid här ute” 
 

     (Platschef) 
 
”Det gäller ju att handlingarna är så kompletta som möjligt från början. 
Sen kostar det ju pengar det vet vi ju. Det är lika vansinnigt att dra igång 
ett bygge med en UE där man inte har handlingarna klara som att ha 
någon som går på timme. Det kan ju sluta hur som helst” 
 

     (Inköpare)  
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5.2.2.4 Komplicerade A-ritningar  
 
”Det är så komplicerat det här projektet, tycker jag // och fler med mig 
alltså. Man har låst in en massa arbetsmoment som är så beroende och 
där har du det där med beroendet va. (…) så man har en massa 
kostnader där” 
 

       (Platschef) 
 
Anledningen till denna komplexitet i Projekt X har framförallt grund i 
arkitektritningarna som föreskrivit stora takterrasser vilket har lett till 
svårigheter under bygget. 
 
”Ja, det är lite mer speciellt än vanligt och det är den typen av arkitektur. 
Den arkitekten som ritat det här har väl nästan sett exteriört först va. Och 
sen när han fått ihop den biten va så har han börjat titta på hur han ska 
få ihop det planlösningsmässigt. (…) Jag menar allting med tätskikt och 
terrasser utomhus va, (…) det är ju inte så jävla jättekul om det börjar 
läcka in vatten” 
 
”Även om man sitter med ritningar (…) så ser man inte alla problem när 
du ser det i fågelperspektiv” 
 

       (Platschef) 
 
Utöver ovanstående problematik kring handlingarna har det förekommit 
problem med att samordna underentreprenörerna för plåt och fasad. Detta 
eftersom respektive UE:s arbete varit mycket beroende av den andra 
underentreprenörens färdigställande av sin del i arbetet. Framförallt har 
det varit svårt att tidsmässigt koordinera de båda aktiviteterna. 
 
”Vi har ju haft plåt och fasad och där har det varit ett stort problem. (…) 
Plåt måste göra en sak innan // och så ska dom putsa och isolera // och så 
ska plåt komma dit igen och såna grejer. Dom pratar inte riktigt med 
varandra” 
 
 
(…) Plåt hade väl inte fått så bra uppgifter vad som ingick i deras 
kontrakt. Det blev så pass mycket mer som ingick enligt dom då och 
därför blev dom mycket försenade (…). Men eftersom fasaden är lite 
beroende av det här då och ställning och så // fick vi styra upp det här 
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och ha lite möten och försöka samordna dom två bara. Det är lite da-da 
över det hela kanske” 
 

      (Platsingenjör) 
 
”För plåtens del var det jäkligt mycket. (…) man hade tagit bort en 
massa vid upphandlingen va, som sen ligger med i alla fall // du har inte 
en susning var du hamnar någonstans” 
 

       (Platschef)  
 
För att klara av koordineringen av UE har det under hela projektets gång 
hållits veckomöten. Vid dessa möten kontrolleras tidplanen samt vad som 
händer inom de närmaste två veckorna. Dessutom fastställs deadlines 
vilket anses vara speciellt viktigt för de UE där ett moment är beroende 
av ett annat. I de fall UE inte klarat av att hålla sina deadlines har 
platschefen i ett fåtal fall fått kontakta den aktuella entreprenören för att 
lösa problemen. Platschefen tror dock att det i det hypotetiska fallet skulle 
vara fullt möjligt att byta ut en UE under arbetes gång men att detta skulle 
vara mycket tidskrävande. För Projekt X har det däremot inte uppstått 
några större dispyter med UE under projektets gång och alla vi talat med 
upplever att samarbetet mellan JM och UE har fungerat bra. 
 
Det har även hänt att JM under byggets gång, till följd av förslag från UE 
ändrat de instruktioner som föreskrivits i ritningarna. Likaså har det, även 
om det inte är speciellt vanligt, förekommit situationer där JM valt att 
använda andra typer av material än vad som specificerats i 
bygghandlingarna efter att detta föreslagits av UE.  
 
”Vad som ligger till grund är handlingarna. Och i de flesta fall när det är 
taskiga handlingar och du har en bra UE så säger han (…) varför har 
dom ritat så där för? (…) då har du en bra UE. Sen har du dom som kör 
va. Tok gör som tok sa, och det är inget bra” 
 

       (Platschef) 
 

”Är det färdiga handlingar så är det färdiga handlingar” 
 

  (Underentreprenör) 
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Flera av de UE som upphandlats till Projekt X har dock platschefen 
arbetat med i tidigare projekt, något som generellt sett anses som mycket 
viktigt.  
 
”Om du känner någon och vet hur dom jobbar så är det fan så mycket 
lättare. Då kan man hoppa över dom där inledningsfraserna och hålla på 
och presentera sig och då kan man gå direkt på rödbetan och köra” 
 

       (Platschef) 
 
Det hypotetiska resonemanget om materialinköp i egen regi anses 
generellt sett inte vara någonting för JM. Även om JM i dagsläget 
tillhandahåller ett fåtal artiklar, till exempel i form av spiskåpor och 
sanitetsporslin, anses materialinköp i egen regi innebära svårigheter. Den 
allmänna uppfattningen är att det dels medför krångliga logistiska 
lösningar, dels att underentreprenörerna inte skulle acceptera ett sådant 
förfarande.  
 
”Nä så funkar det inte i den här branschen” 
 

   (Underentreprenör) 
 
Framförallt vänder sig underentreprenörerna mot att de inte skulle kunna 
ta ut några marginaler på material om de inte själva fick tillhandahålla 
det. Dessutom anses det som rationellt att den som arbetar med materialet 
också skall tillhandahålla detsamma för att inte tappa mark avseende 
teknisk utveckling. 
 

5.2.2.5 Förtroende och relationer 
 
På bygget upplevs det att förtroendet för en UE har betydelse i och med 
att samordningen blir mycket enklare. Samtidigt är det ingen som betonar 
att förtroende skulle spela någon avsevärd roll för projektets slutförande 
utan det är det som specificerats i bygghandlingarna som gäller.  
 
Vad gäller förtroendet i samband med upphandlingen råder hur som helst 
ganska bestämda uppfattningar på inköp: 
 
”Jag säger det, det får inte vara sådana affärsrelationer där man får ett 
kompisförhållande när man dunkar varann i ryggen inför en 
affärsuppgörelse utan det ska vara med en ömsesidig respekt. En affär är 
ändå en affär och det är ju stort allvar bakom det. Det ska dokumenteras 
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affärsmässigt och det ska skrivas ordentliga kontrakt (… ) så det här med 
att hålla på att dunka rygg // jag skulle vilja säga att det är en dödssynd” 
 
”(… )Det är skönt att kunna be entreprenörer och leverantörer att fara i 
det där läget som man önskar då om de trycker på” 
    

(P.O Jacobsson, 
Inköpare) 

 
 

5.2.2.6 Sammanfattning av projektet 
 
Arbetet med projekt Projekt X har totalt sett fungerat bra. Trots att en 
underentreprenör gått i konkurs mitt under pågående bygge, har 
byggnationen fortlöpt utan några direkta störningar som en följd av detta. 
Områden som har varit problematiska är framförallt plåt och fasad där 
kommunikationen inte fungerat mellan de två firmor som utför dessa 
arbeten. Detta har inneburit smärre förseningar för JM och platschefen 
har tvingats att aktivt gå in och styra upp samarbetet. Även målerifirman 
har inneburit en del problem för projektet i och med att firman, som har 
ramavtal med JM, inte klarat att hålla med tillräckliga resurser för bygget. 
Detsamma gäller för den firma som sätter kakel.  
 
Avseende komplexiteten i projektet har bygghandlingarna spelat en viss 
roll i och med att de justerats kontinuerligt. Vad som dessutom har 
inneburit problem är A-ritningarna och den något annorlunda arkitekturen 
för takterrasserna där planlösningen gett upphov till många moment som 
är beroende av att tidigare moment är slutförda.  
 
Projektet har dock inte drabbats av några större tidsförskjutningar jämfört 
med plan utan allt har varit möjligt att lösa genom att UE:s fått skjuta till 
mer resurser. Projektet kommer sannolikt att avslutas på utsatt tid och 
inom ramen för vad JM anser som väl genomfört. 
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5.2.3 Projekt Y, JM 
 

5.2.3.1 Inledande beskrivning av projektet 
 
Y-projektet påbörjades år 2000 och hade vid tiden för våra intervjuer 
kommit lite mer än halvvägs. De två fastigheter som uppförs kommer när 
projektet är klart att innehålla 130 nya lägenheter, och fastigheterna 
omfattar tillsammans ca 12.500 m2. Projektet är ett ombyggnadsprojekt 
vilket innebär att JM har förvärvat mark och fastigheter och bygger om 
dem till bostäder. Sammanlagt arbetar cirka 110 personer på 
byggarbetsplatsen, av dessa är ungefär hälften personer JM-anställda. 
 
De fastigheter som stod på den köpta marken vid förvärvet innehöll 
kontorsbyggnader som ägdes av Landstinget och har orsakat JM en hel 
del problem. Problemen har främst att göra med att belastningen på 
byggnaderna är mycket hög. Detta gör att stommen måste förstärkas för 
att burspråk och balkonger ska kunna fästas i fasaden.  
  
Ytterligare ett problem som komplicerar arbetet är att byggarbetsplatsen 
är trång till följd av att fastigheterna redan är befintliga och det sker 
materialflöden både in och ut från platsen eftersom rivning sker samtidigt 
som ombyggnad.  
 
Y-projektet är organiserat så att JM är beställare och byggentreprenör och 
handlar sedan upp underentreprenörer. Entreprenadförhållandet mellan 
JM och underentreprenörerna är till vissa delar utförandeentreprenad och 
till vissa delar funktionsentreprenad. Utförandeentreprenad innebär att 
den avtalade underentreprenören får ansvar för att till exempel ordna 
rördragningar. Han måste då följa de anvisningar och materialslag som 
JM har specificerat. Funktionsentreprenaden innebär till skillnad ifrån 
utförandeentreprenaden att entreprenören också får ansvar för att 
specificera vilket material som ska användas. Dessutom har han också 
funktionsansvar, vilket innebär att han är ansvarig i de fall någonting går 
sönder eller inte fungerar som det ska till följd av hans arbete. 
 
 

5.2.3.2 Upphandling 
 
Upphandlingen av underentreprenader i JM ser olika ut för olika projekt. 
Dessutom skiljer sig upphandlingsförfarandet åt mellan olika typer av 
underentreprenader inom ett och samma projekt. För projekt Y blir 
upphandlingen dessutom lite speciell eftersom det handlar om ett 
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ombyggnadsprojekt. Detta beror till stor del på att möjligheterna 
begränsas av de färdiga fastigheter som fanns när projektet påbörjades. 
 
”Här är ju också huset en medspelare man inte ser saker förrän man har 
rivit7, det är ju inte alltid så att den som byggde har gjort precis som det 
står i de ritningar som ligger som underlag.” 

  
 (Inköpare) 

 
 
 
När JM gör en upphandling av underentreprenörer ligger allmänna 
bestämmelser för byggbranschen till bakgrund för många av de 
specificeringar som görs. JM arbetar också mot att bli certifierade enligt 
ISO-standards vilket gör att kraven på de egna specificeringarna och på 
underentreprenörerna har blivit högre.  
 
Upphandlingen av underentreprenader sker huvudsakligen på två sätt. 
Antingen vänder sig JM till marknaden och går ut och frågar på 
bygghandlingsunderlaget, eller så använder sig företaget av ett antal 
underentreprenörer med ramavtal. Även i det senare fallet är det 
bygghandlingsunderlaget som ligger till grund för anbudsförfrågan.  
 
I Y-projektet har JM använt sig av både den rena marknadslösningen och 
ramavtalen för att upphandla UE. Merparten av de stora 
underentreprenaderna utförs dock av entreprenörer med ramavtal. De 
mindre entreprenaderna köps in successivt och har en förmåga att bli 
många fler än de större. 
 
”…här kommer vi tillbaka till den 80/20-regel som alltid brukar gälla, 
20% av entreprenörerna står för 80% av kostnaderna, till och med mera” 
 

  (Inköpare) 
 
Vid upphandlingen till projektet är det inköparen som har haft den första 
kontakten med entreprenörerna, både vad gäller ramavtalsentreprenörerna 
och de entreprenörer som upphandlas på marknaden. När det gäller 
upphandling av underentreprenörer utan ramavtal bestäms urvalet av 
anbudsgivare av inköparen i samarbete med projektledare, 
projekteringsledare och arbetsledare och antalet brukar variera mellan tre 
och tio. Till grund för beslutet om vilka entreprenörer som ska få lämna 
                                        
7 Endast innandömet i fastigheterna rivs. Stommen och vissa väggar står kvar 
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anbud ligger ofta en uppfattning inom företaget om huruvida 
entreprenörerna är bra att arbeta tillsammans med. Inköparen och 
projektledare får helt enkelt ”fråga runt lite i huset” för att höra vad andra 
har för erfarenheter av en viss entreprenör. 
 
”Det är en fördel om det är en entreprenör man känner igen, man vet vad 
det är för någon (…)därmed inte sagt att man alltid ska jobba med 
samma entreprenörer. Det är naturligtvis inte bra det heller.” 
 

  (Platschef) 
 
”Det är alltid lättare att jobba med folk som man känner” 
 

  (Underentreprenör) 
 
Naturligtvis spelar också priset en stor roll. Detta gör att det ibland kan 
uppstå problem eftersom alla underentreprenörer inte alltid är seriösa utan 
upplevs lägga sig för lågt i pris för att under arbetets gång kunna komma 
med tilläggskostnader. 
 
”Man har ju misstankar ibland. Man försöker ju själv få ett jobb då och 
gör själv en kalkyl så att man går runt på det och så har man ju hört då 
att det finns firmor som ligger mycket, mycket lägre och då börjar man ju 
undra vad är det frågan om?” 
 

  (Underentreprenör) 
(…) går du ut och frågar på stan och låter entreprenörerna på stan räkna 
på det så hittar du ju alltid någon som har räknat fel // och då tar man 
den om man vill jobba så och sen kommer han gråtandes och talar om att 
det här stämmer ju inte (…)  
 

       (Inköpare) 
 
 
När det gäller de UE som har ramavtal med JM finns det enligt de 
intervjuade både för- och nackdelar. Upphandlingsförfarandet förenklas 
och samarbetet blir på många sätt smidigare. Ett exempel som visar hur 
ramavtalsentreprenörer underlättar samarbetet och besparar tid är att JM 
får arbeta med entreprenörer som känner till företagets miljö- och 
kvalitetsstandards. Eftersom JM har en uttalad strategi vad gäller 
miljömedvetenhet är företaget måna om att inte avslöja vilka material 
eller varor som man använder. Det är därför en fördel att vända sig till 
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ramavtalsentreprenörerna eftersom dessa inte får föra informationen om 
JM:s varudeklarationer vidare. Detta är dock inte fallet med övriga 
entreprenörer, vilket gör att det inte alltid går att specificera för 
entreprenörerna vilket lim eller vilken färg de får använda. Detta med 
anledning av att JM inte vill riskera att deras företagshemligheter sprids. 
Istället måste dessa entreprenörer tala om vad de har tänkt att använda 
och så får JM säga om det är OK eller inte.  
 
JM arbetar också med ramavtal eftersom det innebär att det då finns en 
köptrohet i relationen till UE och ibland tar JM in entreprenören redan i 
projekteringen. Det är dock inte alltid så att en entreprenör som är med i 
projekteringen automatiskt får jobbet även om detta är det vanligaste. 
 
”Inte nödvändigtvis (att de får jobben8) men det finns ju en tanke i det. 
Om vi inte fick jobben då när vi var inne i projekteringen då skulle vi 
aldrig gå in och göra det. Mitt konkurrensmedel det är min kunskap och 
det tänker jag inte släppa ut till mina konkurrenter. Utan då blir det då 
mera som på (namnet på projekt Y) då, att man gör ett paket och inom det 
här paketet pengar och funktioner så skall vi se till att det blir bra. Och 
sen jobbar vi mot det och försöker inte nyttja dom juridiska finesserna för 
att klämma varann på pengar, utan försöker skapa ett bra klimat.” 
 

  (Ramavtalsentreprenör) 
 
Eftersom arbetet med att finna en lämplig entreprenör ofta förenklas 
används ramavtalen i relativt stor utsträckning. JM måste dock inte fråga 
sina ramavtalsentreprenörer först utan har möjligheten att gå direkt till 
marknaden och lämna anbudsförfrågan. Däremot uppstår en mer eller 
mindre tvingande situation för den underentreprenör som har ramavtal.  
 
”(…) ibland så säger ju entreprenören ifrån att jag har svårt att klara av 
det här jobbet, skulle jag kunna slippa. Och då försöker man ju göra det, 
men ibland kommer man ju i det läget att man har egentligen inga 
alternativ för att marknaden är överhettad.” 
 

  (Inköpare) 
På projekt Y upplevdes detta som ett problem eftersom vissa 
underentreprenörer inte hade någon egentlig valmöjlighet. 
 
”Vår elentreprenör (…) de hade alltså för mycket jobb (…) då gick man 
ut och frågade om det fanns andra aktörer på marknaden som skulle 
                                        
8 Vår anmärkning 
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kunna lämna anbud på det här jobbet, men då var marknaden väldigt 
kass. Vi fick bara in ett anbud och då var det en prisnivå som gjorde att 
det var fullkomligt omöjligt och då gick man tillbaka till (namnet på 
elfirman) och som jag ser det, mer eller mindre tvingade in dem” 
 

  (Platschef) 
 
”Nej, det är inte alltid bättre (att arbeta med samma UE hela tiden9), (…) 
därför är det här med ramavtalen, just att de får så mycket jobb till 
exempel av JM så att de inte kan säga nej, men så har de inte folk till det 
(…) elfirman här, dem har de ju ramavtal med och det här är ju inte 
första bygget som de har problem att få fram folk till, nu har de ju haft ett 
gäng norrlänningar som de har tagit in från en annan firma.” 
 

  (Arbetsledare) 
 
Detta upplevs alltså skapa problem ibland. Enligt vissa entreprenörer går 
det dock inte att arbeta på premisser som innebär att man tar på sig för 
mycket arbete. 
 
”Nej, då tar vi dom inte. Det är den största björntjänst jag kan göra mig 
själv, att åta mig uppdrag som jag inte klarar av (…) det är livsfarligt att 
ta på sig för mycket. Då sjunker kvaliteten och det blir inte till gagn för 
någon. 
 

  (Ramavtalsentreprenör) 
 

5.2.3.3 Krånglig kontraktering 
 
Att bygga bostäder är en relativt krånglig process eftersom det är en stor 
mängd aktiviteter som ska stämma överens. Till detta kommer att en 
arkitekt med sina tankar om utseende och funktionalitet inte alltid har 
kunskap om vad som är praktiskt eller möjligt att bygga.  
 
För Y-projektet kompliceras byggprocessen ytterligare av det faktum att 
man från början inte visste exakt vad som skulle göras – något som 
berodde på gamla ritningar som man inte visste om de stämde eller inte.  
 
”Man ska vara väldigt försiktig med vilka handlingar man går ut och 
frågar på då för att vissa saker har man kanske inte klart när man går ut 

                                        
9 Vår anmärkning 
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och frågar och då får man se till att man har (…) något koncept för 
dem.” 
 
”I normala fall är det ju det,(svårt att upprätta exakta bygghandlingar10) 
och av vissa entreprenörer har vi handlat upp egentligen löpande kan 
man säga, att man handlar upp hålborrarna per hål för man vet ju inte 
hur många hål det blir till exempel och då garanterar man ett antal, 
tusentals hål kanske och sen så betalar vi per hål istället.” 
 

  (Arbetsledare II) 
 
Överhuvudtaget har det varit svårt att specificera för 
underentreprenörerna vad det är de ska göra, vilket har fått till 
konsekvens att vissa saker har tagit längre tid och inneburit oväntade 
tilläggskostnader. Detta till följd av att det har uppkommit överraskningar 
under arbetets gång. En viss koppling kan också göras till det faktum att 
JM, samt de konsulter som är inblandade i projekteringen, inte alltid 
besitter den största kunskapen om vad som är gångbart och möjligt att 
genomföra. 
 
”Ja, det har dom väldigt dåliga kunskaper om (VVS-området11), ja inte 
väldigt dåliga men väldigt låga. Framförallt är det en väldig skillnad och 
det finns då vissa killar där uppe även på installationssidan men det dom 
har svårt med då är att hänga med i den utvecklingen med de nya 
materialen. (…) dom lägger nästan alltid ut det och då är det ju väldigt 
varierande nivå beroende på vilka konsulter dom har då och beroende på 
vilka dom är då så är de (JM12) ju väldigt utlämnade då. 
 

  (Ramavtalsentreprenör) 
 
Det går dock att se att långsiktiga samarbeten mellan entreprenörer och 
byggherrar i viss mån kan leda till att avtalsskrivandet underlättas även 
om detta inte varit fallet i projekt Y.  
 
”Ja, vi har alltså genomfört upphandlingar (med andra byggherrar än 
JM)13 så att om en entreprenadjurist såg dom så skulle han både få 

                                        
10 Vår anmärkning 
11 Vår anmärkning 
12 Vår anmärkning 
13 Vår anmärkning 
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hjärtslag och hjärnblödning på en gång. Det blir lönsamt för bägge 
parter14 (eftersom transaktionskostnaderna då kan sänkas). 
 

  (Ramavtalsentreprenör) 
 

5.2.3.4 Kontroll och byggmöten 
 
I och med att mycket av det arbete som görs av en underentreprenör 
hänger samman med andra underentreprenörers arbete ställs det vissa 
krav på att kommunikationen fungerar. Mycket av kontrollen av 
underentreprenörernas arbete sker direkt på byggarbetsplatsen och utförs 
vanligtvis av en arbetsledare även om det är platschefen som bär ansvaret 
för att det fungerar. På arbetsplatsen har man också byggmöten för att 
kontrollera vilka som ligger rätt i tidsplanen och vilka som ligger efter. 
Vid mötena tar också underentreprenörerna upp problem eller förslag till 
olika lösningar.  
 
”Ja, vi har ju till exempel varje torsdag här då basmöten och då tar ju 
elkillen och rörkillen, de tar ju upp det som är aktuellt(…) de har ju olika 
lösningar då, där alltså flera UE är inblandade då, det är ju 
rördragningar, elrördragningar ihop kontra rördragningar ventilation 
och sådant”                                            (Arbetsledare) 
På Projekt Y upplevs dock underentreprenörernas arbetsledning som 
obefintlig vilket gör att JM:s personal känner att de får ta ansvar för all 
arbetsledning, även för sådana aktiviteter som de inte har kunskap om. 
 
”Ja, de tar för givet att just det här med arbetsledningen, att det sker allt 
här, även deras grejer så att, målarna har ju så att deras arbetsledare 
kommer ut lite då och då och pratar om vissa saker, men jag menar 
mycket av det andra, klart många av förmännen hos respektive UE de 
fungerar väl lite som arbetsledare med va, men det är lite ändå att det 
växer över på oss, vissa saker” 
 

 (Arbetsledare) 
 
En viss risk för att gråzoner uppstår, det vill säga att arbetarna inte riktigt 
vet vem som ska utföra en viss aktivitet. 
 
”Det kan väl nästan vara så, men det där är väl mera allmänt, det vet jag 
att vi har suttit och snackat om kring ett bord att vi då har sagt att vafan, 
deras arbetsledning kommer ju aldrig ut på plats utan de har räknat på 
                                        
14 Vår anmärkning 
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sig jobbet och då har väl de också räknat in att en viss del av 
arbetsledning ska vi (syftar på underentreprenörerna15) ta, men det är 
inte så ofta.” 
 

 (Arbetsledare) 
 
 

5.2.3.5 Osäkerhet 
 
Eftersom Y är ett ombyggnadsprojekt har det, som tidigare nämnts, varit 
problem med överraskningar till följd av gamla ritningar och andra 
oväntade problem. Detta skapar inte bara osäkerhet för JM utan även för 
de UE som har blivit anlitade för att göra jobbet. Det blir osäkerhet för 
alla inblandade parter både vad gäller produkt och tid/process. 
 
” här händer det mycket oförutsett ja, i och med att det är ett sådant typ 
av jobb.(…) ja, jag tror att det blir lite överraskningar, de ser väl i stort 
kanske men sen när man går in i detaljer ihop med dem, vilka som ska 
göra vad (…) de hade problem, plåtslagarna, jag menar det har ju vi lärt 
oss (…) jag har inte den erfarenheten av den här typen av jobb, med 
aluminiumpartier, plåtslageriet och allt. Nu har jag det efter första huset, 
och nu sa vi, nu vet vi precis (…) så att det blir rätt ordning på varje bit.” 
 

  (Arbetsledare) 
 
”Varje rotjobb, stort eller litet, man hittar grejer som har varit omöjliga 
att se, överraskningar. Många småproblem. Varje gång vi ändrar 
någonting så är det en störning och en kostnad. Kostnaden den får man 
ju ta då i form av extra tid och material. Problemet för UE är ju 
störningen. Om han har räknat med ett visst antal timmar och så blir det 
många sådana här småproblem då går det åt många fler timmar och även 
om han får betalt för den här extra tiden och materialet så kanske man 
inte har de personella resurserna utan man har då tagit på sig lagom 
mycket jobb och så blir det mycket mera. Det är ju ett problem för UE” 
 
”Oftast finns det möjlighet att få till det på ett sätt eller ett annat men det 
är en annan grej när vi snackar tider. Det som slår mot UE på just det 
här projektet är att vi själva har haft brist på yrkesarbetare. (…) Jag blev 
alltså tvungen att i huskropp A, stänga av den och flytta över personalen 
till hus B där försäljningen hade kommit längst och låta den, det här var 
under juni och vi skulle arbeta under semestern, vi spikade lite tak. I 
                                        
15 Vår anmärkning 
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övrigt gjorde vi ingenting och en sådan försening som är orsakade av oss 
själva på grund av att vårt stombolag inte kan försörja bygget med 
personal, det slår ju väldigt hårt mot underentreprenörerna. Det har 
fungerat eftersom vi har diskuterat igenom det men…” 
 

  (Platschef) 
 

 
5.2.3.6 Målöverensstämmelse 

 
Målöverensstämmelsen mellan JM och underentreprenörerna i Y-
projektet är hyfsad enligt de intervjuade. Sättet att skapa denna 
målkongruens är genom möten med entreprenörerna, bland annat höll JM 
ett startmöte innan själva rivnings- och byggarbetet med Projekt Y satte 
igång. Det är vid sådana möten som tidsplaner och dylikt arbetas fram 
och det är också här som underentreprenörernas lagbaser lär känna de 
lagbaser som arbetar för JM. En relativt stor del av arbetet mot 
målkongruens sker dock redan i upphandlingsprocessen där UE ofta är 
med och ändrar i ritningar och kommer med förbättringsförslag. 
 
Det är dock inte alla som delar bilden av målkongruens. 
 
” det är plåtslageriet här (…) de är ju på flera ställen på JM (…) ibland 
ringer jag ju till en annan platschef och frågar ’har du gubbarna där’, då 
har de så mycket jobb på (namnet på projektet) här och då är de inte här 
heller va, så att man blir liksom bortdribblad lite” 

  (Arbetsledare) 
 
Vid ett tillfälle, då arbetet med den första fastigheten var klart, uppstod en 
dispyt mellan en arbetsledare och plåtslagarfirman. Plåtslagaren menade 
att problemen berodde på att JM hade orsakat förseningarna i tidsplanen 
eftersom företaget inte hade förutsett de problem som har uppstått under 
arbetets gång. Arbetsledaren ställer sig dock tveksam till att tidsplanen 
skulle ha kunnat hållas även om JM hade gjort rätt från början. 
 
” jag tror att det hade blivit tufft ändå (…) att de kör med sådana här 
grejer, jag menar när vi ringer till en annan byggarbetsplats, då möter ju 
de samma problem, då säger de (…) att de är på (namnet på projektet) 
och sådär så att det är ju deras (underentreprenörernas 16) grej ett tag va, 
men till slut så säger de ju det att vi har inte resurserna för då måste de 
vara ärliga och det är en väldigt tung bit.”      (Arbetsledare) 
                                        
16 Vår anmärkning 
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När dispyter av det ovannämnda slaget uppstår uppkommer ibland 
funderingar om det går att byta ut en UE mot en annan som skulle kunna 
slutföra arbetet. Detta är dock mer eller mindre omöjligt eftersom JM har 
ingått i ett kontrakt som låser fast parterna i relationen tills det att 
projektet är slutfört. Istället får parterna lov att försöka samarbeta så gott 
det går. 
 
I och med att JM använder sig av ramavtal arbetar företaget relativt ofta 
med underentreprenörer som man har haft samarbete med tidigare. 
 
”De flesta (större17) UE har vi ju långsiktiga avtal med (för det här 
projektet)18. Det fungerar bra tycker jag.” 
 

  (Arbetsledare II) 
 
Att man har arbetat tillsammans tidigare innebär dock inte nödvändigtvis 
att samarbetet fungerar smidigt alla gånger. 
 
”Ja, plåtfirman har jag ju jobbat med tidigare och därför tyckte jag att 
det var så bra när jag kom hit att det var de här (namnet) för därute var 
det jättebra, så där ser man hur det kan ändras, det är ju en tre, fyra år 
sedan, där funkade det mycket bra.” 
 

  (Arbetsledare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
17 Vår anmärkning 
18 Vår anmärkning 
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5.2.3.7 Material 
 
I projekt Y, liksom i de flesta övriga JM-projekten, används lösningar 
som är kundanpassade. Materialet är anpassat efter JM:s standard och 
följer oftast de bygghandlingar som ligger till grund för projektet. 
 
”I det här projektet har det inte förekommit (att använda annat material 
än vad som specificerats i bygghandlingarna19) men det är klart att om 
man kan använda material som gör att UE tjänar pengar och beställaren 
tjänar pengar så är det ju intressant att ta upp och diskutera att byta till, 
men i det här projektet är ju materialet väldigt styrt av JM:s standard om 
man tittar på kakel, golvmaterial och när det gäller rörsystemet så var 
det redan bestämt från början. Det är inte speciellt stora förändringar.” 
 

  (Platschef) 
 
I projektet tillhandahåller inte heller JM något material till 
underentreprenörerna, utan köper i huvudsak endast in det egna 
materialet. Detta är typiskt för JM och bland de intervjuade är 
inställningen till att tillhandahålla material till underentreprenörerna 
relativt negativ. 
 
 
”Jag tror att de skulle reagera negativt, för att en del av deras vinst 
ligger i deras materialköp och materialhantering. Jag tror att UE skulle 
känna att man ryckte undan en del av deras marginaler (…) sedan vet jag 
inte hur det skulle vara med garantiansvaret, där är jag personligen lite 
skeptisk, jag tror inte att det skulle fungera så bra. (…) jag tror inte på 
det där, det är bättre att underentreprenören köper sina produkter, sina 
varor själv och då har vi en garanti på material och utförande som ligger 
hos dem.” 
 

  (Platschef) 
 
”Nej, det är inte aktuellt (att JM tillhandahåller material20). Skulle jag 
bara sälja mina händer då eller mitt arbete? (…) Jag menar vi har ju en 
del på materialet också och då skulle man ju gå miste om den biten. 
 

  (Underentreprenör) 
 
                                        
19 Vår anmärkning 
20 Vår anmärkning 
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Inställningen till att byggherren tillhandahåller material är mycket negativ 
bland båda UE och JM:s personal. När det gäller garantifrågan finns det 
vissa inom JM som menar att eftersom JM skulle få bära risken för 
materialet om det tillhandahölls  UE föreligger också en risk att UE skulle 
arbeta slarvigare med det. Detta skulle då kunna innebära att JM:s 
materialkostnader ökade eftersom företaget eventuellt skulle få köpa in 
större mängder på grund av det spill som i sådana fall skulle uppstå.  
 
En annan fråga är om JM skulle kunna köpa in mer material utomlands på 
grund av den dåliga konkurrensen på den svenska materialmarknaden 
(SOU 2000:44). 
 
”(…)men däremot det material som vi själva använder och köper, det kan 
jag mycket väl tänka mig att vi skulle köpa ifrån någon annan marknad. 
Var varan kommer ifrån, det spelar ju inte så förskräckligt stor roll (ja, 
jag kan ta lite kaffe också) bara att det är av rätt kvalitet, vid rätt tid fast 
det är rätt pris på det, det är de tre viktiga parametrarna tycker jag, 
sedan om det kommer ifrån norra Sverige eller södra Europa det är för 
mig ganska egalt faktiskt.” 
 

  (Platschef) 
 
Även här finns det dock en riskaspekt som måste tas hänsyn till.  
 
”men om vi köper kakelplattor ifrån Portugal på spotmarknaden och så 
visar det sig att de har sprickor på flera ställen eller att de inte är bra, 
och då ska vi ha nya plattor som är samma, då tror jag inte att det lika 
lätt att få tag i den där plattan igen och vi har ju ett sådant ansvar så att 
vi säger inte att efter två år gör vi ingenting med det här huset utan i och 
med att vi bygger åt bostadsrättsföreningen så måste vi tänka på vårt 
rykte, att vi bygger bra. Då ska man kunna säga att det där håller.” 
 

  (Arbetsledare II) 
 
 

5.2.3.8 Tillit och förtroende 
 
I Y-projektet styrs inte underentreprenörerna särskilt hårt enligt de 
tillfrågade. De är så att säga redan styrda i och med bygghandlingarna och 
de kontrakt som föreligger. Visserligen kan det ibland uppstå konflikter 
eller skilda meningar om vad som ska göras och på vilket sätt, men 
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underentreprenörerna ges ändå relativt stor frihet att komma med egna 
lösningar på de problem som kan tänkas uppkomma.  
 
”Relationerna är ju bra, relationerna mellan UE och oss är ju väldigt 
bra men man känner ju att man jobbar på långsiktiga relationer, det är 
ingen som är närig, alltså man känner inte att det tar något extra och att 
vi är stenhårda utan man gör upp det här i godo för det mesta, sen finns 
det väl undantag åt båda håll där också, att man får vakta en del, och att 
vi får vara generösa.” 
 

  (Arbetsledare II) 
 
Det uppstår också ett djupare förtroende för och större tillit till de 
underentreprenörer som har ramavtal med JM. Det finns en ömsesidig 
anpassningsförmåga och välvilja i samarbetet mellan JM och 
ramavtalsentreprenörerna. 
 
”Ja, det tycker jag. Inte hos någon av våra entreprenörer har jag sett 
någon ovilja att ställa upp eller försöka förstärka och försöka gemensamt 
jobba fram. (…) Ja det är de, om man ser att det är brister, eller 
förenklingar som gör att det blir en förbättring, det tar man fram och det 
är sådant som vi gärna vill se, synpunkter och handlingar framförallt 
förbättringar” 
 

  (Platschef) 
 
”Det här med att jobba med entreprenader det handlar ju mycket om 
personliga relationer” 
 

  (Ramavtalsentreprenör) 
 
 

5.2.3.9 Sammanfattning av projekt Y 
 
Som nämnts tidigare i texten är Y ett ombyggnadsprojekt som engagerar 
ca 110 personer på byggarbetsplatsen. Projekt Y har ibland setts som 
något av ett problemprojekt eftersom det hela tiden dyker upp 
överraskningar under arbetets gång. Detta har ställt stora krav på 
samordning och på de underentreprenörer som arbetar i projektet. 
Tidsplaner har förskjutits och en stor del av anledningen till detta är att de 
fastigheter som byggs om måste förstärkas hela tiden. 
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En relativt stor del av de underentreprenörer som används i projektet är 
ramavtalsentreprenörer vilket förenklar samarbetet och kanske framförallt 
upphandlingen. Samtidigt har JM varit tvungna att ta hänsyn till en del 
aspekter som är nya för företaget. Exempelvis har man varit tvungna att 
förankra byggnaderna i berget som de står på för att förhindra att de 
tippar ner i vattnet. Till sådana här typer av entreprenader har inte JM 
några ramavtalsentreprenörer utan här måste företaget gå ut och handla in 
tjänsterna på marknaden.  
På grund av svårigheterna i projektet har kontrakteringen inneburit en del 
problem. Problemen hänger framförallt samman med att det har varit 
svårt att specificera vad underentreprenörerna ska göra och vid vilken 
tidpunkt de ska komma in i produktionsprocessen. 
 
De intervjuade tycker att samarbetet med UE har fungerat relativt bra i 
projektet. Det har dock funnits stora problem, huvudsakligen med en 
firma som inte har haft tillräckligt med personal för att kunna genomföra 
arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta ledde till en dispyt mellan 
firman och en av arbetsledarna där den sistnämnda mer eller mindre bad 
firman plocka ihop sina verktyg och fara till varmare trakter. Problemen 
har dock rättats till tack vare att den berörda firman har lånat in 
arbetskraft annorstädes. 
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6.Analys 
 
 
Likt tidigare kapitel är analysen färgad av den förförståelse som 
beskrivits i metodkapitlet. Vårt förhållningssätt har inslag av både den 
logiska positivismen och hermeneutiken, men med en dragning åt det 
hermeneutiska hållet. Därför har vi i analysen valt att först analysera och 
försöka förstå delarna av kontrakteringen i fallföretagen. Detta för att i sin 
tur skapa förståelse för helheten, och därefter gå tillbaka till delarna för 
att ställa teorin till svars för situationsvariablerna. 
 
 

6.1 Duvkullen HB 
 
Vi börjar kapitlet med att analysera de fenomen som vi har studerat inom 
företaget Duvkullen och dess relationer till UE och byggentreprenör. 
Avsikten är att ge en tydlig bild av kontraktsförfarandet. 

6.1.1 Transaktionskostnader 
 
Sök- och kontraktskostnader 
 
Transaktionskostnader ex ante utgörs dels av kostnader för att finna en 
motpart i transaktionen, så kallade sökkostnader, samt kostnader för hur 
transaktionen väl ska genomföras när parterna funnit varandra. Detta har 
vi benämnt kontraktskostnader. När det gäller projekt Bantorget och 
Duvkullen anser vi att sökkostnaderna är väldigt låga. Anledningen till 
detta är att Duvkullen arbetar med samma UE i alla projekt och därför 
inte behöver lägga ner resurser på att söka motparter att arbeta med. Detta 
gäller såväl för byggentreprenör som för UE. Det faktum att Duvkullen 
ibland går ut med anbudsförfrågan för att testa marknaden anser vi inte 
heller vara någon kostsam process varför det inte bidrar till några höga 
transaktionskostnader ex ante.  
 
I vår mening kan inte heller kontraktskostnaderna sägas vara höga 
eftersom kontraktsutformningen utgör en mycket liten del av arbetet i 
projektet. Detta visas tydligt av det faktum att så snart byggherren har fått 
klartecken från UE att denne är villig att delta i projektet, handskrivs vad 
som gäller på en halv A4-sida eller direkt på bygghandlingarna.  
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Både sök- och kontraktskostnadernas storlek beror enligt oss till stor del 
på att parterna arbetar mycket nära varandra och att Duvkullen nästan 
uteslutande väljer samma UE till alla projekt. Det gör att de båda 
transaktionsparterna (Duvkullen och underentreprenörerna) inte behöver 
ge sig ut på marknaden för att söka en motpart. Det leder också till att 
båda parterna vet hur den andra parten arbetar och därför behöver inte 
kontrakten specificeras i någon större utsträckning. Sammantaget ser vi 
således att transaktionskostnaderna ex ante har varit mycket låga för 
projekt Bantorget när det gäller relationen mellan Duvkullen och de 
underentreprenörer som arbetar i projektet. 
 
 
Kontrollkostnader 
 
Med transaktionskostnader ex post menas de kostnader som krävs för att 
övervaka att motparten genomför sin del av transaktionen på ett 
tillfredsställande sätt, vilket vi benämnde kontrollkostnader. I Duvkullens 
fall menar vi att kontrollkostnaderna utgör en svårbedömd post eftersom 
den entreprenadform som byggherren använder sig av är delad 
entreprenad. Med andra ord är det byggherren som själv handlar upp UE 
och därmed står för de relativt låga sök- och kontraktskostnaderna. För 
själva samordningen ute på bygget står dock byggentreprenören, 
Lindstams Bygg. Detta gör att det i första hand är byggentreprenören som 
måste övervaka UE så att dessa utför sina uppgifter både i rätt tid och 
med rätt kvalitet och funktion. Eftersom den kontraktsform som används 
är fastpriskontrakt tror vi att vissa problem uppstår för byggentreprenören 
på grund av att byggherrens kontraktsspecificeringar med UE är så 
knapphändiga. Antalet gråzoner, som inte reglerats ex ante, måste istället 
följas upp ex post av byggentreprenören. Detta borde leda till en 
omfattande problematik kring vem som ska ta på sig ansvaret för 
merkostnader – byggherren, byggentreprenören eller UE.  
 
Vad som är viktigt att notera för Duvkullen är att kontraktet med 
byggentreprenören, Lindstams Bygg, är betydligt mer omfattande än 
kontrakten med UE. Kontraktet med byggentreprenören är dock 
fortfarande att anse som mindre specifikt. Entreprenaden innebär således 
inte bara att transaktionskostnaderna ex ante kan hållas nere mellan 
byggherre och UE. Enligt oss får entreprenadformen också till följd att 
denna effekt delvis försvinner till följd av kravet på kontroll av UE från 
byggentreprenörens sida. Byggherren lyckas alltså hålla nere 
transaktionskostnaderna ex ante för att samarbeta med UE. Dock uppstår 
högre transaktionskostnader ex ante i kontraktet med byggentreprenören 
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eftersom det är byggentreprenören som har kontrollansvaret för UE, och 
kraven på kontroll måste infogas i kontraktet mellan byggherre och 
byggentreprenör.  
 
Resonemanget kan åskådliggöras i nedanstående figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Transaktionskostnader – projekt Bantorget (delad entreprenad) 
 
 
 
En faktor som även påverkar kostnaderna för kontroll är Duvkullens 
strategi med byggandet av hyresrätter för egen förvaltning. Strategin 
bäddar för långsiktiga relationer mellan de ingående parterna vilket i sin 
tur innebär lägre kontrollkostnader för byggentreprenören. Det faktum att 
Duvkullen bygger för egen förvaltning gör det i stort sett omöjligt för UE 
att fuska eftersom felen då kommer att uppdagas i förvaltningen. På detta 
sätt kan kontrollkostnaderna för byggentreprenören hållas nere vad avser 
kvalitet och funktion på UE:s arbete. 
 
 

6.1.1.1 Transaktionskostnadsbestämmande faktorer  
 

Begränsad rationalitet och komplexitet i produkt och process 
 
Människan är begränsat rationell (Simon, 1997). Med detta avses att det 
är omöjligt att göra perfekta förutsägelser och de förutsägelser vi gör är 
baserade på väldigt enkla premisser. Duvkullen har i hög grad försökt ta 
fasta på detta i sin kontraktering av UE. När Duvkullen upprättar sina 
mycket enkla kontrakt tror vi att en anledning, förutom att det sparar tid 
och energi, är att det helt enkelt inte anses rationellt att försöka förutsäga 
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exakt vad arbetet kommer att omfatta. Det anses därför bättre inom 
Duvkullen att försöka lösa problemen när de uppkommer och göra upp i 
godo än att i förväg försöka fastställa de exakta förutsättningarna för 
projektet.  
 
Ett kontrakt som innehåller all tänkbar information om framtida 
händelser, det som Ouchi (1980) benämner ett ”contingent claims 
contract”, blir svårare och svårare att specificera ju mer osäkerhet och 
komplexitet som förekommer i den aktuella situationen (Ouchi, 1980). 
För projekt Bantorget (och de flesta av Duvkullens projekt), där det byggs 
hyresrätter med relativt standardiserade lösningar anser vi att osäkerheten 
kring slutprodukten inte är att anse som speciellt hög. För det första 
arbetar de inblandade parterna med ungefär samma material vid varje 
projekt till följd av de standardiserade lösningarna. För det andra finns 
ritningar för bygget som till följd av den höga standardiseringsgraden 
relativt väl överensstämmer med den bild av den färdiga byggnaden som 
byggherren har före byggstart.  
 
Det ovanstående resonemanget anser vi vara i enlighet med Stinchcombe 
(1959) som talar om att byggprocessen karaktäriseras av standardiserade 
produkter (ingående material etcetera) till skillnad från fabriksproduktion 
som istället karaktäriseras av standardiserade arbetsuppgifter21. 
Stinchcombe menar att i byggprojekt är beslut mycket viktiga även på 
operativ nivå vilket implicerar en form av komplexitet i processen för 
byggprojekt. I Duvkullens fall ser vi exempel på komplexitet i processen i 
och med de överraskningar som kommit fram under arbetet med 
Bantorget. Som exempel kan nämnas de grundvattensänkningar som 
drabbade projektet. Det som framförallt styrker tesen att osäkerhet i 
processen förekommer är dock att platschefen har en mycket kort 
operativ planeringshorisont med avseende på samordningen av UE. 
Visserligen upprättades omfattande tidsplaner i början av projektet men 
det faktum att det ändå är den korta tidshorisonten som styr arbetet tyder 
enligt oss på att man upplever komplexitet i processen. De operativa 
beslut som tas, tas ofta på byggmötena där platschefen med undantag för 
materialavrop och större arbeten mer eller mindre planerar en vecka i 
taget. I det fall den övergripande tidsplanen inte kan hållas gäller det att 
snabbt skjuta till de resurser som krävs för att återfå kontroll över 
processen.  
 

                                        
21 Eng: Standardized parts/standardized tasks 
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Eccles (1981), som i en klassisk artikel presenterar sina studier av 
byggprojekt, talar om en typ av kvasiföretag22 som han anser 
karaktärisera interorganisatoriska byggprojekt. Eccles menar att de 
samarbeten som förekommer mellan de ingående aktörerna är så intimt 
sammankopplade att de närmast är att likna vid en form av hierarki. 
Williamson (1975) menar att hierarkier bättre än marknader kan hantera 
människans begränsade rationalitet i komplexa situationer, något som vi 
ser exempel på inom Duvkullen. Redan i projekteringsfasen presenterar 
byggherren i samråd med konsulter en huvudtidplan efter vilken 
byggentreprenören sedan samordnar arbetet ute på byggarbetsplatsen. 
Denna sekventiella samordning styrs främst av byggherren som endast 
utgör en av de många olika parter som samverkar i projektet. De övriga 
parterna, byggentreprenören och de olika underentreprenörerna, måste 
sedan försöka rätta sig efter den tidsplan som byggherren fastställt och 
skjuta till nödvändiga resurser för att klara deadlines etcetera. Vad vi 
observerar är därför ur denna aspekt ett kvasiföretag, som trots sin 
marknadsrelation parterna emellan samordnar sina aktiviteter sekventiellt 
i tiden genom byggherren.  
 
Williamson (1975) nämner även att organisationer är överlägsna 
marknader i att skapa målkongruens mellan aktörer. Även här observerar 
vi en intressant aspekt. Duvkullen har tidigare själva stått för byggandet, 
och ett antal av de UE som idag kontrakteras har tidigare varit anställda 
på Duvkullen. Michael Cocozza på Duvkullen är fast besluten om att det 
idag föreligger större incitament för dessa personer (UE) att göra ett bra 
jobb. Vi menar att det sätt på vilket Duvkullen arbetar idag skapar just en 
stark målkongruens – något som vi återkommer till i resonemanget om 
klaner. 
 
Det idiosynkratiska språk som Williamson (1975) nämner som en tredje 
faktor genom vilken organisationer skulle vara överlägsna marknader, 
påträffas inom byggbranschen trots ett marknadsförhållande. 
Byggbranschens allmänna bestämmelser som tagits fram av 
branschorgan, gör att det trots marknadsrelationer finns en god förståelse 
då parter väljer att ingå i en transaktion. Dessa branschbestämmelser 
spelar dock ingen som helst roll för Duvkullen. Istället förlitar man sig på 
vänskapsband och nära samarbete för att undvika missförstånd mellan 
byggherre och UE. Det faktum att parterna arbetat tillsammans mycket 
länge gör att de trots sin marknadsrelation i kvasiföretaget, har utvecklat 
ett väl fungerande idiosynkratiskt språk. Dessutom gör de långsiktiga 
relationerna och kontinuiteten i samarbetet att Duvkullen och UE kunnat 
                                        
22 Eng: Quasi- firm 
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tillvarata en form av organisatoriskt lärande, trots att parterna inte ingår i 
en organisation. Detta talar för tesen om att vi i Duvkullens fall har att 
göra med det som Eccles (1981) benämner just ett kvasiföretag.  
 
Opportunism och small numbers exchange 
 
Det kvasiföretag som kan sägas genomföra projekt Bantorget har visat 
tydliga tecken på att kunna hantera begränsad rationalitet i kombination 
med osäkerhet och komplexitet på ett sätt som enligt Williamson (1975) 
egentligen bara kan göras av en hierarki.  
 
Med opportunism menas antingen medvetet innehållande eller 
manipulerande av information och/eller avsiktligt lämnande av felaktiga 
löften om framtida prestationer (Williamson, 1975). Opportunism är 
därmed en form av mänskligt beteende som kan sägas spela på 
människans begränsade rationalitet. Enklare uttryckt finns det i vissa 
situationer risk för att en part försöker skaffa sig själv fördelar på den 
andra partens bekostnad. För att detta skall bli ett uppenbart problem för 
en organisation fordras dock att det föreligger en marknadssituation som 
karaktäriseras av få aktörer vilket Wiliamson (1975) benämner small 
numbers exchange. I Duvkullens fall är storleken på de projekt som 
genomförs av betydelse eftersom antalet potentiella underentreprenörer 
förefaller bli färre ju större ett projekt är. Med andra ord skulle det 
teoretisk sett för riktigt stora projekt finnas en risk för att en part kan 
agera opportunistiskt utan att för den sakens skull inte få jobbet nästa 
gång. Att detta verkligen skulle vara fallet i Sverige är dock mycket svårt 
att tro med den mångfald som idag finns inom de områden på vilka UE 
verkar. Det är inte rimligt att tro att Duvkullen inte skulle kunna byta ut 
en UE av den anledningen att det inte finns andra aktörer att välja på. 
Detta oavsett storleken på det aktuella projektet, allt annat lika.  
 
Förutsättningarna för opportunism med avseende på få aktörer hittar vi 
således ej inom Duvkullens projekt. Detta styrks ytterligare av att det 
inom Duvkullen finns möjligheter att minska suboptimeringen för 
systemet som helhet framförallt genom att använda sig av långsiktiga 
relationer med sina UE. Detta ligger i linje med Stinchcombes 
(Stinchcombe & Heimer, 1985) resonemang om att det finns en 
kontinuitet i den hierarkiska lösningen som gör att individerna undviker 
att handla opportunistiskt. Dessutom har Duvkullen genom 
entreprenadformen delad entreprenad sett till att det i kvasiföretaget är 
möjligt att övervaka UE:s aktiviteter. Detta ansvar ligger främst på 
arbetsledarna för byggentreprenören. Dessa har alltså, som vi sett i 
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figuren tidigare, indirekt ansvaret för transaktionskostnaderna ex post 
mellan byggherren och UE.   
 
Dispyter hanterar kvasiföretaget genom att göra upp i godo mellan 
byggherre, byggentreprenör och underentreprenör. På detta sätt anser vi 
att kvasiföretaget genom sin kontinuitet i den organisatoriska lösningen 
erbjuder andra och bättre möjligheter till dispytlösning än vad som kan 
göras på en marknad.   
 
 

6.1.1.2 Transaktionsdimensioner för Bantorget 
 
Tillgångsspecificitet 
 
Tillgångarnas specificitet är enligt Williamson (1996) intimt förknippad 
med de ”sunk costs” eller idiosynkratiska attribut som karaktäriserar den 
aktuella transaktionen. Cox (1996) och Reve (1990) definierar 
tillgångsspecificitet lite annorlunda och menar att det snarare är företagets 
förmåga att lära och utvecklas av transaktionen som bör avgöra om 
tillgångarna skall anses vara av hög specificitet eller inte. 
Bantorgetprojektet kan sägas innefatta specifika tillgångar i flera 
avseenden men vi ska börja med att titta på tillgångarnas egenskaper ur 
det perspektiv som beskrivs av Williamson. 
 
Duvkullens långsiktiga samarbeten med sina underentreprenörer har gjort 
det möjligt för företaget att delvis köpa in och tillhandahålla material åt 
UE. Detta förfarande får till följd att Duvkullen låser in sig i 
transaktionen med dessa underentreprenörer då det bedöms som mycket 
svårt att tillämpa materialinköp i egen regi vid konventionell upphandling 
av UE. Det skulle med andra ord vara mycket svårt för Duvkullen att gå 
ut och hitta andra UE som skulle vara villiga att arbeta med företaget på 
de villkor som idag ges. Duvkullen lagerhåller materialet och i det fall en 
UE av någon anledning skulle tvingas lämna projektet, skulle Duvkullen i 
värsta fall sitta med ett lager av varor som det skulle bli svårt att bli av 
med, en form av sunk costs. Duvkullen har således en i Williamsons 
perspektiv hög tillgångsspecificitet vad avser Bantorgetprojektet.  
 
Med avseende på de egenskaper som Cox (1996) och Reve (1990) tillför 
diskussionen om tillgångsspecificitet kan den även ur deras perspektiv 
anses vara hög för Duvkullen. Företagen försöker tillsammans upprätta en 
miljö som stimulerar utvecklandet av rutiner, något som inte minst satt 
sina spår i den snabba och informella upphandlingen. Att företagen 
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samverkar långsiktigt är således av stor vikt för relationen mellan 
byggherre och UE. De delade erfarenheter som företagen skaffar sig 
genom projekten tillvaratas främst i form av personligt knuten kunskap – 
något som gör att tillgångsspecificiteten ur detta perspektiv kan anses 
vara hög. Om Duvkullen skulle få för sig att byta ut en UE, skulle all den 
gemensamma förståelsen för arbetets utförande som finns idag försvinna. 
Detta tyder i vår mening på att företagen kan ses som beroende av 
varandra.  
 
Cox (1996) och Reve (1990) knyter också tillgångsspecificitet till 
kärnkompetenser. Med kärnkompetens menar vi den unika samling 
resurser och förmågor, materiella eller immateriella, som är att anse som 
den främsta anledningen till att företaget berättigar sin existens på 
marknaden. I Duvkullens fall anser vi företagets kärnkompetens vara 
förknippad med affärsmannaskap, ekonomi och inköp. Således är deras 
kärnkompetens inte förknippad med byggverksamhet. Denna kompetens 
återfinner vi istället hos Lindstams Bygg och till viss del även hos 
underentreprenörerna. Lindstams Bygg har även samordning och 
stombyggnad som sina kärnkompetenser, medan UE:s kompetenser ligger 
i hantverket samt närheten till materialutvecklingen i branschen.  
 
Vad som är intressant i ovanstående resonemang är det faktum att alla 
organisationer samarbetar på ett sätt som gör att företagen kan uppnå 
konkurrensfördelar genom att ”matcha” sina respektive kärnkompetenser 
med varandra. Detta går dock att ifrågasätta med tanke på att Duvkullens 
kärnkompetens inte är förknippad med byggverksamhet. Vi hävdar att 
Duvkullen, utifrån sina kärnkompetenser affärsmannaskap, ekonomi och 
inköp, i stort sett skulle kunna arbeta inom vilken verksamhet som helst. 
Visserligen är organisationen anpassad till fastighets- och byggbranschen, 
men deras huvudsakliga kompetens ligger ändå inte inom detta område. 
Duvkullen är dock medvetna om att de är bra på affärsmannaskap och de 
är därför medvetna om vikten av att matcha sin kompetens med bolag 
som har kompetenser inom den verksamhet där företaget valt att agera. 
 
Det sätt på vilket Duvkullen matchar sina egna kompetenser med 
underentreprenörens och byggentreprenörens kompetenser gör alltså att 
tillgångsspecificiteten ur Coxs (1996) och Reves (1990) perspektiv är att 
betrakta som hög. Vi ser även att Duvkullen är medvetna om detta och att 
de på ovan beskrivna sätt lyckats uppnå en tämligen välpositionerad 
strategi i denna bemärkelse. Cox (1996) talar om mellanformerna 
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preferred supplier, single sourcing, network sourcing och strategic 
alliances23 som sätt på vilka företag kan matcha sina kärnkompetenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Matchningen av kärnkompetenser, single sourcing 
 
 
Vi anser att Duvkullen matchar sin kärnkompetens genom att ingå i single 
sourcing-kontrakt med Lindstams Bygg och UE. Detta motiverar vi 
genom att kontrakten är bilaterala, samt innehåller stora otydligheter 
gällande äganderättigheter. Otydligheterna gäller även kontrollansvaret 
och vem som ”får ta smällen” när något oförutsett inträffar. Vidare är 
relationerna av långsiktig natur där UE:s och byggentreprenörens 
kärnkompetenser är av strategisk, men ej avgörande, vikt för det köpande 
företaget (Duvkullen). På detta sätt hanterar företaget den höga 
tillgångsspecificiteten så som den definieras av Cox (1996). Värt att 
notera är att Duvkullen har en hög tillgångsspecificitet med både 
Lindstams Bygg och UE trots att Duvkullens kärnkompetens egentligen 
inte är överlappande kompetenserna hos alla dessa företag. 
 
Enligt teorin (Cox, 1996) borde vi därför se en matchning av kompetenser 
i enlighet med vad Cox benämner ”network sourcing”. Anledningen är att 
de tre olika aktörerna besitter kompetens på olika nivåer i 
förädlingskedjan. Detta innebär att Duvkullen, i enlighet med teorin, 
borde handla upp Lindstams Bygg som byggentreprenör. Därefter borde 
det stå Lindstams Bygg fritt att välja vilka UE som bäst kompletterar 
företagets (Lindstams Bygg) kärnkompetenser. Ur denna teoretiska 
aspekt är alltså inte relationen optimal. Vi ska dock få anledning att 
                                        
23 Se figur 4,  sid.  25 
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återkomma till vad som utifrån teori och situation skulle vara en optimal 
relation mellan parterna. Detta i avsnitt 6.1.6. 
 
 
Frekvens 
 
Ur ovanstående resonemang förstår vi att även frekvensen i 
transaktionerna mellan Duvkullen och UE är att betrakta som hög. 
Företagen har samarbetat under en lång tid och kommer sannolikt att 
fortsätta arbeta tillsammans. 
 
 
Osäkerhet 
 
Osäkerheten kring processen som är förknippad med människans 
begränsade rationalitet, kommenterade vi tidigare under stycke 6.1.1.1. 
Osäkerheten kring produkten förefaller dock inte vara nämnvärt stor då 
Duvkullen använder sig av mycket standardiserade 
projekteringslösningar. Någon som helst form av beteendeosäkerhet går 
inte att påvisa inom Duvkullens projekt. 
  

6.1.2 Organisatorisk samverkan och nätverk 
 
Vi har ovan beskrivit hur de tre transaktionsdimensionerna ser ut för 
Duvkullen. Vi har även dragit slutsatsen att arbetet med projekt Bantorget 
utförs av något som Eccles (1981) benämner kvasiföretag. Vi menar att 
detta kvasiföretag har uppstått till följd av att företagen matchar sina 
kompetenser genom single sourcing. Vidare har vi sett att Duvkullen 
erbjuder en kontinuitet i den organisatoriska lösningen som gör att 
individerna undviker att handla opportunistisk då detta skulle straffa sig 
på längre sikt.  
 
Resonemanget kan liknas vid det som återfinns i Ouchi (1980) samt 
Alvesson & Lindkvist (1993) om klaner som är en form av organisation 
där den primära kontrollmekanismen utgörs av sociala faktorer, en form 
av kultur där parterna samarbetar i tron på en långsiktig belöningsrättvisa 
(Ouchi, 1980).  Duvkullen karaktäriseras av ett drivande affärsmannaskap 
där affärsidén om egna materialinköp delvis bygger på att det går att ha 
djupare samarbeten med underentreprenörer. Från byggentreprenörens 
sida har vi sett en ännu tydligare koppling till denna instrumentella grund 
för samarbetet, vilket liknar det Alvesson & Lindkvist (1993) benämner 
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den ekonomiskt kooperativa klanen. Lindstams Bygg samarbetar med 
Duvkullen eftersom de vet att relationen leder till en någorlunda jämvikt 
mellan bidrag och belöning. Detta trots att Lindstams Bygg anser att det 
framförallt är Duvkullen som tjänar på samarbetet. Å andra sidan får 
Lindstams Bygg vara med på Duvkullens projekt vilket gör att de är 
villiga att delta i den relation av givande och tagande som förekommer.  
 
I fokus för vår studie är dock inte relationen mellan byggherre och 
byggentreprenör utan det vi studerar är byggherrens relation till UE. Ur 
ett nätverksperspektiv är det dock omöjligt att studera denna relation utan 
att också se till relationen som byggherren har med byggentreprenören 
eftersom varje enskild relation måste ses i förhållande till det samlade 
nätverket av relationer (Håkansson & Ford 2002).  
 
I vår mening uppvisar byggentreprenören i samarbetet med Duvkullen 
något som kan karaktäriseras av ett ekonomiskt kooperativt klanbeteende. 
Detta beteende hittar vi även hos Duvkullen som i sin tydliga strategi av 
affärsmannaskap hela tiden söker den mest kostnadseffektiva lösningen. 
Att Duvkullen är villigt att uppvisa ett klanbeteende anser vi vara en följd 
av den tro på långsiktiga vinster som är möjliga att uppnå genom att ingå 
i ett klanförhållande. Det är inte till följd av att det inom Duvkullen finns 
något socialt behov av samarbete. Att Duvkullen vill hålla sig väl med 
byggentreprenören och UE handlar således inte om att Duvkullen ”vill 
vara vänner” med sina affärspartners. Istället är klanbeteendet baserat på 
strikta ekonomiska fördelar. 
 
Sammantaget arbetar Duvkullen således i en form av ekonomiskt 
kooperativ klan med sina underentreprenörer och med sin 
byggentreprenör. Genom det långsiktiga fokus som föreligger i klanen 
anser vi att det skapas mycket stark målkongruens mellan parterna. Denna 
målkongruens förekommer alltså eftersom parterna inser att det inte är 
lönsamt att arbeta mot divergerande mål. Klanen som sådan anser vi, 
genom någon form av incitament, ha uppstått ur det single sourcing-
samarbete som företagen har ingått. Tillgångsspecificiteten är ur både 
Williamsons (1985) Coxs (1996) och Reves (1990) perspektiv att anse 
som mycket hög för transaktionerna. Duvkullen, Lindstams Bygg och UE 
har genom single sourcing lyckats matcha sina kärnkompetenser. På detta 
sätt har parterna lyckats uppnå väsentliga konkurrensfördelar, men vad 
som drivit fram själva klanbeteendet är kanske det teoretiskt mest 
intressanta. Vi skall därför återkomma till detta i ett separat avsnitt, 
nämligen 7.5. 
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6.1.2.1 Single sourcing som konkurrensfördel 
 
Vi nämnde tidigare att Duvkullen bygger hyresrätter för långsiktig 
förvaltning, något som leder till att kontrollkostnaderna för UE minskar 
eftersom slarv i UE:s arbete sannolikt kommer uppdagas i förvaltningen. 
Enligt Håkansson & Ford (2002) har just den aktuella situationen i vilken 
företag interagerar stor betydelse ur ett närverkssynsätt. Det klanbeteende 
som återfinns inom Duvkullens projekt kan just med hänsyn till 
situationen sägas innefatta en form av bakomliggande säkerhet för 
Duvkullen, i och med att det i stort sett är omöjligt för UE att fuska.   
 
De UE som arbetar med Bantorgetprojektet är upphandlade på 
utförandeentreprenad, där det har tillhandahållits färdiga ritningar som 
Duvkullen tagit fram i samarbete med konsulter. Duvkullens långsiktiga 
förvaltningsstrategi för dock med sig att UE dessutom påförs ett 
funktionsansvar för det arbete som utförs. Eftersom fusk i UE:s arbete 
alltid kommer att upptäckas i förvaltningen finns det således alltid, vad vi 
valt att kalla en säkerhetslina för Duvkullen att falla tillbaka på.  
 
Single sourcing-samarbetet och det klanbeteende som finns präglas 
väldigt mycket av hur Duvkullen arbetar. Mellan de ingående parterna i 
samarbetet finns ett starkt beroendeförhållande och både byggentreprenör 
och UE har i stort sett hela sin omsättning från Duvkullens projekt. 
Duvkullen kan därmed sägas vara en mycket central aktör i single 
sourcing-samarbetet, där alla parter på något sätt är beroende av 
Duvkullen för sin överlevnad. I det fall Duvkullen skulle få för sig att 
byta ut en av sina UE mot någon ny, skulle detta troligen påverka 
samtliga relationer i samarbetet negativt. Detta eftersom övriga UE inte 
längre skulle känna sig säkra på Duvkullens välvilja att upprätthålla sitt 
ekonomiskt kooperativa klanbeteende. Det faktum att Duvkullen även är 
beroende av de andra parterna i samarbetet tycks dock inte ha någon 
större betydelse i och med att Duvkullen har en säkerhetslina i form av 
sin långsiktiga förvaltning av sina hyreshus. Detta gör att det i den 
aktuella situation som vi ser idag inte finns någon anledning för 
Duvkullen att bryta sitt ekonomiskt kooperativa klanbeteende genom att 
till exempel ta in någon ny UE.  
 
Sammantaget kan Duvkullens sätt att arbeta (genom ett single sourcing-
samarbete med ekonomiskt kooperativt klanbeteende) anses ge mycket 
goda förutsättningar för att föra över teknologier, resurser och 
kompetenser mellan de företag som arbetar med Duvkullens projekt. 
Transaktionskostnaderna för dessa överföringar är märkbart låga. 
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6.1.3 Förtroendets roll för transaktionerna 
 
Det faktum att samarbetet mellan Duvkullen och UE framförallt 
karaktäriseras av informellt engagemang, gör att interaktionen företagen 
emellan kan genomföras på ett smidigt sätt. Det blir även mindre 
kostsamt än om relationerna hade varit beroende av juridiska instrument. 
Relationerna i den ekonomiskt kooperativa klanen karaktäriseras av ett 
starkt förtroende (i huvudsak mellan byggherren och UE). Detta 
förtroende är närmast att beskriva som ett mycket starkt 
kompetensförtroende med inslag av goodwillförtroende. Vi kan dock inte 
på något sätt visa att de konkurrensfördelar som klanen skapar har grund i 
just förtroendet.  
 
Ett goodwillförtroende ”baseras på en vilja att åstadkomma mer än vad 
den formella överenskommelsen avser” (Lakemond & Magnusson, 2001 
s. 191), något som förefaller vara fallet inom Duvkullen. I och med att 
Duvkullens kärnkompetens är nära knuten till affärsmannaskap och 
ekonomi undrar vi dock hur starkt förtroendet skulle vara i en 
extraordinär situation. Om en UE var på väg mot konkurs tror vi knappast 
att Duvkullen skulle vara beredda att åstadkomma mer än vad den 
formella överenskommelsen avser. Därför är alltså förtroendet i huvudsak 
ett kompetensförtroende, dock med inslag av goodwillförtroende så länge 
samarbetet går bra. 
 
Vi ställer oss även frågan om det är förtroendet som sådant som leder till 
de låga transaktionskostnaderna. Detta anser vi inte vara fallet. Precis 
som Williamson (1985) anser vi förtroende vara intimt förknippat med 
risk, vilket är just vad Duvkullen och UE drar på sig då de använder sig 
av informellt engagemang i relationerna. I det fall en UE till exempel 
skulle gå i konkurs skulle detta kunna leda till allvarliga konsekvenser för 
Duvkullen. Företaget skulle riskera att bli indraget i en tvist gällande vad 
kontraktet för Bantorget egentligen omfattar. Därför anser vi att den 
ekonomiskt kooperativa klanen har mer instrumentella grunder än enbart 
förtroende. Även om det, med all rätt, går att hävda att det är förtroendet 
som håller ihop relationerna går det inte att visa att förtroendet som 
sådant påverkar transaktionskostnaderna. Istället är den centrala tanken 
att transaktionskostnaderna kan sänkas genom ett instrumentellt grundat 
agerande där tron på långsiktig belöningsrättvisa gynnar samtliga parter. 
Förtroendet växer istället fram på grund av att parterna visar 
tillförlitlighet gentemot varandra. 
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Något som dock talar emot ovanstående är att förtroendet förefaller vara 
av personlig natur, till exempel mellan Michael Cocozza och el-
entreprenören. Detta skulle kunna innebära sänkta transaktionskostnader 
mellan dessa två parter men vi vill hävda att det i grunden inte är 
förtroendet som sådant som har denna effekt. Istället är det den 
instrumentella grunden för transaktion som gör att parterna bygger upp ett 
förtroende. Detta implicerar dock någon form av personlig relation, vilket 
gör att vi antar att det finns goda förutsättningar för samarbeten i de fall 
då det existerar långsiktig personlig interaktion.  
 
 

6.1.4 Projektadministration, interdependens och ”rätt från 
början” 

 
För projekt Bantorget har byggentreprenören hela ansvaret för 
koordinationen av de olika arbetsmomenten på byggarbetsplatsen. Ur ett 
administrativt synsätt är behovet av koordination en funktion av graden 
av interdependens mellan aktiviteter (Chrisholm, 1989), något som i hög 
utsträckning är relevant för det studerade projektet. Vi nämnde tidigare att 
byggprojekt karaktäriseras av osäkerhet i processen vilket 
byggentreprenören hanterar genom veckomöten då det planeras en vecka 
i taget. Huvudtidplanen ligger till grund för planeringen men istället för 
att använda sig av tidsbuffrar försöker byggentreprenören skjuta till extra 
resurser när det behövs.  
 
Stinchcombe menar att inderdependens innebär att två eller flera 
aktiviteter hänger samman i ett beroendeförhållande (Stinchcombe & 
Heimer, 1985), något som dock inte verkar förekomma i någon större 
utsträckning. Det arbete som utförs på bygget uppvisar visserligen ett 
starkt sekventiellt beroende men interdependensen i Stinchcombes 
mening förefaller vara liten. Om vi bortser från det faktum att parterna är 
låsta i relationerna till varandra skulle det vara fullt möjligt att byta ut en 
UE mot en annan och låta denna slutföra arbetet. Det skulle inte vara 
friktionsfritt och skulle sannolikt få konsekvenser för Duvkullen och 
övriga UE, men det skulle ur ett interdependensperspektiv vara fullt 
möjligt. Den form av beroende som kan sägas föreligga handlar istället 
om den kommunikation som är absolut nödvändig för arbetets utförande. 
I det fall en VVS-entreprenör inte kan samordna sin rördragning i tiden 
med de aktiviteter som ligger före och efter rördragningen kommer 
arbetet inte att kunna utföras utan komplikationer. Utförandet kräver att 
allt blir ”rätt från början”. Även om aktiviteterna som sådana inte är 
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beroende av varandra kan vi i detta avseende tala om en form av 
interdependens som snarare handlar om kommunikationsberoende. 
Kommunikationsberoende kan dock inte anses påverka det som 
Stinchcombe kallar the de-coupling principle och det finns ur den 
betydelse som Stinchcombe ger interdependensbegreppet ingen anledning 
att sammanföra aktiviteterna till en och samma organisation.  
 

6.1.5 Varför inte en organisation? 
 
Det faktum att Duvkullen tidigare försökt sammanföra aktiviteter inom en 
organisation är i hög grad intressant för denna fråga. Duvkullen byggde 
tidigare i egen regi men har istället valt att köpa in tjänsten från 
Lindstams Bygg. Även en av de UE som idag är kontrakterade arbetade 
tidigare för Duvkullen men vi är, i enlighet med Michael Cocozza, 
övertygade om att dagens lösning är bättre. Vad är det då som gör denna 
lösning bättre? 
 
För det första har Duvkullen idag en form av single sourcing-samarbete 
med sina UE där de tillsammans uppvisar ett ekonomiskt kooperativt 
klanbeteende. Enligt Cox (1996) och Reve (1990) skall de aktiviteter som 
ligger nära ett företags kärnkompetens knytas till verksamheten genom 
olika grader av samverkan beroende på graden av tillgångsspecificitet. 
Detta förefaller alltså vara fallet inom Duvkullens projekt. Att UE och 
byggentreprenören inte är delaktiga i projekteringen är dock en brist i och 
med att det är denna aktivitet som i hög grad är väsentlig för arbetet ute 
på bygget. Det är dessutom dessa parter som besitter kärnkompetens inom 
områden som ligger nära projekteringen varför Duvkullen här inte har 
optimerat samarbetet. 
 
För det andra består en fördel i relationen mellan Duvkullen och UE idag 
av att Duvkullen lyckats skapa ett nätverksklimat med hierarkiska 
element i kontrakten. Med detta menas att Duvkullen, trots den i nätverket 
rådande marknadsrelationen, har förmåtts skapa ett klimat där UE gör 
uppoffringar och arbetar på ett sätt som närmast är att likna vid 
förhållandet i en hierarki. Till exempel ser vi att Duvkullen, genom sin 
strategi av långsiktig förvaltning får in ett hierarkiskt drag i kontrakten, 
nämligen kontrollen av UE. Det finns inga som helst incitament för UE 
att fuska då detta skulle uppdagas i den långsiktiga förvaltningen. 
Dessutom kan Duvkullen genom att använda sig av delad entreprenad 
lättare ordna aktivteterna sekventiellt i tiden än vid en normal 
marknadsrelation. 
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Vidare innebär den ekonomiskt kooperativa klanen en kontinuitet i 
samarbetet där UE, när de jämför sig med övriga aktörer på marknaden, 
finner att deras indifferenszoner är omfattande tack vare Duvkullens 
projekt. Utan Duvkullen hade tillgången på jobb sannolikt varit betydligt 
mindre stabil vilket gör att UE idag är villiga att göra uppoffringar för att 
själva få framtida belöningar. Det mest tydliga exemplet är hur UE tillåter 
Duvkullen att själva köpa in en del av det material som används för att 
UE skall få vara med på Duvkullens framtida projekt.  
  
Något som även är intressant med dagens relation är att Duvkullen 
försöker spara så mycket som möjligt i form av att hålla nere 
materialåtgången etcetera. UE och byggentreprenören har dock helt andra 
incitament då de tjänar på att försöka tillhandahålla så mycket material 
som möjligt utifrån bygghandlingarna då materialet ger ett visst pålägg. 
På detta sätt försöker de ingående parterna uppnå olika mål utifrån samma 
medel (bygghandlingarna) vilket illustrerar de motstridiga intressen som 
finns inom en affärsrelation. Oavsett tid igare resonemang om tro på en 
långsiktig belöningsrättvisa, förtroende etcetera, kommer relationerna i 
single sourcing-samarbetet alltid att präglas av såväl konvergerande som 
divergerande intressen. Frågan är dock om den nuvarande relationen 
mellan UE och byggherre, utifrån teori och situation, är optimal.  
 

6.1.6 Den optimala relationen mellan Duvkullen och UE 
 
Det ekonomiskt kooperativa klanbeteendet kan i enlighet med vårt 
resonemang om tron på långsiktiga vinster vara ett sätt att hålla 
transaktionskostnaderna nere. Genom det single sourcing-samarbete som 
Duvkullen har idag kan företaget ta in hierarkiska element i 
kontrakteringen av UE och på detta sätt skapa målkongruens mellan de 
ingående parterna. Denna målkongruens grundar sig dock främst på de 
ekonomiska intressen som finns och vi kan inte se att förtroendet parterna 
emellan skulle spela någon egentlig roll.  
 
Det agerande som präglar samarbetet har dock lett till ett mycket starkt 
ömsesidigt beroende med ett starkt kompetensförtroende med inslag av 
goodwillförtroende som följd. Möjligheten för Duvkullen att hitta andra 
UE på marknaden, som skulle vara villiga att arbeta på samma premisser 
som de UE som används idag, kan betecknas som mycket liten. Inom 
branschen förekommer ett stort institutionellt tryck i och med den rådande 
praxis som säger att UE skall tillhandahålla sitt eget material. Det 
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institutionella trycket gör att det hade varit omöjligt för Duvkullen att 
agera på det sätt som vi ser idag, i en normal marknadsrelation. Företaget 
skulle troligen bli ”utmobbat” i och med sin strategi av egna 
materialinköp till UE. Det är vidare att anse som mycket troligt att 
Duvkullens storlek spelar en avgörande roll för det sätt på vilket 
företagets projekt genomförs. Ett större projekt än Bantorget skulle 
sannolikt medföra problem i och med att Duvkullen därmed också skulle 
tvingas använda sig av större UE. Detta skulle troligen innebära 
konflikter med fackliga företrädare för UE om Duvkullen valde att 
försöka tillhandahålla UE material.  
 
Ett område där Duvkullen redan har stött på problem är i samband med 
den parallellimport som företaget bedriver. I vissa fall har företaget 
nekats att köpa material direkt från fabrik och istället hänvisats till 
materialtillverkarens generalagent i Sverige. Med andra ord verkar det 
finnas ett omfattande krav från branschen att de aktörer som agerar på 
marknaden håller sig till de implicita regler som gäller för byggprojekt. 
Duvkullen kan dock genom sitt single sourcing-samarbete och sin 
begränsade storlek stå emot det starka institutionella tryck som 
förekommer inom branschen. Utifrån teorin (Cox, 1996) skulle den 
optimala relationen mellan Duvkullen, byggentreprenören och UE vara 
ett network sourcing-samarbete där Duvkullen ingår i ett partnerskap med 
Lindstams Bygg. Det skulle sedan stå Lindstams Bygg fritt att välja vilka 
UE som ska ingå i det långsiktiga samarbetet. Det som dock förhindrar 
detta är att de UE som Lindstams Bygg skulle välja troligtvis inte är 
samma UE som idag ingår i samarbetet. Duvkullen skulle således drabbas 
av det institutionella tryck som medför att UE inte skulle acceptera att 
byggherren tillhandahåller dem material. Vi kan därför, med anledning av 
den situationsvariabel som observerats (det institutionella trycket), inte 
säga att ett network sourcing-samarbete är optimalt (som teorin 
förespråkar). Istället utgörs den optimala relationen mellan byggherre och 
UE utifrån teori och situation av ett single-sourcing samarbete. 
 
Slutligen vill vi knyta analysen av Duvkullen och projekt Bantorget till de 
problemfrågor som vi ställde upp i början av detta arbete. Detta för att 
förtydliga och klargöra svaren på frågorna för läsaren. 
 
1. Samordningen av de interorganisatoriska relationerna för 

Duvkullen HB karaktäriseras av: 
 
• Ett ekonomisk kooperativt klanbeteende inom det single sourcing-

samarbete där företaget agerar.  Klanbeteendet innefattar 
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ömsesidiga beroendeförhållanden mellan parterna och en hög grad 
av informellt engagemang. 

 
• Låga transaktionskostnader såväl ex ante som ex post. 
 
• Ett starkt institutionellt tryck mot företaget utifrån. 

 
 

 
2. De typer av kontrakt som förekommer mellan underentreprenör 

och byggherre är: 
 

• informella och förtroendebaserade. 
 

• skapade med klanens överlevnad i fokus. 
 

• innehåller ett stort element av risk i det fall någon part skulle 
tvingas avbryta samarbetet. 

 
3. De informella och förtroendebaserade kontrakten ger stora 

incitament för    samverkan mot det gemensamma mål som utgörs av 
klanens långsiktiga överlevnad. Osäkerhet och komplexitet regleras 
genom de säkerhetslinor som är en av grunderna för klanbeteendet. 

 
4. Den optimala relationen mellan Duvkullen och UE, utifrån teori 

och situation kan därför sägas innebära att: 
 

• relationen regleras som en del av en ekonomisk kooperativ klan 
med ett långsiktigt fokus. 

 
• samarbetet präglas av långsiktig personlig interaktion 

 
• relationen bygger på ett beroendeförhållande parterna emellan 
 
• relationen innefattar en säkerhetslina som innebär att 

utförandeentreprenaden automatiskt medför ett funktionsansvar. 
 

• Duvkullen förblir en central aktör i single sourcing-samarbetet. 
 

I Duvkullens fall ser vi således en näst intill optimal relation som 
innehåller samtliga fyra punkter. Det som saknas i Duvkullens fall är 
en aktivare roll för UE i projekteringen. Detta är dock mindre 
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väsentligt för Duvkullen beroende på Duvkullens höga 
standardiseringsgrad. Hur detta ser ut för JM kommer vi att få 
anledning att återkomma till i nästa analysdel.  
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6.2 JM AB 
 

”vi har alltså stött på en situation där opportunism 
förekommer utan att den av Williamson  definierade 

omvärldsfaktorn (small numbers) föreligger” 
 

6.2.1 Transaktionskostnader  
 
 
Sök- och kontraktskostnader 
 
När det gäller transaktionskostnaderna för JM skall vi se att de skiljer sig 
markant från fallet i Duvkullen. Vi börjar som i Duvkullens fall med att 
diskutera sök- och kontraktskostnader och kan konstatera att de är 
betydligt högre i JM:s fall.  
 
Sökkostnaderna består för JM av att lokalisera rätt underentreprenör. 
Detta låter inte särskilt komplicerat men har visat sig vara problematiskt 
eftersom det finns en relativt stor mängd aktörer i den svenska 
byggbranschen. Den stora mängden avgränsas dock av det faktum att alla 
UE inte är stora nog att klara av att avsätta resurser till projekt av JM:s 
storlek.  
 
Trots att antalet motparter begränsas av storleksvariabeln anser vi att 
sökkostnaderna är relativt stora för bolaget. Anledningen är att de projekt 
som genomförs ofta är stora och icke standardiserade vilket innebär att 
JM måste lägga resurser på att finna den bästa motparten för samarbetet. 
Motparten måste dels besitta tillräckligt med resurser för att klara av ett 
projekt i JM:s storlek, dels ha tillräcklig kompetens för att klara av de 
lösningar som bolaget har valt i det aktuella projektet.  
 
En viktig aspekt när vi talar om företagets sökkostnader är också det 
anbudsförfarande som råder. I och med att JM oftast går ut till ett antal 
entreprenörer och lämnar anbudsförfrågan uppstår lätt ett administrativt 
flöde som tenderar att blir stort och ibland långdraget. Eftersom alla 
eventuella anbud sedan ska tas i beaktande för att sedan övergå till ett mer 
konkret övervägande mellan JM och en underentreprenör på 
byggarbetsplatsen, bidrar detta till att sökkostnaderna blir höga för 
företaget. 
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När vi talar om kontraktskostnaderna  kan vi se att även de är stora. JM 
lägger ner stora resurser på att specificera och definiera vad som ska 
göras och av vilken entreprenör. Detta kan vi se tydliga exempel på i det 
empiriska materialet där många av respondenterna påpekade just 
specificeringen av kontrakt som problematisk. Dels ska specifikationerna 
rätta sig efter byggbranschens allmänna bestämmelser, dels ska de på ett 
tydligt sätt klargöra vem som bär ansvar för vad. Eftersom UE besitter en 
stor sakkunskap uppstår också här ett administrativt flöde då vissa 
specifikationer måste ändras på grund av fel materialval eller svåra 
lösningar som kan förenklas. Dessa ändringar orsakar 
transaktionskostnader och leder enligt oss till relativt höga 
kontraktskostnader för JM. 
 
Sammantaget kan vi alltså konstatera att JM:s transaktionskostnader ex 
ante är höga och uppkommer direkt i relationen till underentreprenören. 
Den bakomliggande orsaken till ovanstående anser vi delvis vara JM:s 
storlek. Storleken på företaget och företagets projekt faller under det som 
Williamson (1975) benämner situations- eller omvärldsfaktorer, något 
som vi anser  måste tas i beaktande då vi talar om transaktionskostnader. 
JM:s storlek medför ur denna aspekt en situation av 
osäkerhet/komplexitet där människans begränsade rationalitet blir viktig. 
Det blir svårare och svårare för människan att överblicka och utvärdera 
alla relationer ju större ett företag är, något som i JM:s fall medför en 
noggrann kontraktsreglering ex ante och därmed högre  
transaktionskostnader.  
 
 
Kontrollkostnader 
 
Kostnader för kontroll är som vi nämnt tidigare att klassificera som 
transaktionskostnader av ex post-karaktär. Trots att JM har höga ex ante-
kostnader lyckas företaget inte reglera alla framtida eventualiteter genom 
sina kontrakt. Ouchi (1980) benämner ett sådant kontrakt ett contingent 
claims contract som han menar är omöjligt att specificera i situationer av 
osäkerhet och komplexitet. Denna problematik visas i det empiriska 
materialet genom att parterna i båda JM-projekten påpekar problematiken 
med ofullständiga handlingar. Resultat blir att JM måste hantera 
relationerna ex post, det vill säga att kontrollkostnader uppkommer. Detta 
har upplevts som besvärligt i de båda studerade projekten, men kanske 
framförallt i Y-projektet där JM:s personal uppfattade det som att vissa av 
underentreprenörerna helt saknade arbetsledning. Resultatet blev att 
platschefer och arbetsledare ifrån JM:s sida fick ta på sig rollen som 
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arbetsledare även för UE trots att de inte är sakkunniga på samma sätt 
som entreprenörerna själva. Detta orsakade transaktionskostnader ex post 
eftersom JM:s personal blev tvungna att  kontrollera att entreprenörerna 
gjorde sitt jobb, samtidigt som de tvingades att hjälpa UE med 
arbetsledning. 
 
Ytterligare en situationsvariabel som vi måste ta hänsyn till när vi talar 
om JM:s transaktionskostnader är kundanpassningsstrategin. Eftersom 
denna anpassning innebär att lägenheterna och därmed fastigheterna inte 
är standardiserade uppkommer en osäkerhet i form av 
produktkomplexitet. Företaget kan helt enkelt inte till fullo klargöra 
produktens egenskaper från början vilket enligt teorin medför att 
aktiviteterna i projekten kontinuerligt måste justeras för eventuella 
överraskningar. Så länge som JM håller fast vid denna strategi, som i och 
för sig kan vara en positiv form av positionering, kommer bolaget att få 
dras med dessa ex post-kostnader. Ovanstående resonemang kan 
illustreras enligt följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Transaktionskostnader för JM  
 
 

6.2.1.1 Transaktionskostnadsbestämmande faktorer  
 
 
Begränsad rationalitet och komplexitet i produkt och process 
 
Som vi redan har nämnt i ovanstående stycken föreligger komplexitet i 
produkten för JM i och med att företaget har valt att positionera sig 
genom en kundanpassningsstrategi. Visserligen skall vi inte dra alltför 
stora växlar på detta eftersom det är en relativt liten frihet som kunderna 
har i att påverka utseendet på lägenheterna. Påverkan gäller till exempel 

Ex Ante & Ex Post Byggherre 

UE UE UE 
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inte bärande väggar i fastigheten. Trots det påverkas arbetet och 
möjligheterna att planera eftersom JM och de i projekten ingående 
underentreprenörerna inte vet exakt hur alla lägenheter kommer att se ut i 
slutskedet. Detta tillsammans med den osäkerhet som följer med stora 
projekt gör att det blir svårt för JM att försöka specificera någon form av 
contingent claims contract.  
 
Om vi tittar närmare på Y-projektet kan vi där se en komplexitet i både 
produkt och process. Detta har främst att göra med de svårigheter som 
kommer av att projektet är ett ombyggnadsprojekt som har bjudit på 
många överraskningar. De ritningar som fanns att tillgå i början av 
projektet stämmer inte helt överens med verkligheten. Till detta kommer 
också problemen med att byggnaderna måste förstärkas för att klara av 
den höga påfrestningen på stommen. Enligt Ouchi (1980) uppstår 
transaktionskostnader framförallt då det är svårt att bestämma värdet på 
en vara eller tjänst – något som vi anser var fallet i Y-projektet. De stora 
osäkerheter som omgärdade projektet ledde på detta sätt, tillsammans 
med människans begränsade rationalitet, till transaktionskostnader som 
JM måste ta hänsyn till. Detta anser vi att JM har hanterat genom att den 
andra fastigheten i projektet till stora delar utfördes på 
funktionsentreprenad. Vi anser att denna entreprenadform i första hand 
användes eftersom Y-projektet präglades av stora osäkerheter där det var 
svårt att i förväg fastställa det exakta värdet och den exakta 
arbetsåtgången för UE:s arbete. Funktionsentreprenaden reglerar detta 
genom att skapa en målkongruens där UE själva måste ta ansvar för att 
arbetet blir korrekt utfört, vilket således resulterar i en minskning av 
kontrollkostnaderna. 
 
Trots att målkongruensen förbättrades i och med funktionsentreprenaden 
för den andra fastigheten, anser vi att målkongruensen mellan JM och 
dess underentreprenörer generellt sätt är relativt begränsad. De 
respondenter som vi har talat med anser inte att parternas mål skiljer sig 
särskilt mycket, men det finns ändå exempel som tydligt talar emot 
målkongruens mellan JM och UE. Det visas bland annat genom den 
dispyt som uppstod mellan arbetsledaren och en av underentreprenörerna 
vid Y-projektet. Parternas mål var uppenbarligen inte överensstämmande 
vilket skapade ett problem som var svårt att reda ut. Här talar Williamson 
om att en organisation skulle vara bättre på att hantera problematiken 
eftersom en marknadslösning är sämre på att skapa kongruenta mål.  
 
Utöver denna aspekt talar Williamson om att en organisation är bättre än 
en marknad på att sekventiellt samordna aktiviteter samt att det uppstår 
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ett idiosynkratiskt språk som inte finns på samma sätt på marknaden. Den 
sekventiella samordningen sköter JM genom att utarbeta övergripande 
tidsplaner som sedan följs upp vid veckovisa möten. I den mån tidsplanen 
inte hålls sätter företaget in extra resurser och kräver att UE gör 
detsamma för att inte bli försenade i slutändan. Dessutom finns tidsplanen 
noggrant dokumenterad vid kontraktsskrivandet vilket gör att den 
sekventiella samordningen ligger till grund för UE:s anbud redan vid 
upphandlingen.  
 
Angående det idiosynkratiska språk som gör en organisation överlägsen 
en marknad i att hantera begränsad rationalitet och osäkerhet/komplexitet 
råder det i byggbranschen ett relativt utpräglat och idiosynkratiskt 
språkbruk trots marknadsrelationerna. Till grund för detta ligger de 
allmänna bestämmelser som reglerar och styr en stor del av branschen 
varför oklarheter kring språkbruket inte torde föreligga. Naturligtvis 
förekommer olika termer och begrepp inom respektive specialområde 
men skillnaderna har sannolikt minskats genom införandet av Allmänna 
Bestämmelser för Byggbranschen. Möjligtvis kan vi se att det faktum att 
en grek som inte pratar svenska kan ställa till språksvårigheter vilket var 
fallet i X-projektet. Problematiken är dock av engångskaraktär och kan 
därför inte sägas ge upphov till några större problem. Huruvida den 
skåning som också var med i projektet gav upphov till några större 
språkförbistringar låter vi dock vara osagt… 
 
Precis som Duvkullen har JM tidigare haft många av de funktioner som 
idag utförs av UE i den egna organisationen. Företaget har dock valt att 
istället köpa in tjänsterna eftersom de anser att tjänsterna inte ligger inom 
ramen för deras kärnkompetens vilket vi kommer att få anledning att 
återkomma till senare i analysen. 
 
Opportunism och small numbers exchange 
 
Williamson (1975) menar att opportunism inte kan förekomma på en 
marknad som kännetecknas av många aktörer. Detta eftersom 
opportunism från en parts sida i sådana fall resulterar i att parten straffar 
ut sig när det är dags att förnya kontrakt eller skapa nya relationer. Som vi 
har nämnt tidigare kännetecknas byggbranschen av att antalet möjliga 
transaktionsmotparter minskar i takt med storleken på transaktionen. 
Dock kan vi inte se att det inte skulle finnas tillräckligt många 
entreprenörer som skulle klara av ett åtagande gentemot JM, detta trots de 
relativt Duvkullen, stora projekten.  
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Ovanstående väcker en del frågetecken eftersom vi har sett mycket 
tydliga tecken på just opportunism i Y-projektet. Detta visas av att en UE 
lovat att komma den ena dagen och utföra ett arbete men inte dykt upp 
utan istället hävdat att man har varit tvungen att befinna sig på ett annat 
JM-projekt. När arbetsledaren för Y-projektet ringde till arbetsledaren för 
det andra projektet visade det dock sig att underentreprenören sagt samma 
sak till den arbetsledaren. Detta måste utan tvivel betecknas som 
avsiktligt lämnande av felaktiga löften om framtida prestationer vilket 
tillsammans med medvetet innehållande eller manipulerande av 
information utgör Williamsons förståelse av opportunism (1975). Vi har 
alltså stött på en situation där opportunism förekommer utan att den av 
Williamson definierade omvärldsfaktorn (small numbers) föreligger. För 
att kunna reda ut denna problematik måste vi därmed identifiera någon 
annan faktor på vilken opportunism kan sägas vara beroende i det här 
fallet.  
 
Vi menar att JM, genom sina ramavtal, försöker närma sig en hierarkisk 
lösning för att på så sätt uppnå den kontinuitet som kännetecknar 
hierarkier. Detta skulle enligt Stinchcombe (Stinchcombe & Heimer, 
1985) medföra att opportunistiskt beteende med avsikt att ge kortsiktiga 
vinster skulle minskas eftersom motparten vet att det bestraffas i längden. 
Den hierarkiska lösningen skulle enligt Williamson bidra till att minska 
suboptimeringen för systemet som helhet. Det skulle i JM:s fall innebära 
att ramavtalen medför att de entreprenörer som är inblandade i många av 
företagets projekt ”hjälper till” att hålla suboptimering borta. 
Anledningen är att de själva har friheten att allokera sina resurser mellan 
de olika projekten och därför kan avsätta resurser till de projekt som för 
tillfället behöver resurserna bäst.  
 
Vi menar att det är här som problemet med opportunism uppkommer och 
problemet ligger egentligen inte hos underentreprenörerna utan hos JM. 
Med JM:s storlek följer nämligen en suboptimering hos de enskilda 
projekten och de som är involverade i projekten. En projektledare, 
platschef eller arbetsledare för ett projekt känner naturligtvis en stor press 
från den egna organisationen att tidsplaner hålls och att projektet blir 
lyckat. Detta medför i vår mening att de också sätter sitt eget projekt före 
systemet som helhet. Anledningen är inte att projektledare, platschefer 
eller arbetsledare är ovilliga att samarbeta eller att de alltid sätter sig 
själva i första rummet, utan helt enkelt att de är människor och därför 
också nyttomaximerare med begränsad rationalitet. Effekten blir dock att 
den arbetsledare eller projektledare som ”skriker högst” troligen har en 
större sannolikhet att få tillgång till underentreprenörens resurser. Detta 
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eftersom även underentreprenören är nyttomaximerare och således inte 
vill få en utskällning.  
 
Winch (1989) menar att det finns en stor osäkerhet förknippad med 
kontraktering av underentreprenörer. Denna osäkerhet beror på att varje 
kontrakt får ett väldigt stort utslag på underentreprenörens omsättning. 
Det leder enligt författaren till att underentreprenörer är mycket 
angelägna att få så många kontrakt som möjligt. Detta tror vi också är 
fallet med de UE som JM har ramavtal med. Implikationen av detta blir 
att många entreprenörer tenderar att ta på sig jobb som de kanske inte 
riktigt har resurser till. Den sammantagna effekten av det, samt den inom 
JM förekommande suboptimeringen, ger alltså upphov till situationer där 
enskilda underentreprenörer kan se sig tvungna att ljuga eller undanhålla 
information. Anledningen är att ”få det hela att gå ihop” och detta menar 
vi alltså är de två faktorer som istället för small numbers exchange har lett 
till opportunistiskt beteende. 
 
När det gäller möjligheter att övervaka aktiviteter kan vi se att detta 
försvåras genom att JM har valt en marknadslösning. Det faktum att 
företagets arbetsledare tvingas ta på sig ett arbetsledaransvar även för UE 
gör att kommunikationsvägarna blir fler och längre eftersom JM:s 
arbetsledare upplever att de inte kan tala med en arbetsledare ifrån 
entreprenören som sedan sköter kontakten med sin egen personal. 
Angående förmågan att hantera dispyter, finns det på JM:s projekt inget 
förfarande som kan likna något annat än en ren marknadslösning. 
Williamson (1975) menar att organisationer är överlägsna marknader i att 
hantera just dispyter och i JM:s fall finns inga tecken på några speciella 
procedurer för dispytlösning. Istället löses eventuella dispyter genom att 
ta fram de kontrakt som gällt för upphandlingen av UE och utifrån dessa 
försöka lösa de problem som uppkommit. Det som inte är specificerat i 
bygghandlingarna får JM ta som tilläggsarbete. 
 
 

6.2.1.2 Transaktionsdimensioner för JM 
 
 
Tillgångsspecificitet 
 
Williamson (1975) betraktar tillgångsspecificitet huvudsakligen som en 
fråga om sunk costs/idiosynkratiska attribut. Detta gäller vanligtvis 
investeringar i utrustning eller liknande. Vi anser dock att JM utifrån 
Williamsons synsätt har en hög tillgångsspecificitet. Anledningen är att 
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JM i kontrakteringen med UE låser in sig i transaktionen. Denna 
inlåsning yttrar sig genom att företaget sannolikt skulle få höga kostnader 
förknippade med ett eventuellt kontraktsbrott. JM har således svårt att 
avbryta ett samarbete som har påbörjats, för att exempelvis byta ut en UE 
om denne skulle missköta sig. Vi kan alltså se det som att företagets sunk 
costs för att avbryta ett påbörjat samarbete är höga. Om vi däremot tittar 
på hur Cox (1996) och Reve (1990) definierar tillgångsspecificitet skulle 
vi vilja hävda att det inte går att uttala sig generellt om denna i relationen 
till UE. I vissa relationer förefaller den vara hög,  medan den är betydligt 
lägre i andra relationer. 
 
Cox (1996) och Reve (1990) menar att tillgångsspecificitet är förmågan 
att lära och utvecklas av ett samarbete. Vidare kopplar dessa författare 
tillgångsspecificiteten till kärnkompetens. Enligt oss är JM:s 
kärnkompetens nära kopplad till processkontroll. Med detta menar vi att 
företaget är medvetet om hela byggprocessen och att det arbetar hårt med 
att kontrollera den. Vi menar att kärnkompetensen handlar om att hålla 
ihop hela processen från verksamhetsledning till förvaltning. Detta 
innebär också att företaget inte är expert på någon enskild del av 
processen. Istället koncentrerar sig JM på att styra helheten och lägger ut 
de delar som företaget inte är bra på. Som stark projektutvecklare innebär 
dock detta att JM måste fokusera på hela processen och hantera flera 
olika relationer med företag. För varje unik relation har både JM och 
motparten en inlärningskurva, som genom upprepade transaktioner inte 
alltid behöver startas på nytt. Kontinuerliga transaktioner leder till en 
högre tillgångsspecificitet i och med att parterna lär sig av samarbetet. Vi 
kan till exempel se att tillgångsspecificiteten är högre i relationen till 
ramavtalsentreprenörerna genom att dessa får tillgång till de material- och 
varudeklarationer som JM använder sig av i sin miljö- och 
kvalitetsstandard24.  
 
Vi anser dock inte att detta är tillräckligt för att påstå att JM:s relationer 
med UE generellt sett skulle karaktäriseras av en hög tillgångsspecificitet. 
I relationen till vissa små entreprenörer är den i stort sett obefintlig. 
Istället för att uttala oss generellt om tillgångsspecificiteten förefaller det 
istället lämpligt att sluta oss till att den är unik för varje enskild relation. 
Således är det av vikt för JM att förstå tillgångsspecificitetens relevans för 
relationerna med respektive UE och utforma varje enskild relation efter 
hur nära respektive långt ifrån JM:s kärnkompetens som UE:s arbete 
ligger.  
 
                                        
24 För exempel, se empiri, sid. 61 
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Utifrån det empiriska och teoretiska materialet kan vi se att de ramavtal 
som JM använder sig av är att betrakta som ett preferred supplier-
samarbete25. Enligt teorin är ett preferred supplier-samarbete avsett för 
aktiviteter och produkter/tjänster som är kompletterande, men inte 
centrala eller väsentliga, för det köpande företagets kärnkompetens. De 
leverantörer/entreprenörer som preferred supplier-samarbeten är avsedda 
för, väljs vanligen på grundval av bedömningar och värderingar inom det 
köpande företaget (Cox, 1996). Detta finner vi vara fallet inom JM som 
till stor del baserar sina val av UE på sitt leverantörsbedömningsregister. 
För JM:s del anser vi dock att preferred supplier-samarbetena bör 
begränsas till de entreprenörer som inte har en direkt och väsentlig närhet 
till JM:s kärnkompetens. För de viktigare entreprenaderna menar vi att 
JM, i enlighet med Cox (1996), bör använda sig av single sourcing-
samarbeten26. Målet med dessa samarbeten är att reducera 
transaktionskostnaderna, dock utan att kostnader associerade med vertikal 
integration ska behöva uppkomma. Anledningarna till att vi utifrån teorin 
förespråkar single sourcing är tre.  
 
För det första anser vi att JM, till skillnad från Duvkullen, själva intar 
rollen som byggentreprenör och samordnare på bygget. Detta gör att det 
inte uppstår behov av att samarbeta vertikalt i förädlingskedjan i samma 
utsträckning som Duvkullen, något som utesluter network sourcing. För 
det andra använder sig JM inte av lika standardiserade lösningar som 
Duvkullen i och med sin strategi av kundanpassning. Detta gör att JM inte 
heller har samma behov av att få in rutiner i sina projekt som Duvkullen 
har, varför ett network sourcing-samarbete inte krävs27. För det tredje 
behöver JM i flera fall stärka UE:s incitament att också ta ett 
funktionsansvar för sitt arbete. Detta skulle kunna göras genom att ta in 
de UE vars kompetens ligger nära JM:s kärnkompetens redan i 
projekteringen. Det skulle kräva ett tätare samarbete än dagens preferred 
supplier-samarbete som vi konstaterat inte ger de rätta incitamenten för 
medverkan i projekteringen. Vi hamnar således i ett samarbete som liknar 
single sourcing för de UE vars kompetens är av strategisk vikt, men ej 
avgörande, för JM:s kärnkompetens. 
 

                                        
25 Se figur 4, sid. 25 
26 Se figur 4, sid. 22 
27 Network sourcing ligger närmare vertikal integration än vad single sourcing gör. 
Från Stinchcombes (Stinchcombe & Heimer, 1985) resonemang minns vi att rutiner 
innefattar organisatoriskt lärande vilket utgör en fördel med en organisatorisk lösning. 
Det finns dock inte samma behov av rutiner för JM som för Duvkullen som har mer 
standardiserade lösningar, något som talar emot network sourcing. 
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Frekvens 
 
Frekvensen skiljer sig något beroende på om vi tittar på 
ramavtalsentreprenörer eller övriga underentreprenörer. Mellan JM och 
de UE som har ramavtal är frekvensen högre beroende på att JM i första 
hand försöker arbeta med de som är inkörda i verksamheten och vet hur 
JM jobbar. När det gäller övriga UE är frekvensen lägre. Visserligen är 
JM:s anbudsförfrågningar alltid riktade, vilket gör att det är ett relativt 
begränsat antal underentreprenörer som företaget arbetar med. Dock skall 
vi också minnas att JM alltid försöker få in minst en ny UE till varje 
projekt för att öka lärandet och få in nya aspekter i byggprocessen vilket 
bidrar till att hålla frekvensen nere. 
 
 
Osäkerhet 
 
Som vi tidigare har nämnt i analysen av Duvkullen föreligger  en  
osäkerhet i processen för byggprojekt då dessa till skillnad från 
fabrikstillverkning präglas av standardiserade produkter (Stinchcombe, 
1959). I JM:s fall kan det även sägas föreligga en viss komplexitet i 
produkten i och med JM:s strategi av kundanpassning. Således ser vi att 
JM:s projekt karaktäriseras av en större osäkerhet än det projekt vi följt 
inom Duvkullen. Vi ska dock komma ihåg att ett av de projekt vi studerat, 
Projekt Y, inte kan anses vara representativt för hela JM med avseende på 
osäkerhet. Projekt Y är till skillnad från de flesta av JM:s projekt en 
ombyggnad som dessutom karaktäriseras av en komplexitet långt utöver 
det vanliga.  
 

6.2.2 Organisatorisk samverkan och ramavtal 
 
När det gäller JM ser vi, till skillnad från Duvkullen, inga tecken på 
klanbeteenden. Naturligtvis samverkar de olika organisationerna inom ett 
projekt under tiden som bygget pågår men utan de beteenden som vi såg i 
fallet med Duvkullen. Utan någon grad av samverkan skulle dock inte 
JM:s projekt gå att genomföra. Ur den aspekten finns det alltså ett 
givande och tagande eftersom parterna tvingas samarbeta trots 
divergerande mål. Detta är dock inte tillräckligt för att kunna påstå att det 
skulle förekomma ett klanbeteende. Vi kan inte ens påstå att detta gäller i 
samarbetet med ramavtalsentreprenörerna då ramavtalen inte ger 
tillräckliga incitament för klansamverkan. Anledningen är att 
ramavtalsentreprenörerna inte vet att de kommer att få jobb hos JM om de 
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eventuellt skulle erbjudas att medverka i projekteringen. De vet att det 
finns goda chanser till jobb men att detta inte är säkert. Ramavtalen 
medför således en ökad kontinuitet enligt Coxs (1996) preferred supplier, 
men är verkningslösa vad avser målkongruens.  
 

6.2.3 Förtroendets roll för transaktionerna 
 
De respondenter som vi har talat med på JM menar, likt de som vi talat 
med på Duvkullen, att förtroende spelar en stor roll i samarbetet. Precis 
som i analysen av Duvkullen menar vi att förtroende är bra för 
relationerna och för samarbetet, men ur ett 
transaktionskostnadsresonemang saknar det helt och hållet betydelse. Det 
faktum att JM grundar samarbetet med UE på formellt engagemang, det 
vill säga kontrakt, innebär inte nödvändigtvis att JM känner en lägre grad 
av förtroende för entreprenörerna än vad Duvkullen genom sitt informella 
engagemang gör. Här är det istället så att storleksskillnaden på företagen 
gör att JM får svårare att överblicka alla relationer, varför någon formell 
grund måste finnas för att samarbetet skall kunna regleras. Det finns inte 
heller något som talar för, eller visar på, att JM:s transaktionskostnader 
har minskat till följd av att det har uppstått förtroende mellan parterna. 
Istället är det förtroende som vi har sett främst av personlig karaktär. 
Respondenterna har alltså fungerat bra ihop med de personer som arbetat 
för underentreprenörerna. På samma sätt kan vi säga att den brist på 
förtroende som rådde mellan en arbetsledare och en underentreprenör på 
projekt Y inte ledde till ökade transaktionskostnader. Istället var det ett 
opportunistiskt beteende hos underentreprenören som ledde till ökade 
transaktionskostnader. Bristen på förtroende var endast en följd av detta. 
I enlighet med teorin anser vi att det förtroende som förekommer i 
relationerna mellan JM och UE i första hand är att betrakta som 
kontraktsförtroende. Inslag av kompetensförtroende förekommer också 
eftersom JM litar på att motparten kommer att utföra arbetet på ett sätt 
som är förenligt med teknisk skicklighet och kompetens. Dock är inte 
kompetensförtroendet mellan JM och UE lika starkt som i fallet med 
Duvkullen och den ekonomiskt kooperativa klan som vi kunde iaktta där. 
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6.2.4 Projektadministration, interdependens och ”rätt från 
början” 

 
För koordinationen av de olika arbetsmomenten på byggarbetsplatserna 
svarar vanligtvis JM. Detta var fallet i de båda projekt som vi har studerat 
och det förefaller även som att detta är den vanligaste arbetsformen. De 
osäkerheter som förekommer, både i form av process- och 
produktosäkerheter, hanteras genom möten och uppföljningar av olika 
slag på byggarbetsplatserna. Huvudtidplanen ligger fast och följs, men 
innehåller inga tidsreserver utan istället skjuts extra resurser till när det 
behövs. Allt för att inte förskjuta deadlines och det slutgiltiga datumet för 
färdigställande.  
 
Vi kan inte heller se några skillnader mellan Duvkullen och JM vad gäller 
interdependens. Aktiviteterna som utförs är inte interdependenta i sig, 
utan snarare föreligger ett kommunikationsberoende. Utan att parterna 
kommunicerar med varandra fungerar inte arbetet. Trots detta kan vi dock 
inte se att det finns ett behov av att sköta de skilda verksamheterna inom 
en och samma organisation.  
 

6.2.5 Varför inte en organisation? 
 
När JM först startades var det ett traditionellt bygg- och fastighetsföretag. 
På den tiden hade företaget en egen bygg- och förvaltningsverksamhet. 
Som vi nämnt tidigare har detta frångåtts och organisationen har 
”slimmats” betydligt för att koncentrera verksamheten på att hålla ihop 
och kontrollera byggprocessen. Detta innebär ur Cox (1996) och Reves 
(1990) perspektiv att JM inte själva ska ägna sig åt till exempel arkitektur 
eller konstruktion. Dessa verksamheter ligger inte i eller tillräckligt nära 
kärnkompetensen och ska därför läggas ut på externa aktörer.  
 
Något som talar för en organisationslösning är att JM inte riktigt kan 
skapa incitament för målkongruens. Av de ingående parterna i ett 
byggprojekt försöker varje part att antingen minimera eller maximera 
något utifrån samma bygghandlingar. Stinchcombe skulle säga att detta 
beteende uppstår på grund av att det saknas tydliga hierarkiska element i 
kontrakten. Vi ska se huruvida detta är fallet för JM. 
 
Visserligen har JM genom sin strategi att inte bygga för långsiktig 
förvaltning inte samma möjlighet till långsiktig kontroll av UE:s arbete 
som Duvkullen har. Inte heller förefaller de indifferenszoner som 
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Stinchcombe (1985) talar om som betydelsefulla i JM:s fall (möjligen för 
ramavtalsentreprenörerna som i viss mån kan säkra tillgången på jobb). 
JM har dock möjligheten att ordna aktiviteterna sekventiellt i tiden, 
eftersom företaget tar fram de bygghandlingar som sedan ligger till grund 
för UE:s arbete. Beträffande JM:s användning av fastpriskontrakt i 
kontrakteringen av UE finns även ett hierarkiskt element  för att skapa 
målkongruens. Fastpriskontrakten anser vi vara valda av det direkta skälet 
att JM vill ge UE incitament till att jobba snabbt och effektivt för att 
maximera sina egna vinster. Ett kontrakt på löpande räkning skulle inte 
skapa samma incitament för UE.  
 
Sammantaget ser vi alltså att JM har försökt skapa målkongruens genom 
att ta in vissa hierarkiska element i kontrakten och att detta har hjälpt men 
antagligen inte är nog för att få till stånd ett fullgott samarbete med UE. 
Det saknas nämligen möjlighet för JM att öka UE:s indifferenszoner 
samtidigt som JM inte har den möjlighet till långsiktig kontroll av UE 
som Duvkullen har genom sin långsiktiga förvaltning. Hur skall JM då 
lösa dessa problem? 
 

6.2.6 Den optimala relationen mellan JM och UE 
 
Enligt oss finns det en del förändringar som borde göras för att relationen 
till underentreprenörerna ska kunna ses som optimal.  
 
Som vi tidigare har resonerat borde JM knyta till sig UE med 
kärnkompetenser som är av strategisk vikt men ej avgörande för JM:s 
kärnkompetens. Detta i form av ett single sourcing-samarbete såsom det 
beskrivs av Cox (1996).  
 
En mycket viktig del av projektutvecklingen är projekteringen. I denna 
process utvecklas bygghandlingarna och detta görs av arkitekter som köps 
in av JM. Ett problem med detta är att den operativa kunskapen som 
krävs för att bygghandlingar och detaljerade underlag ska bli helt korrekta 
inte alltid finns hos arkitektfirmorna. Den operativa detaljkunskapen om 
till exempel el, VVS, ventilation och så vidare finns inte heller hos JM 
eftersom deras kärnkompetens inte innefattar dessa delområden. Detta 
innebär att de handlingar som ligger till grund för hela produktionen av 
fastigheter är gjord av människor som är mycket kompetenta inom sina 
områden men som saknar detaljkunskaper inom olika specialområden. 
Med detta som bakgrund det enligt oss också viktigt att de i single 
sourcing-samarbetet ingående företagen medverkar i projekteringen. 
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Anledningen är att det är här som många av de viktiga besluten tas, något 
som bland annat påtalats i den så kallade Chalmersutredningen där det 
hävdas att c:a 50% av alla byggfel uppkommer till följd av fel i 
bygghandlingarna (Fernström, 1992). Detta talar för att ta in de UE som 
har sin kompetens i projekteringen för att på så sätt stödja JM:s 
kärnkompetens och därmed säkerställa kvaliteten på bygghandlingarna. 
Detta skulle även öka UE:s indifferenszoner genom kontinuiteten i single 
sourcing-samarbetet. 
 
I det här läget vore det också naturligt att fråga sig om inte ramavtalen 
redan uppnår dessa fördelar. Vi hävdar emellertid att så inte är fallet. För 
det första innebär inte ramavtalet automatiskt att den aktuella 
entreprenören får vara med i projekteringen. För det andra ger inte 
ramavtalen de incitament till samarbete som ett single sourcing-samarbete 
skulle göra. En anledning till detta är att ramavtalsentreprenörerna idag 
inte vet säkert att de får kontrakt hos JM om de eventuellt erbjuds att 
medverka i projekteringen. Visserligen finns ett långsiktigt tänkande där 
meningen är att JM i första hand ska vända sig till UE med ramavtal. Det 
är dock inte samma sak som att ingå i ett single sourcing-samarbete som 
är betydligt djupare. Ett sådant samarbete skulle dessutom ge UE en typ 
av funktionsansvar i form av en säkerhetslina eftersom de själva har 
utformat bygghandlingarna och därmed inte kan lasta JM för eventuella 
fel. 
 
 
Som vi såg i fallet med Duvkullen är byggbranschen en bransch som 
karaktäriseras av ett starkt institutionellt tryck. Detta tryck ser vi även i 
JM:s fall, då framförallt i upphandling och anbudsförfarande. För det 
hypotetiska resonemangets skulle kan vi anta att JM skulle initiera en 
strategisk allians28 med noggrant utvalda entreprenörer och genom 
kontraktering göra samarbetet officiellt. Detta skulle, på grund av det 
institutionella trycket, med största sannolikhet väcka starka reaktioner 
från omgivningen. Vi tror att det skulle resultera i att andra 
underentreprenörer skulle motarbeta JM aktivt genom att inte svara på 
anbudsförfrågningar eller lämna orimligt höga anbud. Detta skulle i sin 
tur medföra att JM och de entreprenörer som ingår i alliansen skulle låsas 
in och på detta sätt förlora flexibilitet. På kort sikt kanske detta inte utgör 
något större problem. Det skulle dock kunna innebära stora problem på 
längre sikt, till exempel om en part skulle gå i konkurs eller på annat sätt 
lämna samarbetet. Vi menar därför att det optimala, i enlighet med teorin 
och det institutionella trycket (situationsvariabeln), vore att skapa 
                                        
28 Se figur 4, sid. 25 
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förutsättningar för ett single sourcing-samarbete. Detta tror vi i sin tur 
skulle kunna leda till ett ekonomiskt kooperativt klanbeteende hos de 
ingående parterna (något som vi återkommer till i kapitel 7.5). Ett 
problem här är dock JM:s storlek som försvårar och förhindrar 
klanbeteende. Därför är det av stor vikt att den interaktion som sker 
mellan JM och UE är av långsiktig, personlig karaktär. Innan vi går 
vidare till slutsatser och diskussion vill vi besvara de problemfrågor som 
vi ställde upp i början av arbetet. 
 
1. Samordningen av de interorganisatoriska relationerna för JM AB 

karaktäriseras av: 
 
• inga former av beroenden mellan byggherre och UE 
 
• uteslutande formellt engagemang 
 
• höga transaktionskostnader såväl ex ante som ex post 
 
• ett starkt institutionellt tryck mot företaget utifrån 

 
 
2. De typer av kontrakt som förekommer mellan underentreprenör 

och byggherre är: 
 

• formella och detaljerade 
 
• grundade på byggbranschens allmänna bestämmelser 

 
• skapade utifrån det enskilda projektet men i viss mån även av 

ramavtalskaraktär 
 

• innehåller små element av risk 
3. De formella och detaljerade kontrakten ger i viss mån incitament 

för samverkan mot ett gemensamt mål i och med att de bygger på 
fastpris för både material och arbete. Samverkan är dock av kortsiktig 
karaktär annat än i de fall där JM har ramavtal. Osäkerhet och 
komplexitet regleras ex ante genom noggranna 
kontraktsspecificeringar där varje överraskning blir till en merkostnad 
för någon av parterna.  

 
 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 122 

4. Den optimala relationen mellan JM och UE, utifrån teori och 
situation kan därför sägas innebära att: 

 
• relationen regleras genom ett single sourcing-samarbete såsom det 

beskrivs av Cox (1996), med de UE vars kärnkompetenser är av 
strategisk, men ej avgörande vikt för JM 

 
• single sourcing-samarbetet präglas av långsiktig personlig 

interaktion 
 

• relationen bygger på ett beroendeförhållande parterna emellan 
 

• relationen innefattar en säkerhetslina som medför att 
utförandeentreprenaden automatiskt medför ett funktionsansvar 

 
• JM förblir en central aktör i samarbetet 
 

 
JM har därför en del att göra med avseende på relationerna med UE. 
Ramavtalen är redan ett steg i rätt riktning men vad som saknas i detta 
samarbete är incitament. Eftersträvansvärt vore en aktivare roll i 
projekteringen för de UE vars kompetenser ligger nära JM:s egna 
kärnkompetens. På detta sätt skulle UE:s utförandeansvar automatiskt 
övergå till ett funktionsansvar i och med att UE själva utfört 
projekteringen och därmed inte skulle kunna klaga på brist i 
bygghandlingarna. Det skulle dessutom uppstå kompetensfördelar 
eftersom den bästa lösningen troligtvis skulle komma till stånd från 
början. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
 
 

”There are more things in heaven and earth than are 
dreamt of in our hypotheses, and our observations should 

be open to them” 
 

 
 

7.1 Implikationer avseende 
transaktionskostnadsteorin 

 
Denna studie har genomförts med grund i kontraktsansatsen. Williamson 
(1975) menar att ett kontraktsförhållandes utseende i huvudsak är en 
transaktionskostnadsfråga. Med detta som bakgrund har vi studerat två 
företag inom byggbranschen där kontrakteringen av underentreprenörer 
ser väsentligen olika ut. I det första fallet har vi sett hur handelsbolaget 
Duvkullen, genom att agera som del i ett single sourcing-samarbete 
tillsammans med underentreprenörer och byggentreprenör, uppvisar ett 
ekonomiskt kooperativt klanbeteende. Vi har således observerat hur ett 
företag på instrumentella grunder, kan skapa förutsättningar för samarbete 
mellan organisationer. Enligt Ouchi (1980) är klaner en form av 
organisation29 där den primära kontrollmekanismen utgörs av sociala 
faktorer, en form av kultur där parterna samarbetar i tron på en långsiktig 
belöningsrättvisa (Ouchi, 1980). Resultatet av denna studie gör dock att 
vi anser oss kunna applicera teorin om ekonomiskt kooperativa klaner på 
relationer mellan organisationer. Eccles (1981) har, som tidigare nämnts, 
gjort observationer av ett antal företag som samarbetat på ett sätt som 
närmast är att likna samarbetet inom ett företag. Eccles benämner detta 
kvasiföretag. Vi tror dock att det som Eccles egentligen har observerat är 
beteenden som är att likna vid de som förekommer i ekonomiskt 
kooperativa klaner, men där samarbetet istället sker mellan 
organisationer.  
 
Grunden för det ekonomiskt kooperativa klanbeteende som vi har 
observerat för Duvkullens projekt är att agerandet uppkommit ur en 
                                        
29 Observera att Ouchi (1980) definierar organisationsbegreppet som varje stabilt 
transaktionsmönster mellan två parter. Detta skiljer sig något från vår definition som 
återfinns i 1.4.1 
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situation där företagen avsiktligt valt att samarbeta som aktiva delar av 
det nätverk som omger företagen. Med detta menar vi att samarbetet till 
en början har tagit formen av ett single sourcing-samarbete. Efterhand har 
det dock uppstått en ekonomiskt kooperativ klan. Detta har vi sett tydliga 
tecken på i fallet Duvkullen där samordningen av relationerna snarare 
grundas på förtroende och sociala mekanismer, än på formell kontroll. 
Genom sitt agerande har den ekonomiskt kooperativa klanen, trots 
marknadsrelationen parterna emellan, lyckats minska 
transaktionskostnaderna betydligt. Detta ger oss anledning att tvivla på 
transaktionskostnadsteorin som fullständigt predikterande i hur en 
transaktion kommer att utföras. Ur denna aspekt ger 
transaktionskostnadsteorin inte heller något absolut svar på var gränserna 
för respektive organisation bör gå. 
 
I det andra företaget,  JM AB, har vi genom våra studier av två projekt 
inte heller sett prov på hur transaktionskostnadsteorin predikterar hur en 
transaktion kommer att genomföras. Utifrån Williamsons (1975) synsätt 
om rena marknads- och hierarkiska lösningar tror vi inte att JM har funnit 
den organisationsform som bäst klarar av att hantera de 
transaktionskostnader som föreligger mellan JM och UE. Detta eftersom 
JM skulle kunna sänka sina sök- och kontraktskostnader genom ett 
långsiktigt, stabilt samarbete med UE där det formella engagemanget i 
stor utsträckning skulle kunna ersättas med informellt engagemang. 
 
JM har avsevärt högre transaktionskostnader än Duvkullen i relationerna 
med UE, vilket skulle kunna förklaras av att storleken på JM:s 
organisation gör ett samarbete av Duvkullens typ mycket mer komplext. 
JM har betydligt fler relationer att hantera varvid den långsiktiga 
personliga interaktionen ofta uteblir. Detta innebär att det i JM:s fall blir 
problematiskt att ersätta formellt engagemang med informellt.  
 
Transaktionskostnadsteorin har i JM:s fall uppvisat ytterligare en 
tveksamhet då vi funnit tydliga tecken på opportunism trots att den av 
Williamson (1975, 1985) definierade omvärldsfaktorn small numbers inte 
förelåg. Denna observation avviker således från 
transaktionskostnadsteorins ramverk men till transaktionskostnadsteorins 
försvar skulle vi vilja hävda att vår slutsats endast bygger på en 
observation. Enligt Popper (Holmberg, 1983) är dock en enda observation 
nog för att falsifiera en hel teori men i vårt fall kan vi inte dra denna 
slutsats. Mycket beror på vad som menas med opportunistiskt beteende. 
Även om vi anser att observationen bör falla inom det som Williamson 
(1985) avser då han talar om opportunism, finns stor risk att det istället är 
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i vår eller respondentens tolkning av det aktuella fenomenet som det 
föreligger felaktigheter.  
 
De tecken på opportunism som vi sett inom JM påminner samtidigt om 
det som förekommer i Winch (1989). Winch menar i sin studie att 
tillgångsspecificiteten ex post har en avgörande betydelse för 
byggprojekt. Kärnan i Winchs argument ligger i att tillgångsspecificiteten 
blir högre och högre för både byggherre och entreprenör allt eftersom 
arbetet fortskrider. När själva kontraktet sluts föreligger det inte någon 
situation av small numbers för byggherren. Istället är det när arbetet väl 
påbörjats som möjligheterna snabbt krymper för byggherren att byta ut 
entreprenören. Winch talar om ”first mover advantages” (1989, s. 339) 
där entreprenören alltid kommer att ha en fördel i och med att det var 
denna som inledde arbetet. Att avbryta samarbetet kan bli mycket 
kostsamt för byggherren – något som leder till att byggherren helt enkelt 
tvingas att godkänna extraarbeten på löpande räkning. Detta resonemang 
bäddar enligt Winch för risker med opportunism. Vad som dock hindrar 
Winchs resonemang från att vara direkt applicerbart på JM är det faktum 
att JM, med anledning av sitt leverantörsbedömningssystem, gör en 
noggrann utvärdering av UE:s arbete efter varje projekt. Denna 
utvärdering ligger till grund för anbudsförfrågningar, vilket gör att de UE 
som uppvisat den typ av beteende som Winch talar om troligen inte skulle 
vara välkomna att lämna några anbud på övriga JM-projekt. Varför vi 
observerat opportunism i samband med Y-projektet, utan att small 
numbers förelåg, kan vi därför ej ge någon rimligare förklaring annat än 
att UE på grund av sina ramavtal och den suboptimering som förekommer 
mellan JM:s projekt helt enkelt ”känner sig tvungna” att agera 
opportunistiskt. Detta för att överhuvudtaget klara livhanken och få vara 
med på JM:s framtida projekt.  
 

7.3 Förtroende och engagemang 
 
JM:s relationer med UE bygger i samtliga fall på formellt engagemang 
såsom det beskrivs av Lakemond & Magnusson (2001) medan Duvkullen 
istället förlitar sig på informellt engagemang. Beträffande förtroendets 
roll argumenterar vi i enlighet med Williamson (1985) för att det är intimt 
förknippat med risk. Duvkullen får genom sitt informella engagemang 
handskas med betydligt fler överraskningar än JM som planerar sina 
projekt mycket mer noggrant. Detta innebär en ökad risk för byggherren 
precis som det innebär ökade risker för de UE som arbetar med 
Duvkullen. Det långsiktiga fokus som det ekonomiskt kooperativa 
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klanbeteendet ger upphov till gör dock att parterna ”turas om att ta 
smällen” för de överraskningar som uppkommer, allt för att minska på 
transaktionskostnaderna. Därför menar vi att förtroendet inte i sig spelar 
någon egentlig roll för transaktionskostnaderna. Centralt är istället den 
instrumentella grund som finns för samarbetet som förtroendet endast är 
en följd utav. Inget av företagen i Duvkullens samarbete skulle vara 
villiga att uppvisa någon hög grad av förtroende om det inte var för att de 
själva skulle tjäna på det i det långa loppet. 
 
Våra observationer implicerar att det formella engagemanget skulle vara 
möjligt att ersätta med informellt engagemang eller tvärtom. Vi kan 
jämföra de båda sätten att hantera relationerna i ett diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Samband mellan risk uttryckt som standardavvikelse och grad av 
formellt/informellt engagemang 
 

 
Graderna av formellt/informellt engagemang för de båda fallföretagen 
visas i figuren. Den räta linjen30 visar att det finns en potentiell trade-off 
mellan formellt och informellt engagemang. Risken, uttryckt som 
standardavvikelse, ökar i takt med att det formella engagemanget ersätts 
med informellt engagemang vilket visas av den räta linjen. Detta beror på  
att överraskningarna ex post kommer att bli fler efterhand som allt mindre 
planering och specificering sker ex ante.  

                                        
30 Huruvida sambandet är linjärt eller inte vill vi inte uttala oss om, men vi har gjort 
linjen rät av illustrativa syften 

JM 
Duvkullen 

Formellt Informellt 

Formaliseringsgrad av engagemang 

Standardavvikelse 



Magisteruppsats från ekonomprogrammet 2002/32 

 127 

Anledningen till att Duvkullen har lyckats ersätta formellt engagemang 
med informellt är att de från första början har valt att samarbeta enligt vad 
Cox (1996) benämner single sourcing. Detta har vidare lett till ett 
ekonomiskt kooperativt klanbeteende, där sociala normer är viktigare än 
formell styrning. På grund av de ekonomiska incitament som klanen 
bidrar med ”turas parterna om att ta smällen”. På så sätt gör genomsnittet 
av oberäknade utfall att Duvkullen och UE lyckas uppnå en långsiktig 
belöningsrättvisa. Det bidrar också till att Duvkullens kurva i figuren har 
en regressiv lutning. Företaget lyckas alltså minska den reella risken som 
är förknippad med informellt engagemang. Detta trots att den potentiella 
risk, som en ökad grad av informellt engagemang medför, är oförändrad. 
 
Anledningen till att JM inte direkt kan ersätta formellt med informellt 
engagemang är att de ekonomiska incitament som förekommer i 
Duvkullenfallet inte finns för JM och dess UE. Således löper JM en risk 
att hamna i en situation där de ”får ta hela smällen” om det skulle uppstå 
problem ex post. Vad som krävs för att JM ska kunna ersätta det formella 
engagemanget med informellt engagemang är således att de ingår i ett 
single sourcing-samarbete med strategiskt viktiga UE. Detta samarbete 
skulle enligt vår mening göra att parterna upplever incitament till att 
samarbeta på ett sätt som ger långsiktig ekonomisk belöningsrättvisa. 
Detta tror vi i sin tur skulle kunna resultera i ett ekonomiskt kooperativt 
klanbeteende med en regressiv kurva lik den vi såg för Duvkullen som 
följd. Vi återkommer till hur incitamenten uppkommer i avsnitt 7.5. 
 

7.4 Organisatorisk samverkan  
 
I denna studie har vi sett hur en ekonomiskt kooperativ klan kan leda till 
väsentliga konkurrensfördelar inte bara med avseende på låga 
transaktionskostnader. Vi har även noterat att Duvkullen lyckas 
undkomma den bristande konkurrensen på marknaden för byggmaterial i 
Sverige genom parallellimport. Detta har lett till stora besparingar för 
företaget.  
 
Samtidigt som Duvkullen genom sitt agerande har uppnått väldiga 
kostnadsfördelar har företaget även förlorat i flexibilitet och frågan är om 
ett liknande agerande skulle vara aktuellt för JM, utifrån JM:s situation. 
Vi har argumenterat för att så är fallet och det enda sättet ett företag kan 
förändras är genom agerande i sitt samlade nätverk av relationer 
(Håkansson och Ford, 2002). JM har därför stora fördelar av tätare 
samarbeten med de entreprenörer vars kompetens ligger nära JM:s 
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kärnkompetens. Genom att samarbeta med dessa aktörer skulle det vara 
möjligt för JM att uppnå konkurrensfördelar. 
 
Vi har valt att definiera kärnkompetens som: 
 
”den unika samling resurser och förmågor, materiella eller immateriella, 
som är att anse som den främsta anledningen till att företaget berättigar 
sin existens på marknaden” 
 
Även om Reve (1990) har en lite mer omfattande definition av 
kärnkompetens menar han att det är företagets strategiska kärna 
tillsammans med företagets ”strategiska allianser” (s. 138) som 
berättigar dess existens på marknaden. Reve anser således att det inte 
endast är företagets strategiska kärna som är av vikt för företagets 
existens utan att det sätt på vilket företagets transaktioner genomförs, 
även är av stor betydelse. Begreppet strategisk allians har dock i och med 
Cox (1996) fått en mer nyanserad betydelse31. Därför föreslår vi istället 
att termen strategiskt samarbete används för att beteckna samtliga de 
mellanformer som beskrivs av Cox (1996).  
 
Vi kan därför se företaget som en funktion av dess kärnkompetens och 
dess strategiska samarbeten      företaget = f (kärnkompetens, 
strategiska samarbeten)32 
 
Då företag i ökad utsträckning outsourcar delar av verksamheten 
(Lakemond & Magnusson, 2001) är denna tanke i hög grad relevant 
eftersom kärnkompetensen på så sätt fokuseras. Att endast outsourca 
verksamheter, utan att ingå någon form av strategiskt samarbete är att 
tappa en del av företaget och därmed också de konkurrensfördelar som är 
möjliga att uppnå.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
31 Se sid. 25-26 för Coxs förklaring av begreppet 
32 Egen bearbetning av Reve (1990, s. 138) 
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7.4.1 Nätverket som en konkurrensfördel 
 
Ur ett nätverkssynsätt skulle ovanstående resonemang om strategiskt 
samarbete som komplettering av företagets kärnkompetens kunna 
illustreras enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12: Nätverket som en konkurrensfördel 
 
 
I mitten av modellen ligger ett företaget som koncentrerat sig på sin 
kärnkompetens. Företaget fungerar som en central aktör. I nära anslutning 
(inre krets) har detta företag knutit till sig andra organisationer vars 
kärnkompetenser är av stor strategisk vikt för den centrala aktören. 
Utanför denna krets (mittenkrets) finner vi aktörer som har 
kärnkompetenser som är kompletterande men inte av stor strategisk vikt 
för den centrala aktören33. Längst ut i nätverket finner vi organisationer 
med kompetenser som på intet sätt är överlappande eller kompletterande 
den centrala aktörens kärnkompetens. Med dessa organisationer 
samverkar inte den centrala aktören utan här råder ett normalt 
marknadsförhållande.  
 
                                        
33 Dessa aktörers kärnkompetenser kan dock vara av stor strategisk vikt för övriga 
aktörer i den inre kretsen 

Yttre krets. Företag som är långt ifrån den centrala aktörens 
kärnkompetens. Rent marknadsmässiga relationer. 

Nätverket, bestående av den centrala aktörens alla relationer 

Inre krets. De ingående parterna består av en central aktör samt företag 
med vars kompetenser är av stor strategisk vikt för den centrala aktören 

 Mellankrets. Parterna består av organisationer vars kärnkompetens 
kompletterar men inte är av stor strategisk vikt för den centrala aktören. 
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7.5 Grunder för ekonomiskt kooperativt 
klanbeteende 

 
Vi nämnde tidigare att JM:s optimala relation utgörs av ett informellt 
single sourcing-samarbete. Vi nämnde också att vi tror att ett sådant 
samarbete skulle kunna leda till ett ekonomiskt kooperativt klanbeteende 
hos de ingående parterna. Med grund i detta påstående menar vi att det, 
utifrån de observationer vi sett i Duvkullen, skulle vara möjligt att 
formulera en hypotes om förutsättningar som leder till ekonomiskt 
kooperativt klanbeteende. Denna hypotes skulle kunna appliceras på JM 
såväl som på vilken organisation som helst i de fall den visade sig vara 
hållbar. Vi vill först göra läsaren uppmärksam på att resonemanget 
bygger på en hypotetisk utsaga som är helt otestad. Oavsett om hypotesen 
stämmer eller ej skulle den dock kunna bidra till en ökad insikt i 
teoribildningen om samverkan mellan organisationer. Låt oss därför 
förklara vårt resonemang teoretiskt innan vi går in på det enskilda fallet. 
 
Mycket av den ekonomiska litteraturen handlar i grund och botten om 
incitament. Mänskligt beteende styrs, vare sig det är medvetet eller 
omedvetet, av en vilja att maximera den egna nyttan. Exempel på detta 
kan vi ta ur inledningen till vår referensram där Adam Smith (ur 
Williamson, 1975) uttrycker det som att: 
 
”Det är inte slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja vi litar på för 
vår middag, utan deras tillgodoseende av sina egna intressen”. 
 
För att kunna ställa upp en hypotes om uppkomsten av ekonomiskt 
kooperativa klaner är det alltså av stor vikt att de faktorer som bidrar till 
uppkomsten antingen ger upphov till, eller stöder, incitamenten för att 
samverka på ett klanliknande sätt. 
 
Det vi grundar vår hypotes på är att det verkar förekomma faktorer inom 
Duvkullens relationer som både ger och stöder incitament till ekonomiskt 
kooperativ klansamverkan.  Dessa faktorer verkar inte vara specifika för 
Duvkullen utan vi anser att det finns goda grunder för att tro att 
faktorerna är av generell natur. De faktorer som vi observerat i Duvkullen 
och som skulle kunna prediktera uppkomsten av en ekonomiskt 
kooperativ klan är följande: 
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1. Beroendeförhållandet, som vi anser vara  incitamentsgrundande, leder 

till att alla parter i samarbetet tjänar på att handla på ett sätt som är bra 
för det strategiska samarbetet. Anledningen till detta är att ett motsatt 
handlande i längden skulle drabba det egna företaget negativt på grund 
av risken för att företaget skulle bli uteslutet ur samarbetet. Detta vore 
naturligtvis förödande för ett företag vars inkomster är beroende av de 
andra parterna. Eftersom människan är nyttomaximerare kommer 
därför parterna att välja det alternativ som är mest lönsamt – nämligen 
att samarbeta.  

 
Det faktum att människan är nyttomaximerare kan dock leda till 
komplikationer. Om en part i ett samarbete känner sig övertygad om 
att han eller hon kommer att undgå upptäckt vid eventuellt fusk, 
kommer han/hon också att försöka fuska om det lönar sig. Allt i 
enlighet med drivkraften att maximera sin egna nytta. 

 
2. Trots att det föreligger ett ömsesidigt beroendeförhållande parterna 

emellan finns det således ingen garanti för att någon av parterna inte 
försöker att fuska eller dra nytta av samarbetet (förutsatt att fusket inte 
kommer att upptäckas). Detta skulle dock regleras om det fanns vad vi 
har valt att kalla en säkerhetslina, eller en hållhake om man så vill. 
Denna faktor är incitamentsstödjande eftersom den innebär en 
kontrollmöjlighet. Säkerhetslinan kan utgöras av till exempel 
Duvkullens strategi av långsiktig förvaltning som medför en stor risk 
för upptäckt vid eventuellt fusk. Säkerhetslinan innebär att 
utförandeentreprenaden resulterar i ett funktionsansvar.  

 
3. Den centrala aktören har till uppgift att fungera som koordinator i 

samarbetet. Det medför att det i första hand är denna part som utövar 
makt i samarbetet och också är den som besitter säkerhetslinor. Det 
faktum att det finns en central aktör med makt och befogenheter gör 
att säkerhetslinan, utöver en kontrollmöjlighet, också utgör en 
sanktionsmöjlighet. Den centrala aktören har alltså i och med detta 

• relationen bygger på ett  ömsesidigt 
beroendeförhållande (1) parterna 
emellan 

 

• relationen innefattar en 
säkerhetslina (2 

 
• det finns en central aktör (3) i 

nätverket 
 

Incitamentsgrundande faktor Incitamentsstödjande faktorer 
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möjlighet att dela ut sanktioner ifall någon av de andra parterna agerar 
på ett sätt som kan skada samarbetet. Att det finns en central aktör i 
samarbetet ger stöd och trygghet så att fusk inte ska löna sig. På detta 
sätt är den centrala aktören incitamentsstödjande.  

 
 
Vi vill påpeka att de tre faktorer som vi har diskuterat inte nödvändigtvis 
finns i alla ekonomiskt kooperativa klaner. Däremot anser vi, utifrån de 
möjligheter till generaliserbarhet som det teoretiska och empiriska 
materialet bjuder, att givet ovanstående faktorer i ett strategiskt 
samarbete, kommer relationerna parterna emellan att präglas av ett 
ekonomiskt kooperativt klanbeteende. 
En invändning som kan göras är att de faktorer som vi har iakttagit lika 
gärna skulle kunna förekomma vid uppkomsten av exempelvis en socio-
integrativ klan. Invändningen är riktig med den skillnaden att en klan av 
socio-integrativ karaktär inte grundas med ovanstående faktorer som 
incitament. Istället är incitamenten till att det uppstår en socio-integrativ 
klan andra faktorer, till exempel behovet av vänskap. 
 
 
 

7.5.1 Implikationer för JM 
 
Den hypotes som vi ställt upp måste kunna appliceras på det enskilda 
företaget för att vara relevant och i enlighet med den generaliserbarhet 
som det empiriska och teoretiska materialet bjuder. Vi har därför valt att i 
denna sista del av vår magisteruppsats se hur JM skulle kunna få in de 
faktorer som vi har identifierat i sina relationer med UE.  
 
Grundläggande för att JM i sina relationer till UE överhuvudtaget ska 
kunna utveckla ett ekonomiskt kooperativt klanbeteende, är att 
organisationen får till stånd ett strategiskt samarbete. Detta samarbete ska 
vara med de UE vars kärnkompetens är av strategisk, men ej avgörande, 
vikt för JM:s kärnkompetens. Som vi nämnt handlar det här om ett single 
sourcing-samarbete som det beskrivs av Cox (1996).  Vi menar att två (1 
och 2 i nästkommande stycke) intimt sammanhängande saker måste göras 
för att få detta till stånd.  
 
Till att börja med måste JM (1) komma till insikt om att detta är viktigt, 
det vill säga att förslaget måste få legitimitet i organisationen. När 
organisationen har uppnått detta måste ett strategiskt beslut om 
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initierandet av ett sådant samarbete tas. Detta skapar dock en problematik 
eftersom det inte är personer med strategiskt ansvar som arbetar nära 
underentreprenörerna. Om vi jämför med Duvkullen kan vi se att VD för 
företaget också är den som handlar upp UE, något som knappast är fallet i 
ett bolag av JM:s storlek. Ur denna aspekt tror vi att det kan vara svårt att 
få till stånd en personlig interaktion mellan parterna. Anledningen är att 
det oftast är flera personer från JM som är inblandade i olika relationer 
med motparterna. Följden blir att om det uppstår en mängd relationer av 
engångskaraktär mellan dessa personer, kan frågan om ett djupare 
strategiskt samarbete lätt ”falla mellan stolarna”. Därför är det av stor vikt 
att personer med strategiskt ansvar inom JM ser till att (2) sammanföra de 
personer som via sitt operativa kunnande är bäst lämpade för kontakter 
med UE. Det är sedan på dessa personer som JM måste förlita sig för 
sammanförandet av JM:s och UE:s kärnkompetenser. 
 
I det fall JM lyckas få till stånd ett single sourcing-samarbete anser vi 
vidare att det finns goda skäl att tro att det kan uppstå ett ekonomiskt 
kooperativt klanbeteende. Ett krav är dock att de rätta incitamenten finns. 
Detta skulle enligt oss uppkomma automatiskt genom ett single sourcing-
samarbete eftersom ett ömsesidigt beroendeförhållande då uppstår. 
Samtidigt måste dock den incitamentsskapande faktorn (beroendet) 
stödjas, för att parterna skall kunna försäkra sig om att motparten inte 
kommer att fuska eller försöka dra nytta av samarbetet. För att detta skall 
ske måste JM därför se till att det dels finns en säkerhetslina, dels att JM 
förblir den centrala aktören i samarbetet. 
 
 
JM skulle genom sitt single sourcing-samarbete även kunna få en 
säkerhetslina om de, som vi förespråkar, tar in strategiskt viktiga UE i 
projekteringen. Genom detta skulle UE direkt påföras ett funktionsansvar 
för sitt arbete eftersom de då själva har varit med och tagit fram 
bygghandlingarna. Det skulle göra det mycket svårt för UE att fuska. 
 
Så länge som JM själva initierar samarbetet och ser till att vara med som 
ansvarig för projekteringen ser vi inte att det skulle vara några svårigheter 
för organisationen att förbli den centrala aktören i samarbetet. Om 
företaget däremot skulle lägga ut projekteringen på konsulter och låta 
dessa och de i samarbetet ingående UE hålla i projekteringen, skulle det 
kunna uppstå komplikationer. Vi tror dock inte att JM skulle vara villiga 
att släppa ifrån sig denna kontroll eftersom det trots allt är i 
projekteringen som en stor del av deras kärnkompetens ligger. JM har 
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som strategi att kundanpassa sina lägenheter varför frågan troligen aldrig 
kommer att bli aktuell.  
 
 
 

  –   ”…a wise prince must devise ways by which his citizens 
are always and in all circumstances dependent on him and 
on his authority; and then they will always be faithful to 
him”   –  

 
    (Ur Machiavellis “Fursten”) 
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