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• Syfte: öka kunskapen om förekomsten av olika ersättningsformer och utvärdera vilka 
effekter ersättningsform upplevs ha fått på genomförande och prestation i uppdragen

• Kombinerad metod
1) Enkätstudie av alla konsultuppdrag upphandlade 20140101 - 20180331
 TRVs projektledare och konsultens uppdragsledare är respondenter
 221st fullständiga enkätsvar; 117st + 104st. Svarsfrekvens 58%
 Statistiska analyser på de 102 kontrakt där vi erhöll 2st svar – 204 respondenter 
Multidimensionalitet: 3-6 frågor per variabel om respondentens upplevelser 
Jämförelser: små/stora uppdrag, projekt-/uppdragsledare, fast/rörligt arvode
Sambandsanalys: korrelationer och stiganalys för att undersöka samband mellan 

projektförutsättningar, samarbete och prestation

2) Intervjustudie av 10st konsultuppdrag (5 stora med rörligt och 5 små med fast arvode)
 20st intervjuer med TRVs projektledare (PL) och konsultens uppdragsledare (UL) 
 2st intervjuer med projektchefer/ombud (PC)
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Projektförutsättningar – jämförelse mellan små och stora uppdrag

Variabel/Begrepp
Typ av uppdrag
Storlek (mkr)

N 
(antal)

Medel-
värde

p-värde

Organisatorisk Komplexitet 
Tre indikatorer (CA=0.82) 

Små, 0-24 122 3,29
0,000Stora, > 25 82 4,26

Total 204 3,68

Teknisk Komplexitet  
Tre indikatorer (CA=0.88) 

Små, 0-24 122 3,04
0,000Stora, > 25 82 3,98

Total 204 3,41

OSÄKERHET (R)  
Tre indikatorer (CA=0.84)  

Små, 0-24 122 3,10
0,239Stora, > 25 82 3,26

Total 204 3,16

• Komplexitet (men inte osäkerhet!) är större i de stora uppdragen än i de små



Projektförutsättningar –
jämförelse mellan projektledare och uppdragsledare

Variabel/Begrepp Typ av respondent
N 

(antal)
Medel-
värde

p-värde

Organisatorisk Komplexitet 
Tre indikatorer (CA=0.82) 

Trafikverket 102 3,53
0,024Konsult 102 3,83

Total 204 3,68

Teknisk Komplexitet  
Tre indikatorer (CA=0.88) 

Trafikverket 102 3,23
0,010Konsult 102 3,60

Total 204 3,41

OSÄKERHET (R)  
Tre indikatorer (CA=0.84)  

Trafikverket 102 2,82
0,000Konsult 102 3,50

Total 204 3,16

• Konsulterna upplever en större komplexitet och osäkerhet än Trafikverkarna



- Beställaren upplever mindre komplexitet/osäkerhet
- Större förståelse för myndighetsprocesser
- Större initial förståelse för uppdraget

- Konsulten upplever högre komplexitet/osäkerhet
- Djupare detaljkunskap kring teknik ger en ökad förståelse för 

utmaningarna med komplexitet/osäkerhet

- Förväntas hantera samordningen av teknikområden, påverkas mer 
av dominoeffekterna

”I och med att man har varit delaktig i projektet på beställarsidan så har man en mognad, man känner 
till projektet…Man har varit med i hela processen och har därför en annan syn på komplexiteten” (PC)

”En konsult har en större kunskap om vilka osäkerheter det kan vara i ett projekt. Beställaren har 
inte riktigt den organisationen och de människorna som ser de utmaningar som kan finnas” (UL)

Projektförutsättningar - skillnader projektaktörer

”Ju fler teknikområden, och ju mer de påverkar varandra, ju mer komplext och svårare blir det. Det komplexa 
är att tänka på alla de olika stegen, och det är därför vi inte vill få in sena ändringar i projekteringen, för då är 
det risk att vi glömmer bort hur det påverkar något teknikområde vi inte tänker på, för det gör det oftast” (UL)
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Projektförutsättningar – jämförelse mellan fast och rörligt arvode

Variabel/Begrepp
Typ av 
ersättning

N 
(antal)

Medel-
värde

p-värde

Organisatorisk Komplexitet 
Tre indikatorer (CA=0.82) 

Fast 106 3,50
0,003Rörligt 98 3,88

Total 204 3,68

Teknisk Komplexitet  
Tre indikatorer (CA=0.88) 

Fast 106 3,20
0,002Rörligt 98 3,64

Total 204 3,41

OSÄKERHET (R)  
Tre indikatorer (CA=0.84)  

Fast 106 3,13
0,619Rörligt 98 3,20

Total 204 3,16

• Komplexitet (men inte osäkerhet) är större i uppdrag med rörligt arvode



Fast arvode ökar osäkerheterna (riskerna) för konsulten

- Tydlighet i förfrågningsunderlag (tex kravnivåer) annars svårt att räkna på anbud

- Tidig intressenthantering svår att kalkylera

- Uppdrag som spänner över flera skeden (utredning + projektering) är problematiskt

”Självklart spelar ersättningsformen roll [för hur man upplever osäkerhet]. Vid fast 
arvode vill ju konsulten absolut inte göra mer arbete än vad de räknat med” (PL)

”Ska man räkna på ett fast pris måste förfrågningsunderlaget vara 
väldigt tydligt på vad som ingår då man annars lätt hamnar i diket” (UL)

Projektförutsättningar - skillnader ersättningsform

”Hur mycket efterfrågar de [myndigheterna] för att kunna fatta sina beslut, 
hur mycket behöver vi plocka fram? Det är svårt att veta nivån” (PL)
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Genomförandevariabler – jämförelse mellan fast och rörligt arvode

Variabel/Begrepp
Typ av 
ersättning

N 
(antal)

Medel-
värde

p-värde

Samverkan BAS  
Sex indikatorer (CA=0.83) 

Fast 106 2,46
0,036Rörligt 98 2,73

Total 204 2,59

STYRNING 
Tre indikatorer (CA=0.78) 

Fast 106 3,60
0,131Rörligt 98 3,78

Total 204 3,69

FÖRÄNDRINGSARBETE 
Fyra indikatorer (CA=0.81) 

Fast 106 3,26
0,000Rörligt 97 3,87

Total 203 3,55

SAMARBETE 
Fyra indikatorer (CA=0.95) 

Fast 106 3,49
0,000Rörligt 98 4,19

Total 204 3,83

PROCESSINNOVATION 
Tre indikatorer (CA=0.75) 

Fast 105 1,61
0,000Rörligt 98 2,10

Total 203 1,84

PRODUKTINNOVATION 
Tre indikatorer (CA=0.80) 

Fast 106 1,56
0,000Rörligt 98 1,93

Total 204 1,74

UTVECKLINGSARBETE  
Tre indikatorer (CA=0.83) 

Fast 106 2,41
0,000Rörligt 98 3,22

Total 204 2,80

• Respondenterna är mer nöjda med 
förändringsarbete, samarbete, 
processinnivation, produktinnovation, 
och utvecklingsarbete i uppdrag med 
rörligt arvode 



Samarbete viktigt oavsett ersättningsform, 

men Fast arvode försvårar samarbete/samverkan
- Samverkansaktiviteter kostar pengar (kalkylerar en viss Samverkan BAS)
- Parterna måste se värdet i samverkan
- Ökar behovet av att vara överens om omfattningen

”Samverkan, det betyder allt. Samverkan bara måste finnas i 
ett uppdrag, annars blir slutresultatet inte det som båda 
parter vill. Kan man inte samverka blir resultatet dåligt” (UL)

”Samverkan [BAS-aktiviteterna] blir väldigt inboxat; jag har gjort alla grejer, jag kan bocka av dem…Det är 
jättebra grejer som står där men de behöver sitt sammanhang. Vi behöver bli bättre på att förklara för konsulter 
och egna medarbetare varför är det här [Samverkan BAS] viktigt, vad är det vi vill åstadkomma”(PC)

Samarbete / Samverkan BAS
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Prestationsvariabler – jämförelse mellan fast och rörligt arvode

Variabel/Begrepp
Typ av 
ersättning

N 
(antal)

Medel-
värde

p-värde

TID_PRESTATION 
Tre indikatorer (CA=0.87) 

Fast 106 2,58
0,000Rörligt 98 3,27

Total 204 2,91

KOSTNAD_PRESTATION 
Tre indikatorer (CA=0.82) 

Fast 106 2,62
0,000Rörligt 98 3,19

Total 204 2,89

KVALITET_PRESTATION  
Tre indikatorer (CA=0.82)  

Fast 106 2,99
0,000Rörligt 98 3,63

Total 204 3,30

HÅLLBARHET_PRESTATION 
Tre indikatorer (CA=0.83) 

Fast 106 2,70
0,000Rörligt 98 3,15

Total 204 2,92

INNOVATION PRESTATION 
Tre indikatorer (CA=0.86) 

Fast 106 2,37
0,000Rörligt 98 3,10

Total 204 2,72

• Prestationerna är bättre i uppdrag 
med rörligt arvode och det gäller 
alla fem prestationsvariabler 



Mindre nöjda med prestation i uppdrag med fast arvode, orsaker

- Svagare fokus på kvalitet; svårt att få betalt för det lilla extra vid fast arvode

- Sämre transparens, konsult lyfter inte fram förbättringar då man ofta får arbeta med dem gratis

Rätt ersättningsform beror av uppdragets förutsättningar (osäkerhet)

”Det blir generellt högre kvalitet vid rörligt 
arvode då vi kan leverera det lilla extra 
medan det vid fast arvode blir stelt” (UL)

”Allt-ingår-mentaliteten har fått konsekvenser” (UL)

”Vi köper en total leverans som de leder och styr, vilket i sig är jättepositivt. Jag tror det utvecklar 
konsultbranschen otroligt mycket att ta ansvar för en leverans. Men vi måste hitta rätt uppdrag 
och rätt former, eftersom stora förändringar är jättesvåra att hantera i fastarvodeskontrakt”. (PC)

Prestation – skillnader ersättningsform
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Variabel/Begrepp
Typ av 

respondent N (antal)
Medel-
värde p-värde

Organisatorisk Komplexitet
Trafikverket 53 3,30

0.025Konsult 53 3,70
Total 106 3,50

Teknisk Komplexitet

Trafikverket 53 2,97
0.015Konsult 53 3,43

Total 106 3,20

OSÄKERHET (R)

Trafikverket 53 2,62
0.000Konsult 53 3,64

Total 106 3,13

STYRNING

Trafikverket 53 3,98
0.000Konsult 53 3,23

Total 106 3,60

Jämförelse mellan projektledare och uppdragsledare: FAST ARVODE (53st) 

KVALITET_PRESTATION
Trafikverket 53 2,80

0,024Konsult 53 3,18
Total 106 2,99

• Det är i uppdragen med fast arvode som 
projektledare och uppdragsledare har olika 
uppfattningar om komplexitet, osäkerhet, 
styrning, kvalitet, samt att de har olika erfarenhet



Rekommendation till Trafikverket: 
Låt analys av projektförutsättningar (gärna mha komplexitetsbedömningsmallen) ligga 
till grund för diskussion om och beslut av val av uppdragstyp och ersättningsform. 
En tumregel är att rörligt arvode är mer lämpligt vid målsökande utredningsskeden, 
medan fast arvode är mer lämpligt vid målstyrda projekteringsskeden.

Rekommendation till Trafikverket: 
Ändra paketeringsstrategi till produktpaketering, dvs lägg ihop närliggande sträckor 
med samma leveranstyp, istället för nuvarande processpaketering, som lägger ihop 
efterföljande skeden (olika leveranstyper) för samma sträcka.

Rekommendationer: Ersättningsform och paketering
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Rekommendation till Trafikverket: 
Analys av projektförutsättningar med hjälp av komplexitetsbedömningsmallen 
bör utföras i grupp för att främja ökad förståelse för förutsättningarna, även 
utifrån konsultens perspektiv med fokus på kalkylerbarhet. 

Rekommendation till Trafikverket och konsultföretagen: 
Prioritera det initiala planeringsskedet högre, genom mer intensivt samarbete 
under en längre period, för att skapa en gemensam bild av uppdragets 
förutsättningar, omfattning, innehåll och mål. 

Rekommendationer: Projektförutsättningar 
(osäkerhet/komplexitet)
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Rekommendation till Trafikverket (och konsultföretagen): 
Analysera projektförutsättningarna för att avgöra i vilken utsträckning 
Samverkan Bas bör användas; ju högre komplexitet och osäkerhet, ju mer 
samverkansaktiviteter bör implementeras.

Rekommendation till Trafikverket och konsultföretagen: 
Analysera varför Samverkan Bas bör implementeras och kommunicera syftet 
till projektorganisationen så att alla förstår vad det är vi ska samarbeta kring 
och varför.

Rekommendation till Trafikverket och konsultföretagen: 
Utred om och hur samverkansaktiviteterna i Samverkan Bas behöver 
anpassas till konsultuppdrag.

Rekommendationer: Samarbete och Samverkan Bas
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Rekommendation till Trafikverket: 
Utveckla projektledarnas förmåga att situationsanpassa uppdragsstyrningen för 
att passa målsökande uppdrag med rörligt arvode respektive målstyrda uppdrag 
med fast arvode.

Rekommendation till Trafikverket: 
Förbättra förfrågningsunderlagen (speciellt vid fast arvode) genom ökad tydlighet 
kring omfattning, kravnivåer, antal utredningsalternativ, detaljeringsnivåer, etc.

Rekommendation till Trafikverket: 
Utred om UB-mallarna kan förenklas i vissa typer av uppdrag, eller om de bör 
skräddarsys till specifika uppdrag, särskilt vid fast arvode för att öka 
förfrågningsunderlagens kalkylerbarhet. 

Rekommendation till konsultföretagen: 
Utveckla styrningsrelaterade kunskaper och erfarenheter för att vässa förmågan 
att sälja produkter (leveranstyper), istället för timmar.

Rekommendationer: Styrning
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