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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket arbetar långsiktigt för ökad innovation och produktivitet i anläggningsbranschen. En viktig 

del i det arbetet är att ta fram, använda och vidareutveckla innovations- och produktivitetsfrämjande 

upphandlingsstrategier för entreprenader, tekniska konsulttjänster och underhållskontrakt. Hittills har 

störst fokus legat på upphandlingsstrategier för entreprenader.  

 

I samband med utvecklingsarbetet av konsultaffären har Trafikverket identifierat ett behov av mer 

forskningsbaserad kunskap som stöd i utvecklingsarbetet. Upphandling av tekniska konsulttjänster har 

dock visat sig vara ett område som till skillnad från upphandling av entreprenader erhållit avsevärt 

mindre uppmärksamhet inom den akademiska forskningen. Under senare år har ett par avhandlingar 

och examensarbeten genomförts men det saknas på många områden forskningsbaserad kunskap som 

stöd för utveckling, implementering och vidareutveckling av innovations- och produktivitetsfrämjande 

upphandlingsstrategier för tekniska konsulttjänster.  

 

Under 2019 avslutades en omfattande förstudie som syftade till att följa upp Trafikverkets 

konsultupphandlingar inom kategori planering och projektering där projekt- och uppdragsledare ingick 

som respondenter (Eriksson et al., 2019). I samband med att den förstudien avslutades, initierades ett 

längre forskningsprojekt inom konsultupphandlingar för planering och projektering för att ytterligare 

fördjupa kunskaperna (diarienummer: TRV 2019/40476). Studien berör upphandling av tekniska 

konsulttjänster med fokus på tidiga skeden så som lokaliseringsutredning och planläggning samt sena 

skeden så som framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling. Projektet är uppdelat i tre 

delstudier: en litteraturstudie, en intervjustudie och en fallstudie. Den första delstudien resulterade i 

rapporten ”Procurement of Engineering Consultants – A literature study” (Granheimer, 2020), som 

även den visar att det finns begränsad forskningsbaserad kunskap kring konsultupphandlingar. 

Föreliggande rapport presenterar resultaten av den andra delstudien, dvs. intervjustudien. Under 

hösten 2020 kommer den tredje och sista delstudien, fallstudien, att påbörjas. Fallstudien beräknas 

pågå i ungefär ett år.    

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är tredelat. För det första syftar den till att undersöka vad konsulterna 

respektive beställarna har för uppfattningar och perspektiv på Trafikverket och deras upphandlingar 

av konsulttjänster med fokus på lokaliseringsutredning och planläggning respektive framtagande av 

förfrågningsunderlag/bygghandling. För det andra syftar den till att påvisa och diskutera eventuella 

olikheter och motstridigheter mellan de två aktörernas uppfattningar, och för det tredje syftar den till 

att föreslå en riktning för fortsatt forskning i den tredje delstudien (fallstudien). 

 

2 Metod 
 

2.1 Urval 
Inom ramen för denna intervjustudie har 14 intervjuer genomförts. I tabell 1 finns information om 

intervjuerna och respondenterna.  
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Tabell 1. Genomförda intervjuer 

 
 

Med anledning av att förstudien (Eriksson et al., 2019) genomförts med projekt- och uppdragsledare 

som respondenter, valde vi att försöka fånga ett mer strategiskt perspektiv och därför intervjua chefer 

på olika nivåer, både på beställar- och konsultsidan.  

 

Eftersom studien inriktar sig på upphandling av tekniska konsulttjänster för lokaliseringsutredningar, 

planläggning och framtagande av bygghandling/förfrågningsunderlag, ansågs det viktigt att fånga 

perspektiv från de två investeringsverksamheterna på Trafikverket, dvs. Stora projekt och Investering. 

Vi intervjuade två enhets- respektive avdelningschefer på Investering och två projektchefer på Stora 

projekt. Respondenterna från de två verksamhetsområdena kompletterades med två enhetschefer 

från Inköp och Logistik för att få ytterligare ett perspektiv, med mer fokus på upphandling. 

Respondenterna valdes även ut så att samtliga Trafikverkets regioner skulle finnas representerade. 

Samtliga dessa chefer kommer benämnas beställarchefer i rapporten. 

 

Cheferna på konsultbolagen valdes ut för att representera både större och mindre konsultbolag. Till 

större bolag räknas de med en årlig omsättning över 1 miljard kronor för den svenska verksamheten. 

Dessutom ansågs det relevant att de fanns bland Trafikverkets så kallade A- och B-leverantörer. Av 

Trafikverkets årliga inköpsvolym utgör A-leverantörerna tillsammans 70-80 %, medan B-

leverantörerna tillsammans står för 10-15 %. Cheferna har befattningar så som affärsområdeschef, 

divisionschef, client director och utvecklingschef. Vi strävade även efter en spridning mellan 

konsultchefer med lång erfarenhet av konsultbranschen, med chefer som även arbetat på Trafikverket 

och som då i viss mån kunde se frågeställningarna utifrån bådas perspektiv. Samtliga dessa chefer 

kommer benämnas konsultchefer i rapporten. 

 

Angående utbildningsbakgrund visade det sig att merparten av de intervjuade antingen har en 

ingenjörsexamen alternativt saknar högskoleutbildning.  

 

2.2 Datainsamling 
Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär där det fanns en guide med frågor, en för 

beställarchefer och en annan för konsultchefer. De flesta frågorna var dock samma i de två guiderna. 

Part Organisation Intervjuns längd Intervjuns form Benämning i text

Beställare Investering 80 min Fysisk Beställarchef A

Beställare Investering 70 min Skype med video Beställarchef B

Beställare Stora projekt 73 min Skype med video Beställarchef C

Beställare Investering 86 min Skype med video Beställarchef D

Beställare Investering 73 min Skype med video Beställarchef E

Beställare Inköp och Logistik 77 min Skype med video Beställarchef F

Beställare Stora projekt 45 min Skype med video Beställarchef G

Beställare Inköp och Logistik 88 min Skype utan video Beställarchef H

Konsult Större 80 min Skype med video Konsultchef I

Konsult Större 81 min Skype med video Konsultchef J

Konsult Mindre 76 min Skype utan video Konsultchef K

Konsult Större 81 min Fysisk Konsultchef L

Konsult Större 80 min Skype med video Konsultchef M

Konsult Mindre 68 min Skype med video Konsultchef N
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Dessutom ställdes följdfrågor när det uppstod behov av fördjupning eller förtydligande. Frågornas 

ordning varierade något mellan de olika intervjuerna, eftersom respondenternas svar ibland ledde 

samtalet in på andra frågor längre ner i guiden. Huvudförfattaren genomförde och ledde samtliga 

intervjuer medan medförfattarna deltog på två intervjuer, en med en beställarchef och en med en 

konsultchef.  

 

2.3 Dataanalys 
Samtliga intervjuer transkriberades och utgjorde underlag för analysen. Till att börja med skrevs 

samtliga transkriberingar ut och färgkodades för att kunna skilja de olika respondenterna åt. Därefter 

strukturerades intervjuerna, fråga för fråga, för att möjliggöra jämförelser mellan de olika 

respondenternas svar på respektive fråga. Därefter skapades kategorier utifrån teman som framträdde 

i svaren och sedan identifierades beröringspunkter mellan kategorierna för att om möjligt slå ihop vissa 

kategorier till en ny, större kategori. I rapporten framgår de olika kategorierna och innehållet i dessa. 

Resultatkapitlet är indelat i följande teman: Trafikverket som beställare och kund, syn på 

konsultuppdrag, projektförutsättningar, upphandlingsstrategi samt projektutfall. De presenteras som 

en beskrivande sammanfattande text och illustreras med utvalda citat från intervjuerna. Slutligen 

undersöktes skillnader/likheter mellan svaren från beställare respektive konsult, men även mellan 

olika avdelningar hos beställaren och mellan olika storlekar på konsultbolag. 

3 Resultat 
 

3.1 Trafikverket som beställare och kund 
Under intervjuerna uppkommer det reflektioner kring Trafikverket som beställare och kund, både av 

beställar- och konsultcheferna. Eftersom konsultbolagen även utför uppdrag åt andra beställare så 

ställdes frågor för att få en inblick i hur Trafikverket skiljer sig från andra beställare, både i Sverige och 

internationellt.  

 

3.1.1 Enhetlighet och skillnader inom Trafikverket 
De flesta konsultcheferna har en positiv syn på Trafikverket som kund och Trafikverkets kompetens 

som beställare. En konsultchef säger att Trafikverket är en professionell beställare och förklarar att ”en 

del i den här professionalismen är alla duktiga [tekniska] specialister som finns på Trafikverket, som 

faktiskt kan möta upp och guida” (Konsultchef J). Flertalet konsultchefer uttrycker också att 

Trafikverkets uppdrag och Trafikverket som beställar- och inköpsorganisation har genomgått en positiv 

förändring i flera avseenden. Den nationella affärsstrategin nämns av flera som ett steg i rätt riktning 

mot bättre affärer och mer lika uppdrag över landet. 

 

Det är dock inte alla som ser positivt på förändringen som skett. Kritiken som kommer fram handlar 

bland annat om att det kan upplevas som Trafikverket är byråkratiskt och att teknikintresset har 

minskat. Konsultchef N säger att ”nu upplever vi mer det som att våra kontaktpersoner i uppdragen är 

mer inriktade på pengar, leveranser och tider, men vet egentligen inte vad vi gör”. Samma konsultchef 

säger att de kan sakna ett ”bollplank” i tekniska frågor, speciellt inom små och medelstora uppdrag på 

Investering och att utvecklingen mot en mer renodlad beställarorganisation inte upplevs enbart 

positiv. En annan konsult poängterar att Trafikverket inte kan hanteras som en kund ”utan det finns ju 

olika delar” (Konsultchef L). Enligt samma chef upplevs variationen större hos Trafikverket än hos andra 

beställare.  
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Flera konsultchefer uttrycker också att de föredrar att ha uppdrag åt Stora projekt, jämfört med 

Investering, vilket till stor del beror på att Stora projekt har mer dedikerade resurser att möta upp 

med. Konsultchef I uttrycker att Stora projekt har ”en beställarorganisation där det är mycket lättare 

för oss att diskutera projektekonomi och uppföljning”. När det går att föra en kvalificerad dialog bidrar 

det till bättre framdrift i projekten enligt samma konsultchef. Ett par av beställarcheferna uttrycker 

också att det funnits, och fortfarande finns, interna skillnader inom Trafikverket, bland annat ”ett 

östkust- och ett västkustsätt att handla upp” (Beställarchef C). Samma chef säger också att olika 

projektchefer har olika sätt att upphandla.  

 

3.1.2 Trafikverket i jämförelse med kommuner, regioner och andra myndigheter 
Enligt flera konsultchefer är en av de största skillnaderna mellan Trafikverket och andra svenska 

offentliga beställare, framförallt kommuner och regioner, att deras konsultuppdrag oftast är betydligt 

mindre omfattande än Trafikverkets uppdrag. Det som gör Trafikverkets uppdrag mer omfattande är 

bland annat att antalet dokument på Trafikverket är betydligt fler, vilket upplevs negativt. Trafikverket 

upplevs ”lite stelbent” och byråkratiskt med många styrande dokument att ta hänsyn till (Konsultchef 

N). Å andra sidan menar flera konsultchefer att det finns en tydlig struktur och en större ordning hos 

Trafikverket jämfört med andra beställare, något som upplevs positivt och bidrar till konsulternas vilja 

att arbeta i uppdrag åt Trafikverket. En av konsultcheferna säger att ”det finns ju många som säger att 

de inte vill jobba i Trafikverksuppdrag för att det är bara en massa papper som ska fyllas i och mycket 

byråkrati. Sen finns det ju sådana som tycker det är jätteskönt att det är bra ordning och reda på allting. 

Jag har inte hört att man uppfattar kommuner och [regioner] på samma sätt” (Konsultchef N).  

 

En beställarchef med erfarenhet från att ha arbetat inom kommunen har uppfattningen att det var 

betydligt fler mindre konsultbolag som lämnade anbud hos kommunen, än vad det är till Trafikverket. 

Anledningen anses vara det byråkratiska förhållningsättet och det stora antalet dokument hos 

Trafikverket. ”Jag tror inte de törs ibland. De är lite mer omfattande, upphandlingarna och alla TDOK:ar 

och hänvisningar kors och tvärs mot vad det är på en kommun” (Beställarchef D).  

 

Ytterligare en skillnad som lyfts fram av konsultcheferna är att Trafikverket anses vara en mer kunnig 

och professionell beställare än andra offentliga beställare. Med kunnig och professionell verkar menas 

att Trafikverket har egna tekniska specialister och en vana att upphandla och driva konsultuppdrag, 

något som andra offentliga beställare inte har i samma utsträckning. När det gäller Trafikverksuppdrag 

menar Konsultchef I: ”vi får använda vår kompetens bättre och föreslå lösningar fullt ut och hela 

vägen”, vilket samma chef menar inte är fallet med andra offentliga beställare där dialogen oftast mest 

handlar om pengar och inte funktion.  

 

Några av konsultcheferna upplever också att Trafikverkets förfrågningar och upphandlingar är mer 

tydliga, välskrivna och genomarbetade än till exempel kommunernas. Kommunerna och 

konsultbolagen har historiskt arbetat tätt sammanflätat och inte tydligt definierat vad resultatet ska 

vara. Konsultchef L förklarar att ”i kommunsammanhang lever vi fortfarande kvar i att vi tillsammans 

definierar de där sakerna efterhand och det är lite som det fungerade förr.”  

 

Flera konsultchefer uttrycker också att Trafikverket, till skillnad från de flesta andra beställare, ibland 

ställer krav på konsultens organisation. Det är något som konsulterna ogillar eftersom det pekar på 

bristande förtroende för konsulterna och ökar konsulternas risk. ”Men varför litar inte Trafikverket på 

att konsulterna själva sätter in rätt personer? Jag menar det är en jättestor ekonomisk risk för oss” 

(Konsultchef J). Kraven som Trafikverket ställer på konsulternas organisation i förfrågningsunderlaget 

upplevs begränsande och dessutom anses de sällan gynna uppdraget i stort. Det rör exempelvis krav 
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på enskilda konsulters kompetens och erfarenhet. Flera av konsultcheferna säger dessutom att de inte 

kan erbjuda den mest lämpade organisationen, kompetens- och personlighetsmässigt p.g.a. dessa 

krav. En av konsultcheferna uttrycker att om Trafikverket ställer lägre/färre krav på konsulternas 

organisation så ”kan vi själva plocka ihop personer med erfarenhet, men även just personliga 

egenskaper(…) Jag tror man skulle få bättre organisationer på det sättet” (Konsultchef J). 

 

3.1.3 Trafikverket i jämförelse med internationella myndigheter 
En av konsultcheferna med erfarenhet av att lämna anbud på uppdrag i andra länder menar att det 

ofta är ett större fokus på individen och dess utbildning/erfarenhet i uppdrag utomlands. 

Internationella beställare styr oftare vilken individ som ska arbeta i uppdragen. Trafikverket, å andra 

sidan, lämnar det ofta öppet för leverantören att avgöra vilken individ som är mest lämpad även om 

det händer att Trafikverket vill ha namn på någon eller några nyckelpersoner. En annan konsultchef 

nämner att i Schweiz är uppdragen betydligt mindre detaljstyrda från myndighetens sida, vilket 

uppskattas av chefens medarbetare som då får arbeta med mer utmanande tekniska frågor än när 

beställarsidan detaljstyr tekniken. ”Det är ju någonstans därför vi är en teknisk konsult. Vi ska ha de 

bästa här hos oss som får tänka innovation och nymodigheter och så” (Konsultchef I).  

 

3.1.4 Trafikverket i jämförelse med privata beställare 
Samtliga konsultchefer nämner att en av de största skillnaderna med att utföra uppdrag åt en privat 

beställare, jämfört med åt Trafikverket, är att det är större fokus på ekonomin hos de förstnämnda. 

Det kan även upplevas vara enklare och smidigare att arbeta åt en privat kund eftersom det är mer 

fokus på att ta fram bra lösningar än att göra många omtag. ”Det blir lite mer hands-on” att arbeta åt 

en entreprenör enligt Konsultchef N. Flera konsultchefer lyfter dock fram att Trafikverket uppfattas 

som en mer kunnig beställare än många privata aktörer. Bland annat upplevs förfrågningarna vara mer 

genomarbetade och Trafikverkets tekniska specialister anses kunna vara med och diskutera 

lösningsförslag i större utsträckning. En av konsultcheferna nämner även att privata beställare köper 

rådgivning i betydligt större utsträckning än Trafikverket gör. 

 

3.2 Syn på konsultuppdrag 
Från att ha diskuterat affärsrelationen mellan Trafikverket och konsultbolagen på ett mer övergripande 

plan kommer resterande del av rapporten mer specifikt beröra upphandling av lokaliseringsutredning 

och planläggning, respektive framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling. I detta avsnitt 

redogör vi för olika kategorier av vad beställar- respektive konsultcheferna anser att de köper/säljer. 

 

3.2.1 Produkt  
Förutom en (slut)produkt så nämner flertalet, framförallt beställarchefer, att de köper handlingar, väg- 

och järnvägsplaner och lösningar. Dessa benämningar kan kopplas till både tidiga och sena skeden. 

Enligt en av konsultcheferna fanns det personer inom dennes organisation som tidigare benämnt 

bolaget som ”projekteringsfabriken” (Konsultchef M). Samma chef säger dock att Trafikverket på 

senare tid lyssnat mer på konsulterna och att den bilden inte riktigt beskriver hur det ser ut idag.   

 

3.2.2 Process 
Det är några av beställarcheferna som refererar till att det är en produkt som levereras i slutändan 

men att det egentligen är en process som utbyts mellan parterna under uppdragets genomförande, 

framförallt i upphandling av lokaliseringsutredningar och planläggning. Beställarchef C säger att ”det 

är klart att vi får en produkt i slutändan, så är det ju, men egentligen köper vi ju hela processen ihop 

med konsulten. Att de är med i våra samråd. De är med i samtalen med kommuner och regioner och 
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de deltar på Länsstyrelsen och med närboende osv. Men ja, nästan mer en process än en produkt i de 

här riktigt tidiga skedena”. Även konsultcheferna är inne på processen som en viktig del av leveransen, 

det handlar om ”förmågan att ta saker och ting från A till B” (Konsultchef L). Konsultchef J antyder att 

de levererar en produkt men att uppdraget även innehåller ”en hållbar väg dit”. 

 

3.2.3 Kompetens 
Att det är kunskap och kompetens som köps nämns av flera, både konsult- och beställarchefer. Även 

benämningar som konsultorganisationens förmåga och rådgivning är exempel på beskrivningar som 

används och som kan kopplas till kompetens.   

 

3.2.4 Nytta 
I den här kategorin som vi valt att benämna ”nytta” inkluderas mer övergripande och lite diffusa 

beskrivningar av vad som Trafikverket köper och konsulterna levererar. En beställarchef menar att 

Trafikverket ”köper en ansvarstagande konsult” (Beställarchef E). Konsultchef L refererar till att de 

hjälper Trafikverket ”att uppnå sina mål”, medan en annan konsultchef menar att de säljer 

”möjligheter till mer tågtrafik” (Konsultchef M) till Trafikverket. Konsultchef I utvecklar resonemanget 

och säger att ”vi säljer samhällsnytta och framkomliga transporter, eller mobilitet”. 

 

Det framkommer av flera konsultchefer att de önskar sälja mer av det som är kategoriserat under 

kompetens och nytta, snarare än produkter. En av konsultcheferna uttrycker att de hellre vill utgå från 

kundens behov och hjälpa dem uppnå sina mål, vilket chefen menar är definitionen av konsulttjänster. 

Konsultchef M säger att de säljer mer rådgivning och ”helhet” till privata beställare och 

infrastrukturförvaltare än vad de gör till Trafikverket men att de skulle önska att även Trafikverket 

skulle efterfråga mer rådgivning. En anledning till att det ser ut som det gör är att Trafikverket har en 

klarare bild av vad de vill köpa. Konsulterna vill sälja mer rådgivning eftersom de vill komma in tidigare 

i processen då det finns möjlighet till att påverka effektivare och mer innovativa lösningar.  

 

3.3 Projektförutsättningar 
I analysen av intervjuerna har det framkommit vissa aspekter som verkar extra viktiga för att kunna 

bestämma uppdragets svårighetsgrad. Vi har valt att benämna dessa som projektförutsättningar. 

 

3.3.1 Projektförutsättningar som skiljer mellan skeden   
Alla respondenter uppfattar att uppdrag i tidiga skeden skiljer sig åt från uppdrag i senare skeden. 

Enligt en av beställarcheferna handlar tidiga skeden om att ”definiera vad är det man ska göra” medan 

det i senare skeden redan är ”definierat vad som ska göras” (Beställarchef E). Det som cheferna 

framförallt upplever som skillnad är att i tidiga skeden är kunskapen om vad som ska byggas liten och 

osäkerheterna kring vad som ska byggas stora. I senare skede så har kunskapen växt och genom olika 

utredningar har osäkerheterna minskat. Det finns alltså en tydligare bild av hur slutlösningen kommer 

se ut då. 

 

En konsekvens av detta är att tidiga skeden upplevs svårare och mer utmanande än senare skeden. 

Det som framförallt nämns är mängden osäkerheter, både om förutsättningarna men också kring vad 

som kan komma under uppdragets gång och hur det ska hanteras. Beställarchef A menar att ”ett 

planeringsuppdrag är oftast svårare eftersom där är mycket mer osäkerheter kring vad som kommer 

komma fram i processen. Vad kommer vi att hitta för några aspekter vi måste ta hänsyn till? Vad är 

det för mål vi kommer behöva göra avvägningar emellan? Vad kommer myndigheter, vad kommer 

allmänheten att föra in för synpunkter som vi behöver beakta?” I tillägg till det är det flera chefer som 
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upplever att avvägningarna som görs i de tidiga skedena bidrar till att skedet upplevs svårare än ett 

senare. En beställarchef säger att i tidiga skeden ”är det mycket mer avvägningar mellan olika mål och 

intressen som är svåra att göra avvägningar mellan. Man kan inte sätta kronor och ören på varje sådan 

där aspekt” (Beställarchef A). Dessutom uttrycker en av beställarcheferna att det är svårt att väga och 

prioritera mellan nationella respektive regionala nyttor, vilket bidrar till skedets komplexitet.  

 

En annan utmaning med de tidiga skedena upplevs vara kopplad till beställarens förväntningar på 

uppdragsorganisationen. Det är flera chefer på båda sidor som menar att det råder oklarheter kring 

hur många alternativ som anses vara tillräckliga att ta fram och som följaktligen ska kalkyleras med av 

konsulterna. Dessutom säger flera chefer, både på beställar- och konsultsidan, att det är svårt att veta 

vad som är rätt detaljeringsgrad och rätt tekniskt djup i lokaliseringsutredningen respektive 

planläggningen. Vissa av konsultcheferna upplever även att det är mindre tydligt vad beställaren 

förväntar sig kring vad de olika handlingarna faktiskt ska innehålla. Å andra sidan verkar cheferna 

uppleva att förväntningarna och detaljeringsgraden är mer tydliga i senare skeden. 

 

När det gäller de senare skedena anser flera chefer på båda sidor att de generellt sett är enklare att 

beskriva, definiera och genomföra eftersom det inte återstår så många osäkerheter då. En av 

konsultcheferna uttryckte att ”då kvarstår egentligen bara tekniska osäkerheter som vi ska reda ut och 

de är väldigt mycket mer överblickbara” (Konsultchef L). 

 

Även intressenthanteringen, som är en del av de tidiga skedena, nämns som utmanande av flera skäl. 

Det handlar om osäkerhet kring hur många och vilka synpunkter som kommer komma in från olika 

intressenter som således förväntas hanteras av konsulterna. Själva kommunikationen med 

intressenterna, så som kommuner, regioner, andra myndigheter och allmänheten, upplevs också 

krävande. Dessutom är det beställarchefer som menar att den politiska arenan kan bidra till 

uppdragets osäkerheter eftersom ”vi tar ju fram korridorer men vi kan ju inte veta hur en enskild 

kommun tycker om olika korridorer” (Beställarchef C). En av beställarcheferna berättade också att 

uppmärksamheten kring skedena skiljer sig åt, bland annat beroende på ekonomiska aspekter som blir 

uppenbara först i senare skeden, ”ofta får ju detaljprojekteringen störst uppmärksamhet därför att det 

är mest pengar, men det är ju klart att de stora kostnaderna grundlägger man ju i de tidiga skedena” 

(Beställarchef G). 

 

3.3.2 Projektförutsättningarnas konsekvenser 
Skillnaderna i förutsättningar för respektive skede verkar få konsekvenser på resurssättning och 

samordning inom projektorganisationen. Cheferna på båda sidor verkar vara överens om att det är 

konsulter med olika kompetenser och personliga egenskaper som arbetar i de tidiga, respektive i de 

senare skedena. I de tidiga skedena är kompetenserna mer inriktade mot miljö och samhällsplanering, 

medan det i senare skeden rör sig om ingenjörer inom olika tekniska ämnesområden. Cheferna menar 

att de konsulter som arbetar i de respektive skedena måste attraheras av skedets specifika 

förutsättningar, dvs. konsulterna som är med i ett uppdrag i tidigt skede måste lockas av och kunna 

hantera osäkerheterna som råder och vara mer kreativa medan de som arbetar i senare skeden snarare 

bör uppskatta struktur och att lösa mer definierade problem.  

 

Gällande projektledningsfunktionen hos beställaren respektive konsultbolaget uttrycker flera chefer 

från båda sidor att förmågan att kommunicera är extra viktigt i tidigt skede. Kommunikationen är viktig 

internt för att driva projektet framåt, men även externt gentemot omvärlden för att förankra beslut 

och vägval. En av beställarcheferna reflekterar över att beställarorganisationen snarare fungerar som 

processledare än projektledare i tidiga skeden, dvs. i arbetet med att förankra och föra dialog externt. 
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På så sätt möjliggör beställaren för konsulten att arbeta. I senare skeden verkar kommunikationen 

enbart krävas internt, inom och mellan uppdrags- respektive beställarorganisationen. 

 

Som tidigare nämnts är det olika kompetenser som arbetar i de tidiga, respektive de senare skedena. 

Trots det framför flertalet chefer att det är viktigt att konsulterna är med i båda skedena så att de ser 

konsekvenserna av prioriteringar, avgränsningar och vägval. Även det omvända vore att önska enligt 

en konsultchef, dvs. att de som medverkar i senare skede görs delaktiga även i tidiga skeden och 

därmed i styrandet av uppdragen. Även om konsulterna överlappar och till viss del är med i båda 

skedena, upplever både beställar- och konsultchefer att det kan vara svårt att föra med sig kunskap 

från det tidiga, till det senare skedet. Vidare menar några av cheferna att när både det tidiga och det 

senare skedet ingår i samma uppdrag så upplevs inte brytningen mellan skedena vara knivskarp, utan 

snarare gå in i varandra.   

 

De olika skedenas förutsättningar får även konsekvenser på beställarorganisationen. Enligt en 

beställarchef är det fler tekniska specialister involverade i det senare skedet, vilket gör organisationen 

större och därmed svårare att styra än i de tidigare skedena.  

 

I tabell 2 framgår de projektförutsättningarna som skiljer mellan de olika skedena samt 

konsekvenserna av desamma. 

 
Tabell 2. Projektförutsättningar och dess konsekvenser per skede 

3.3.3 Projektförutsättningar som skiljer mellan projekt 
Utöver projektförutsättningarna som är relaterat till ett specifikt skede, finns det förutsättningar som 

snarare anses bero på andra faktorer och således kan skilja mellan olika projekt inom samma skede. 

Tekniska problemställningar är exempel på sådana förutsättningar. Ny teknik, komplicerade lösningar 

och utmanande konstruktioner nämner några av cheferna som parametrar som bidrar till att öka 

svårigheten i ett uppdrag. Det anses inte enbart svårt rent konstruktionsmässigt i själva projekteringen, 

utan även svårt att lösa rent produktionsmässigt. En teknisk svårighet som nämns av några av cheferna 

är uppdrag som rör befintlig infrastruktur. Det beror på att det blir extra utmanande under 

produktionsfasen när entreprenören tvingas samsas med trafik (vilket projektören måste beakta) men 

även att projekteringen måste anpassa sig efter de förutsättningar som råder i infrastrukturen idag och 

inte kan utgå från ett blankt papper. 

 

En annan teknisk likväl som organisatorisk utmaning rör samordning mellan och inom de olika tekniska 

ämnesområdena. Flera chefer nämner att kraven på den tvärfunktionella samordningen ökar med ökat 

antal olika tekniska specialister, även komplexiteten ökar när flera konsulter inom samma 

ämnesområde behöver samordnas. En av beställarcheferna menar att ett vanligt problem med 

konsultbolagens leveranser rör just brist på samgranskning mellan olika ämnesområden. Inte sällan 

leder det till stora konsekvenser så som tidsförskjutningar och ökade kostnader för projektet. 

Tidiga skeden Sena skeden

Mål Odefinierat Definierat

Osäkerheter Större Mindre (framförallt tekniska)

Avvägningar Icke kvantifierbara Kvantifierbara

Leverabler/förväntningar Mindre tydliga Mer tydliga

Kommunikation Internt och externt Internt

Projektorganisation Mindre Större

Kompetenser Samhällsplanerare/miljövetare Ingenjörer inom tekniska ämnen 
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Ytterligare parametrar som anses utgöra väsentliga förutsättningar för ett uppdrags svårighetsgrad är 

tidplan, geografi och storlek. De grova dragen i tidplanen (uppdragsstart, del- och färdigställandetid) 

sätts av beställaren. Är tidplanen pressad, med minskat utrymme för förseningar, ställer det höga krav 

på framförallt uppdragsorganisationen att minimera misstag och reducera antalet omtag, vilket kan 

bidra till att öka ett uppdrags svårighet.   

 

Att geografin utgör en viktig projektförutsättning upplever flera chefer. Exempelvis kan mängden 

årsdygnstrafik och möjligheten att kunna stänga av hela/delar av vägen/järnvägen utgöra viktiga 

förutsättningar för konsultuppdragets svårighet. En annan parameter som nämns är att de 

förhållandena som råder i en storstad, skiljer sig gentemot de på landsbygden eftersom ”det är 

betydligt svårare att göra det på Stockholms central, än att göra det uppe i Norrland någonstans” 

(Konsultchef M). Ytterligare en aspekt som flera chefer anser påverka uppdragets komplexitet rör 

förutsättningar i marken och naturen. Exempelvis nämner de områden som kräver särskild hänsyn, så 

som Natura 2000-områden, känslig mark-/vattenmiljö och känsligt djurliv.   

 

Storlek på uppdrag anses också vara en faktor som bidrar till uppdragets svårighet, bland annat därför 

att den påverkar osäkerhet och risk. Beställarchef A uttrycker det som att ”storleken är inte alltid 

avgörande, men ofta är det kanske så att stora projekt är mer komplicerade för att de har också de 

faktorerna, stora osäkerheter och stora risker kopplade till sig”. Vid val av upphandlingsstrategi bör 

därför projektförutsättningarna, både de som skiljer mellan olika skeden och de som snarare skiljer 

mellan olika projekt, tillsammans med hur väl uppdraget går att beskriva, utgöra grunden. 

 

3.4 Upphandlingsstrategi 
I denna rapport utgörs begreppet upphandlingsstrategi av komponenterna paketering, 

upphandlingsförfarande, ersättningsform och tilldelningskriterium. 

 

3.4.1 Paketering av tidiga och sena skeden 
I vissa fall paketeras planläggningen ihop med efterföljande skede, dvs. framtagande av 

förfrågningsunderlag/bygghandlingar, till ett uppdrag. Det görs framförallt i små och medelstora 

projekt på Investering. Enligt cheferna finns det både för- och nackdelar kopplat till det.  

 

En av fördelarna upplevs vara att problem inte skjuts framåt vilket annars är risken om ett konsultbolag 

gör planläggningen och ett annat bolag tar fram förfrågningsunderlaget inklusive projekteringen för 

entreprenadskedet. När planläggningen och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling utgör 

ett och samma uppdrag och ett konsultbolag får helhetsansvar är konsulten ”mer benägen att inte 

skjuta problemen på framtiden utan man är mer omsorgsfull i det tidigare skedet” (Beställarchef A). 

En av konsultcheferna lade till att ”beställaren får det billigare” (Konsultchef I). Det uppfattas alltså av 

både beställare och konsultchefer som uppdragsorganisationen tar större ansvar i ett paketerat 

uppdrag eftersom det är samma konsult som tar ansvar ”genom hela kedjan” (Beställarchef B).  

 

Kostnadsbesparingar, effektiviseringar och tidsbesparingar är andra upplevda fördelar med paketering 

i små och medelstora projekt. Dessutom upplevs paketering kunna påverka den interna effektiviteten 

hos beställaren eftersom det kan effektivisera projektprocessen, reducera antalet upphandlingar och 

uppnå ökad kontinuitet. Mycket av den kunskap som tagits fram i tidiga skeden riskerar att gå förlorad 

om konsulten byts ut, och att läsa in sig på nya handlingar tar ofta mycket tid. En beställarchef lyfter 

fram att det kan resultera i minskade kostnader även för konsulten eftersom det kostar att ta fram 
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anbud. Paketeringen anses också bidra till att lyfta kompetensen hos konsultbolagen och de enskilda 

konsulterna eftersom ”man får någon form av erfarenhetsåterföring in i företaget när man är med i 

hela kedjan” (Beställarchef B). Även konsultcheferna lyfter fram erfarenhetsåterföring som en fördel 

eftersom konsulten får vara med ”från ax till limpa” (Konsultchef I). 

 

Nu är det dock inte samma individer hos konsulterna som är (lika) involverade i de båda skedena. 

Konsultchef M menar trots det att projektet/uppdragsorganisationen behåller kunskapen eftersom de 

som varit med i tidiga skedet kan agera ”rådgivare” i senare skeden och omvänt. Det argumentet 

stämmer enbart i teorin enligt en av beställarcheferna. I praktiken brister det eftersom det är olika 

delar av konsultbolagen som är involverade i de olika skedena. Dessutom lyfter en beställarchef fram 

att det kan finnas en jävsproblematik kopplat till huruvida beställaren bör paketera eller ej eftersom 

det kan gynna den konsult som varit med i tidiga skedet. Den konsulten har projektspecifik kunskap 

som den kan använda i upphandlingen av det senare skedet. Beställaren har dock ett ansvar att 

minimera försprånget som den konsulten har, genom att delge allt material som finns framtaget i den 

nya upphandlingen och även ge tillräckligt lång räkningstid som möjliggör andra potentiella 

anbudsgivare att kunna komma ikapp.   

 

Det är flera chefer, både på beställar- och konsultsidan, som säger att det även är viktigt att beakta 

konsultmarknaden, dess förmågor och resurser när upphandlingsstrategin utformas och eventuell 

paketering bestäms. Dessutom måste paketeringen uppfattas attraktiv av konsulterna. En annan 

aspekt på paketering rör konsultbolagens förmåga att själva ta sig an ett uppdrag eller ej. Ibland kan 

nämligen paketet bli för stort/komplext att de tvingas samarbeta med andra bolag för att kunna lämna 

anbud. I det avseendet är det viktigt att beställaren informerar i tid vad som gäller, så att bolagen har 

möjlighet att hitta en lämplig partner.  

 

Det finns även nackdelar med paketering. Först och främst nämns att uppdragen har en tendens att 

bli väldigt långa och enligt en beställarchef skapar det slitningar på organisationen eftersom resurser 

kommer att bytas ut över tid. Dessutom finns en problematik med indexuppläggen i långa kontrakt. 

Även en konsultchef lyfter fram att längden på uppdragen tillsammans med indexregleringen är en 

nackdel som kan innebära att konsulten kommer sitta med höga kostnader och låga timpriser under 

lång tid. Det upplevs även att långa uppdrag blir svårare att överblicka. En beställarchef säger att 

förutsättningarna hinner ändras i långa kontrakt och det resulterar i förändringar, ÄTor och att 

kravdokument och arbetssätt förändras under tiden med mycket anpassningar som följd. 

 

Ibland förekommer också en osäkerhet kring finansiering i tidiga skeden, dvs. att 

beställarorganisationen inte vet om de får pengar för att upphandla det senare skedet eller ej. Det 

anges som ett skäl att Trafikverket ska upphandla skedena separat, alternativt att det senare skedet 

finns som option. Samtidigt lyfter en beställarchef fram att optioner driver spekulation och skapar 

osäkerhet.  En annan osäkerhet är att en hel del av de osäkerheter som finns i projektet hanteras i det 

tidiga skedet. Det får konsekvenser på hur tydligt beställaren kan beskriva uppdraget och hur 

kalkylerbart det blir för konsulterna när båda skedena paketeras ihop. Från konsultbolagens perspektiv 

så innebär osäkerheten att det blir svårt att kalkylera på uppdraget. Konsultchef M säger att ”det är ju 

väldigt svårt för oss att sätta ett pris, även om det inte är ett fast pris. Det kan också vara väldigt svårt 

att sätta andra typer av priser för ett byggskede som kanske är ett par tre år bort. Det är jättesvårt”. 

En annan nackdel med att paketera ihop skedena lyfts fram av en beställarchef. Chefen menar att 

eftersom skedena skiljer sig åt borde uppdragsorganisationen vid en upphandling med mervärden 

utvärderas på olika parametrar i de olika skedena.  
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3.4.2 Upphandlingsförfaranden 
Det finns ett antal skillnader mellan de olika upphandlingsförfarandena. I intervjuerna valde vi att 

framförallt fokusera på under vilka förutsättningar beställaren bör begränsa antalet anbudsgivare 

(genom ett tvåstegsförfarande med prekvalificering) och när förhandling kan vara lämpligt.  

 

Det är flera chefer, framförallt på konsultsidan, som har uppfattningen att när uppdragen är stora och 

komplexa så bör beställaren göra ett tvåstegsförfarande. Konsultcheferna säger att de lägger ner 

betydande resurser på anbudsarbeten och att de av den anledningen önskar pre-kvalificering i större 

utsträckning, framförallt i de större uppdragen. Konsultchef N utvecklar resonemanget kring pre-

kvalificering och argumenterar för en ”enklare prekvalificering” med syftet att ”få bort ett antal 

företag”. Eftersom djupare underlag med intervjuer tar tid och kostar pengar borde ”det större 

anbudsarbetet” ske först i nästa skede (Konsultchef N). Å andra sidan resonerar de flesta cheferna på 

beställarsidan att de inte ser någon anledning till att begränsa konkurrensen, eftersom de sällan får 

speciellt många anbud. Beställarchef F säger att ”vi har väl inget större bekymmer med att vi får för 

många anbudsgivare”. En annan beställarchef resonerar utifrån hur marknaden ser ut och hur mycket 

resurser beställaren har att genomföra bra upphandlingar.   

 

Det är flera chefer från båda parter som argumenterar för att förhandling borde användas betydligt 

oftare än vad som görs idag. Det verkar dock finnas en otydlighet kring när man får förhandla och om 

vad, eftersom få har praktisk erfarenhet av det. Det är samtidigt flera beställarchefer som vill få in mer 

kreativa lösningar och som tror att förhandling skulle uppmuntra fler kreativa förslag från konsulterna.  

 

3.4.3 Ersättningsformer 
I valet av ersättningsform verkar det vara flera aspekter som är värda att resonera kring. För det första 

har de flesta respondenterna uppfattningen att skedet spelar stor roll. Det är flera chefer, både på 

beställar- och konsultsidan, som mer eller mindre sätter likhetstecken mellan tidigt skede och rörligt 

arvode, respektive sent skede och fast arvode. Även en av konsultcheferna resonerar utifrån skede och 

säger ”jag kan ju tycka att i tidiga skeden så är det oftast bättre att ha rörligt pris men däremot så på 

projekteringssidan så är det lite enklare att jobba med fasta priser, för då finns det ofta någon typ av 

handling i botten som man utgår ifrån” (Konsultchef N). Flera av konsultcheferna uttrycker att det är 

opassande med fast arvode i tidiga skeden eftersom det kan bidra till att de gör så lite som möjligt. 

Fast arvode kräver att beställaren kan vara tydlig med vad som ska göras och hur, och det är sällan 

möjligt att åstadkomma i ett tidigt skede.  

 

Utöver skedets betydelse, uttrycker flera att valet av ersättningsform bör baseras på kalkylerbarheten 

och hur tydligt beställaren kan beskriva uppdraget. Dessutom menar en av beställarcheferna att det 

är fel att sätta likhetstecken mellan komplexitet och rörligt arvode, eftersom komplexiteten i vissa fall 

går att tydliggöra. Det bör istället vara typen av projekt som är styrande. Det är flera, framförallt 

konsultchefer, som menar att vid oklara förutsättningar så gör de antaganden i sin kalkylering, vilket 

sedan bör regleras mellan parterna under uppdragets gång. Chefer på båda sidor säger också att 

beställaren borde kunna sätta förutsättningar i uppdrag där det är svårt att beskriva omfattningen. 

Samtidigt uttrycker en konsultchef att det skulle vara mindre lämpligt eftersom ”ibland så kanske man 

kan göra vissa antaganden och se till att skapa förutsättningar för fast pris men…ibland så känns det 

ju snarare mer krystat” (Konsultchef L). 

 

Det är flera chefer som uttrycker att en blandning av olika ersättningsformer kan vara ett alternativ till 

att antingen välja fast eller rörligt arvode. Både beställarchefer och cheferna på konsultsidan lyfter 

potentialen i att blanda olika ersättningar. Det finns även några chefer som ser potential i att ha 
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uppdrag som är indelade i två faser, där första fasen går ut på att utreda och klargöra vad som ska 

göras i andra fasen. I slutet på fas ett så sätts då någon form av riktpris (med incitament) för fas två, 

innan den inleds. Konsultchef M säger att man kan ”ha en förberedande fas där man på något sätt får 

betalt för att läsa in sig, för att planera och för att räkna fram någon slags riktkostnad och sen så sätter 

man ett incitament mot det.”  

 

Att det inte enbart är skedet eller kontexten som skapar förutsättningar för konsulterna är något som 

lyfts fram av både konsultchefer och beställarchefer. Även ersättningsformen tillsammans med 

kalkylerbarheten utgör viktiga förutsättningar för uppdraget. Ersättningsformen kan innebära en 

potentiell risk för konsultbolagen, vilket läggs på som ett tillägg på anbudssumman. En av 

konsultcheferna nämner till exempel att de försöker väga in även sådant som inte explicit uttrycks i 

förfrågningsunderlaget så som lokalkännedom, för att göra antaganden och bedöma osäkerheter när 

de räknar på uppdrag på fast arvode. ”Det är klart att är det en otydlig handling så lägger man på mer 

för att det är osäkerheter” (Konsultchef N). 

 

En viktig faktor som lyfts fram är att de båda parternas syn på vad som ingår i ett uppdrag och vad som 

bör regleras genom ändringar och tillägg är överensstämmande. Enligt en beställarchef bör valet av till 

exempel ersättningsform oftare göras i dialog mellan parterna, innan upphandlingen. ”Vi bör ha en 

dialog med marknaden…för vi kan ha en uppfattning om att det här är tydligt och kalkylerbart så att vi 

kör fast arvode, men ja man ser det nog på olika sätt” (Beställarchef F). 

 

Det dras också paralleller mellan ersättningsform och styrning av kontraktet i genomförandet. Några 

av cheferna, på båda sidor, menar att i uppdrag med fast arvode så blir det ofta mycket fokus på 

ekonomin istället för att fokusera på att hitta bästa lösningen.  En av konsultcheferna säger att det 

finns en förutfattad mening från beställarens sida om att konsultbolagen har olika arbetssätt, 

beroende på ersättningsform vilket enligt chefen inte stämmer.  

 

3.4.4 Tilldelningskriterier 
Enligt upphandlingslagstiftningen finns det tre sätt att tilldela ett kontrakt på, varav de vanligaste två 

är pris eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Vi har valt att benämna pris med ”lägst pris” och 

bästa förhållande mellan pris och kvalitet med ”mervärde”.  

 

Det flesta konsultcheferna uttrycker att det alltid är mer lämpligt att tilldela en upphandling på 

mervärde, än på lägst pris och flera av dem betonar också kopplingen mellan uppdragets 

svårighetsgrad och användandet av mervärden. ”Ju mer komplext ett uppdrag är, ju svårare det är, ju 

mer osäkerhetsfaktorer det innehåller, desto mer mervärden skulle vi ju vilja att uppdraget 

utvärderades på” (Konsultchef I). Likaså menar några av dem att även skedet spelar in och att 

mervärden framförallt är att föredra i tidiga skeden samt för mer komplexa och innovativa uppdrag. 

Bland beställarcheferna är uppfattningen att det finns upphandlingar och uppdrag som lämpar sig för 

båda tilldelningskriterierna, framförallt när det gäller standarduppdrag och repetitiva uppdrag som går 

att beskriva väl. Vissa av beställarcheferna verkar dock vara mer för mervärden än andra. 

 

Det är flera, både beställar- och konsultchefer som säger att det finns paralleller mellan 

tilldelningskriterium och kvalitet i utförandet. Beställarchef H anser att ”om vi vill få bra leveranser 

måste vi vara beredda att betala för det och inse att det ändå inte blir dyrare i slutändan och att vi får 

bättre kvalitet”.  När beställaren tillämpar mervärde finns det en möjlighet för dem att se vilken kvalitet 

de kan förvänta sig säger en av konsultcheferna. En annan aspekt på kvalitet och kopplingen till 

mervärde beskrivs av två beställarchefer. De uttrycker sig båda i termer av trygghet och menar att 
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genom att använda mervärden, så som intervjuer och genomförandebeskrivningar, kan de verifiera 

om anbudsgivarna har förstått uppdraget.  

 

Det finns chefer på beställarsidan som menar att det i princip går att sätta likhetstecken mellan lägst 

pris och lägst totalkostnad. I kontrast till det menar andra beställarchefer att det resonemanget inte 

håller. Beställarchef H säger att ”låga priser ger däremot ofta en högre slutkostnad och sämre 

leveranser, både kvalitets- och tidsmässigt”. Det finns även de som menar att en högre kvalitet på 

konsulternas handlingar kan leda till besparingar i nästa skede, dvs. under produktionen. Det framgår 

av chefer på båda sidor att det är mer resurskrävande med en upphandling som tilldelas med 

mervärden och det nämns att projektets tidplan kan styra valet av tilldelningskriterium. Även 

Konsultchef D lyfter fram att anbudsarbetet är resurskrävande genom att säga att ”vi lägger ibland en 

miljon i ett anbudsskede”. 

 

Att det finns en koppling mellan val av tilldelningskriterier och styrning i kontraktsfasen nämns av två 

av beställarcheferna. Uppfattningen är att det går att ”rädda ett helt värdelöst kontrakt och 

förfrågningsunderlag med en bra styrning och en bra dialog…styrningen är mycket, mycket viktigare 

än eventuella misstag du gör i upphandlingsskedet” (Beställarchef H).  

 

Chefer på båda sidor ser också en risk med för låga priser vid tillämpandet av lägst pris. Flera chefer 

nämner att för låga priser leder till problem i utförandet, eftersom ”rent generellt kan ett lägsta pris 

innebära att man gör minsta möjliga som konsult för att få någon form av ekonomi i det hela” 

(Konsultchef G).  För att förhindra för låga priser nämner flera konsultchefer att andra offentliga 

beställare har ett tillvägagångssätt där (tim)priset sätts av beställaren på förhand i 

förfrågningsunderlaget, vilket anses vara positivt eftersom utvärderingen då blir på kvalitet eller 

kunskap. Även en av beställarcheferna är lockad av det upplägget. 

 

3.5 Projektgenomförande 
I detta avsnitt behandlas chefernas syn på samarbete, innovation samt produktivitet och effektivitet. 

 

3.5.1 Samarbete 
Att samarbete är viktigt och att uppdragen i grund och botten handlar om människor och deras 

förtroende för varandra, är något som båda sidornas chefer lyfter fram. Med anledning av det menar 

flera konsultchefer att de önskar större frihet i att själva sätta samman sin organisation. De upplever 

att beställarens krav på exempelvis uppdragsledning i viss utsträckning inte gagnar uppdraget i stort. 

Personliga egenskaper är minst lika viktiga att beakta som de kvalifikationer som kan utläsas i ett CV. 

Att beställaren försöker styra konsultorganisationens sammansättning bidrar till en sämre 

organisation, enligt en av konsultcheferna.   

 

En annan faktor som flera chefer nämner är vikten av att förstå varandras roller och att de olika rollerna 

respekteras. Konsultchef I säger att ”rollspelet” mellan parterna inte är lika tydligt i uppdrag i tidiga 

skeden som i senare, vilket enligt chefen beror på att de ”övat sig längre i dem”. Dessutom menar en 

av beställarcheferna att rollfördelningen mellan beställare och konsultbolag inte är lika tydligt som den 

mellan beställare och entreprenör.  

 

Att samsyn är en nyckelfaktor för ett gott samarbete är chefer på båda sidor överens om. Det är flera 

chefer, på båda sidor, som nämner förfrågningsunderlaget som en viktig förutsättning för att uppnå 

samsyn. Beställarchef C har uppfattningen att ”har man ett dåligt förfrågningsunderlag eller ett dåligt 
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anbud, då blir det jobbigt”. Med dåligt förfrågningsunderlag menar Beställarchef C ”om det finns 

mycket luckor i det eller liksom att konsulten har behövt göra tolkningar och så sitter vi med en annan 

tolkning”. Just samsyn kring vad som ingår och inte ingår i ett kontrakt tillsammans med förväntningar, 

nämner flera som en viktiga förutsättningar för samarbete. En annan chef menar att parternas olika 

bilder över uppdraget behöver adresseras i början av ett uppdrag. ”Det är väldigt viktigt att ha 

förutsättningar från början, oftast så har man väldigt olika bild”, därför är det viktigt ”att ha ett 

tillräckligt långt planeringsskede för att landa i de förutsättningarna” (Konsultchef J). Just vikten av ett 

långt gemensamt planeringsskede är det flera som nämner som en förutsättning för samarbete och 

samsyn.   

 

Förutom samsyn och planering anses det viktigt att ta ett gemensamt ansvar för att samarbetet ska 

fungera. Konsultchef K menar att det är viktigt att ”skapa de här gemensamma målen och kanske ha 

en gemensam riskanalys för att förstå projektet”. Det är också några som uttrycker att projektkänslan 

är viktig. Även kommunikationen och delandet av information är viktiga delar för att samarbetet ska 

fungera enligt flera beställarchefer och de lyfter fram samverkansaktiviteter som ett sätt att förbättra 

kommunikationen och delandet av information.  

 

Ett gott samarbete är också beroende av ekonomi och prissättning. Om konsulten gått in med ett 

väldigt lågt anbudspris, är risken att kommunikationen kommer att handla mer om ekonomi än 

progression och det kan få negativa konsekvenser på samarbetet. Därför är det viktigt att förstå 

varandras drivkrafter. 

 

3.5.2 Innovation 
Resonemangen kring innovation kretsar framförallt kring vikten av drivkrafter, ekonomiska incitament, 

att förhindra låsningar genom kravställning, att ha en målbild för vad som ska uppnås genom 

innovation samt svårigheter med innovation.  

 

De flesta cheferna, både på beställar- och konsultsidan, säger att det måste skapas drivkrafter för att 

konsultbolagen ska stimuleras till innovation och nya lösningar. ”De måste ju se en affärsmöjlighet i 

det ändå för att det ska locka” (Beställarchef D). Det är samtidigt flera konsultchefer som menar att 

deras medarbetare hela tiden försöker hitta nya lösningar och att det är en naturlig del av 

konsultverksamheten och professionen. Det nämns även som ett sätt för konsultbolagen att attrahera 

medarbetare. En konsultchef nämner en bonusmodell som används på Trafikverket idag som skapat 

drivkrafter bland chefens medarbetare, vilket upplevs positivt.  

 

Ekonomiska incitament är den drivkraft som flest chefer nämner, både på beställar- och konsultsidan. 

Det finns dock en konsultchef som inte verkar hålla med och som menar att det varken blir bättre eller 

sämre med bonus. Enligt den chefen drivs de flesta konsulterna av att hitta de bästa lösningarna ändå. 

De som ändå förespråkar ekonomiska incitament är inte eniga om hur de skulle utformas. Det nämns 

bl.a. bonus, fast arvode som grundersättning och fast arvode (tillägg) som förhandlas fram under 

uppdragets gång. Några chefer menar att det är viktigt att summan är relativt stor för att kunna ge 

avsedd effekt. 

 

En av beställarcheferna har uppfattningen att rörligt arvode stimulerar till innovation eftersom ”man 

kan titta närmare på alternativa lösningar, nya innovativa lösningar för att den tiden man lägger ner 

för att utreda dem och ta fram ett underlag för att föreslå till oss, det får man betalt för eftersom man 

får betalt för nerlagd tid” (Beställarchef A).  Det finns samtidigt konsultchefer som är av uppfattningen 

att rörligt arvode inte är en drivkraft för dem, eftersom de inte anser att drivkraften att debitera fler 



17 
 

timmar är tillräckligt motiverande. Däremot menar flera av cheferna att fast arvode driver innovation 

i termer av förbättringar på produktivitet och effektivitet, vilket diskuteras mer under avsnitt 3.5.3. En 

av beställarcheferna menar dock att fast pris även skapar andra drivkrafter som kan hämma innovation 

och ger exemplet att ”klippa och klistra från andra projekt för att minimera sin insats” (Beställarchef 

A). De ekonomiska incitament som flest chefer nämner rör ersättning under kontraktets gång. En av 

beställarcheferna och en av konsultcheferna för ett mindre bolag menar att det även finns möjligheter 

att skapa drivkrafter redan i anbudsskedet, exempelvis med mervärden. 

 

Några av beställarcheferna reflekterar också över kravställningar och låsningar, dels i uppdragen men 

även för de handlingar som konsultbolagen tar fram för produktionsskedet. Beställarchef A menar att 

beställaren bör ”undvika onödiga kravställningar, alltså krav som är onödigt detaljerade och som 

skapar onödiga låsningar”. En annan beställarchef betonar också vikten av att blicka framåt mot 

produktionsskedet redan under planläggningen. 

 

En av beställarcheferna uttrycker att det är viktigt att Trafikverket gör ett förarbete och försöker 

konkretisera var behoven finns och sedan tillsammans med konsultbolagen diskutera lämpliga 

drivkrafter. En av konsultcheferna nämner också i samband med innovation att de skulle uppskatta 

mer tydlighet kring vilken riktning de ska arbeta mot eftersom ”vi är ju också lite stöpta och skolade i 

att springa åt det hållet som Trafikverkets projektledare pekar” (Konsultchef M). 

 

Utöver svårigheter kring ekonomiska incitament, nämns även andra utmaningar med innovation. Det 

är till exempel svårt att veta i vilket skede av processen nya idéer borde initieras. Av den anledningen 

är det en av konsultcheferna som önskar att Trafikverket öppnar upp för att konsultbolagen ska 

involveras ännu tidigare i processen, än vad som görs idag. Den åsikten verkar även till viss del delas 

av beställarcheferna. En av konsultcheferna uttrycker också att det faktum att innovativa lösningar i 

uppdragen delges konkurrenter är ett hinder för innovationer, eftersom ingen vill ge bort sin 

innovation.  

 

Slutligen menar några av konsultcheferna att det är svårt att få sina idéer omhändertagna av 

beställaren. Det hänvisas dels till att det saknas utrymme i projektbudgeten för att t.ex. digitalisera 

ritningar eller att Trafikverket saknar process/organisation för att hantera förslagen. Konsultchef J 

önskar ”att det ska finnas en organisation som orkar ta emot dem och det kanske man inte orkar som 

projektledare på Trafikverket”. 

 

3.5.3 Produktivitet och effektivitet 
Det framkommer tre olika aspekter som bidrar till att öka uppdragsorganisationens produktivitet och 

effektivitet, vilket flera av cheferna menar går hand i hand. De tre aspekterna rör val av 

ersättningsform, tidplan samt samarbete och styrning.   

 

Den drivkraft som flest chefer, både på beställar- och konsultsidan, resonerar kring är 

ersättningsformens betydelse. ”Det är klart att de här större uppdragen med rörligt pris påverkar ju 

inte oss att jobba effektivare egentligen. Däremot fastpris-uppdrag kan ju tvinga fram att man är mer 

produktiv” (Konsultchef N). Konsultchef L säger att ”det fasta priset skapar förutsättningar för att vi är 

mer produktiva”.  

 

Anledningen till att fast arvode driver produktivitet verkar vara mångfacetterad. Någon av 

konsultcheferna nämner att de i och med det får ett ökat ansvar för helheten, vilket bidrar till att driva 

produktiviteten. En av beställarcheferna menar att konsultens styrning av organisationen är en viktig 
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faktor som gör att uppdrag på fast arvode genomförs mer produktivt och effektivt. Å andra sidan 

uttrycker en av konsultcheferna att det i själva verket inte är så stor skillnad på arbetsprocesserna i ett 

uppdrag på fast respektive rörligt arvode. Det finns även några beställarchefer som menar att fast 

arvode kan leda till produktivitetsförbättringar men även att det kan få negativa konsekvenser på 

kvaliteten.  En annan beställarchef menar att kravställningen och samsynen då blir extra viktig. 

Diskussionen har hittills rört grundersättningen för uppdraget. Det finns dock två chefer, en från varje 

sida, som menar att ersättning utöver fast och rörligt arvode, så som incitament och bonusar, kan bidra 

till att produktivitet och effektivitet ökar.  

 

Framförallt på beställarsidan är det flera chefer som menar att tidplanen kan stimulera till både ökad 

produktivitet och effektivitet i genomförandet. Dessutom menar några av beställarcheferna att om det 

finns ett politiskt tryck och en offentligt kommunicerad och tydlig deadline, för exempelvis 

produktionsstart eller invigning, så bidrar det till en ökning av både produktiviteten och effektiviteten 

i uppdraget. Det är också flera chefer som lyfter samarbetets påverkan på produktiviteten och att 

parterna tillsammans skapar de förutsättningarna. En av beställarcheferna menar att projektledningen 

hos beställaren och uppdragsledningen hos konsultbolaget skulle behöva samarbeta mer kring hur de 

tillsammans styr mot mer produktivitet. 

 

Det uttrycks en viss frustration från flera konsultchefer att det är viktigt att uppdragsorganisationen 

ges ett större ansvar och inte detaljstyrs av beställaren. Om beställaren lägger sig i för mycket och 

förutsättningarna ändras, tvingas uppdragsorganisationen till omtag och annat arbete som är 

tidsödande. Till följd av det dras både produktivitet och effektivitet ner. När beställarrepresentanter 

ibland har delade åsikter anses det hämma uppdragsorganisationens produktivitet och effektivitet. En 

av beställarcheferna håller med och menar att det är viktigt att de ger uppdragsorganisationen friheter. 

4 Diskussion 
 

4.1 Innehållet i konsultuppdragen 
Chefer på båda sidor talar om utbytet mellan beställare och leverantör i termer av produkt, process, 

kompetens och nytta där produkt används lite oftare än övriga. Få av dem talar egentligen uttryckligen 

utifrån begreppet tjänst. I realiteten är det inte så förvånande att parterna upplever utbytet relativt 

lika, med tanke på att det handlar om två sidor av samma kontrakt. Att konsultbolagen och beställaren 

har branschgemensamma diskussioner på flera nivåer, bidrar säkert också till den samstämmiga 

uppfattningen.  

 

Att beskriva utbytet som produkter, t.ex. leveranser av olika handlingar, kan tolkas som ett uttryck för 

ett materiellt och konkret innehåll, medan process, kompetens och nytta snarare kan ses som något 

immateriellt och abstrakt. Det förstnämnda kan ge uttryck för något mer robust eller enkelt, medan 

det sistnämnda kan associeras till något mer komplext. Den här typen av tekniska konsulttjänster 

beskrivs vetenskapligt ofta som mer komplexa, i jämförelse med andra tjänster (Kim and Brown, 2012; 

Malatesta and Smith, 2013). Det är alltså lite anmärkningsvärt att flera av cheferna snarare förknippar 

utbytet med produkter än med process, kompetens eller nytta. Det verkar som Trafikverket skiljer sig 

från andra, liknande beställare, gällande teknisk kompetens, tydlighet i förfrågningsunderlagen och 

upphandlingsvana. Bilden av Trafikverket som målas upp av konsultcheferna är att Trafikverket vet vad 

de köper, de kan i stor utsträckning kontrollera vad som levereras och att de även har en vana av att 

upphandla och styra uppdrag. Det kan förklara varför beställarsidan väljer att kalla utbytet för 

produkter. Det förklarar dock inte varför konsultcheferna uttrycker sig i termer av produkter.      
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Även om flera av konsultcheferna talar i termer av produkter så vill flera av dem ha en förändring, bort 

från ”produktifieringen” till mer fokus på nytta och kompetens. Att de efterfrågar den här förändringen 

är kanske inte så konstigt, med tanke på att nytta och kompetens i viss mån symboliserar något 

komplext och abstrakt, snarare än materiellt och konkret.  

 

I sammanhanget är det även relevant att resonera kring kopplingen till ersättningsform. Rimligtvis är 

fast arvode mer lämpligt i upphandling av produkter, medan rörligt arvode borde vara mer passande 

för upphandling av processer, kompetens och nytta.  

 

4.2 Trafikverket som kund och beställare 
Det förekommer variationer på flera plan inom Trafikverkets verksamhet. Flera av cheferna, på båda 

sidor, upplever att det finns skillnader mellan de olika regionerna men framförallt mellan 

verksamhetsområdena inom Trafikverket, vilket påverkar uppdragen. Det kan handla om olika 

strategier för paketering, val av ersättningsform respektive tilldelningskriterium och även olika 

arbetssätt i samband med projektstyrning.  Små och mellanstora uppdrag inom verksamhetsområdet 

Investering anses skilja sig från ett större motsvarande uppdrag inom verksamhetsområdet Stora 

projekt. Möjligen är det inte så förvånande att större uppdrag hanteras annorlunda än mindre med 

tanke på att storlek sannolikt driver både komplexitet och osäkerhet. Det framgår dock att det skett 

en förändring mot mindre variation i och med affärsstrategin som implementerats under senare år. 

Dock är det oklart om cheferna menade både regionala variationer och variationer mellan 

verksamhetsområdena Investering och Stora projekt.  

 

Det kan även konstateras att konsultcheferna anser att Trafikverket är en mer kunnig och professionell 

beställare än andra offentliga och privata beställare i Sverige. Att Trafikverket är vana att upphandla 

och även har en förhållandevis stor intern teknikstödsorganisation får konsekvenser för relationen 

parterna emellan. Informations- och kompetensövertaget som konsultbolagen i stor utsträckning 

verkar ha över andra beställare, saknas eller är betydligt mindre i kontrakten med Trafikverket. Kanske 

kan det även tolkas in i båda parters betoning av vikten av samsyn, dvs. att parterna anser sig sträva 

efter en jämbördig relation i stor utsträckning.       

 

4.3 Målsökande eller målstyrt 
I en lokaliseringsutredning eller planläggningsprocess är målet ännu inte definierat, utan uppdraget 

handlar om att utreda och successivt konkretisera och definiera målet för kommande skeden. De tidiga 

skedena upplevs ofta svåra och komplexa. Det beror på att det handlar om ett skede med relativt 

mycket osäkerheter om vad som kommer visa sig längs uppdragets gång, vilket upplevs vara svårt att 

planera för. Skedet inkluderar även flera icke kvantifierbara avvägningar som ska tas ställning till och 

argumenteras för, dels internt inom uppdraget (dvs. även mot beställaren) och dels externt gentemot 

omvärlden. Att just förankra och kommunicera med omvärlden anses vara minst lika viktigt som att 

styra sin egen organisation, för både projekt- som uppdragsledningen, om de ska få framdrift i 

uppdraget. Det är tydligt att cheferna upplever att det finns en mängd faktorer som varken beställaren 

eller uppdragsorganisationen råder över och som måste tas om hand under uppdragets gång, vilket 

gör det komplext. Utöver att uppdragen i tidiga skeden kan anses vara målsökande, verkar det finnas 

en rad andra aspekter som bidrar till att cheferna upplever skedet både svårt och komplext.  

 

När målet ännu inte är definierat betyder det att avgränsningar, tydliga beskrivningar, planering och 

kalkylering inte enkelt kan göras på förhand. Det innebär alltså utmaningar både för beställaren i 
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avgränsningen och definierandet av uppdraget och för konsulten i kalkylering och planering av 

uppdraget. Kommunikation, intressenthantering, att utreda flera alternativ och vara kreativ blir därför 

centrala delar av uppdrag i tidiga skeden. De tidiga skedena kan därför beskrivas som målsökande. 

 

Däremot har uppdrag som inkluderar framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling redan 

genomgått tidiga skeden, där de avgränsats och specificerats ytterligare. De har därmed ett mer tydligt 

mål. Ett uppdrag i ett senare skede upplevs ofta som enklare, än ett uppdrag i ett tidigare sådant. 

Anledningen till det är att osäkerheterna, som anses bidra till ett uppdrags komplexitet, är mer 

framträdande i tidiga skeden. De flesta osäkerheter har hanterats innan uppdraget går in i ett senare 

skede. Svårigheterna i ett senare skede verkar vara mer kopplade till andra faktorer, så som antal 

teknikområden, ny eller beprövad teknik, geografi och den tekniska lösningen som sådan. 

 

Ett uppdrag i senare skeden kan alltså beskrivas tydligt, det kan avgränsas, kalkyleras och planeras. 

Utmaningarna från beställarens respektive konsultens sida är alltså andra än i tidiga skeden. Nu 

handlar utmaningarna ofta om tekniska lösningar och samordning mellan olika tekniska specialister.  

De senare skedena kan därför anses vara målstyrda. Beroende på om ett uppdrag anses vara 

målsökande eller målstyrt sätts alltså vissa förutsättningar som är väsentliga för organiserandet, 

planerandet, kalkylerandet och genomförandet av uppdraget.  

 

I det här sammanhanget är det viktigt att även reflektera kring de intervjuade chefernas bakgrund. 

Många är ingenjörer, utbildade inom en rationell teknisk problemlösningstradition, vilket kan prägla 

deras uppfattning om vilket skede som anses vara mer eller mindre utmanande och varför. Det är alltså 

inte så förvånande att utredningar och avvägningar som krävs i målsökande tidiga skeden och som i 

många fall är svåra eller omöjliga att kvantifiera, upplevs mer utmanande och komplexa, än de problem 

som kan lösas med rationella matematiska och tekniska metoder i målstyrda uppdrag i senare skeden.  

 

4.4 Inre och yttre effektivitet 
Ett sätt att analysera en verksamhet utifrån effektivitet är att dela in den i inre respektive yttre 

effektivitet. Man brukar relatera till att göra rätt saker (yttre effektivitet) och att göra saker rätt (inre 

effektivitet). Här kan inre effektivitet lite förenklat förstås som strävan efter att reducera projektets tid 

och kostnader, medan yttre effektivitet syftar till att förbättra t ex kvalitet och hållbarhet. När det 

gäller frågan om paketering av tidiga och sena skeden förekommer det olika uppfattningar och 

argument. Enligt de flesta cheferna på båda sidor finns stor potential att paketera ihop skedena, 

framförallt kopplat till yttre effektivitet. Att uppdragsorganisationen (dvs. konsulten) känner ett större 

ansvar över helheten är ett exempel som lyfts fram av chefer på båda sidor. Förmågan att överföra 

kunskap från ett skede till ett annat och därmed främja kunskapsöverföring är ytterligare ett exempel 

som främst lyfts fram av konsultcheferna, medan beställarcheferna är lite mer skeptiska.   

 

Ytterligare en aspekt som talar för en paketering är att förberedelserna till en upphandling, själva 

upphandlingen och uppstarten av ett uppdrag är tids- och resurskrävande för båda parter. Att 

genomföra en upphandling istället för två, torde öka den inre effektiviteten eftersom tid sparas och 

kostnaderna för att ta fram anbud minskar. Samtidigt flaggar vissa av cheferna från båda sidor att en 

paketering av skedena leder till ett mer osäkert uppdrag som är svårt att överblicka, dvs. definiera, 

avgränsa, planera, kalkylera, organisera och styra eftersom uppdrag i tidiga respektive senare skeden 

är olika (jmf diskussionen om målsökande och målstyrda ovan). Det finns alltså skäl att tro att både 

den yttre och den inre effektiviteten i viss mån försämras i och med en paketering eftersom 

osäkerheten ökar både i relation till vad som ska göras och till hur det ska göras. 
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För Trafikverket som beställare är det överlag eftersträvansvärt att stimulera konsultbolagen till att 

höja både den inre och yttre effektiviteten. De flesta cheferna på båda sidor argumenterar för att en 

begränsning av resurser i tid och kostnad, i form av snäv tidplan och fast arvode, kan leda till ökad inre 

effektivitet. Uppdragsorganisationen förväntas då dels arbeta med ett högt tempo och dels skala ner 

på onödiga moment. Utifrån hur cheferna beskriver uppdrag i olika skeden, är det uppenbart att ökad 

inre effektivitet varken är eftersträvansvärt eller möjligt i lika stor utsträckning i de tidiga skedena 

jämfört med i de senare. Med tanke på att ett uppdrag i ett tidigt skede inkluderar en mängd 

osäkerheter, både kring nuläge och processen framåt, samt är målsökande borde den inre 

effektiviteten bli lägre prioriterad i de uppdragen. Det är rimligt att mer fokus ligger på att göra rätt 

saker i tidiga skeden för att uppnå kvalitet och hållbarhet i lösningarna, än att göra saker rätt, dvs. 

fokusera på att spara kostnader och tid. Det finns alltså en motsättning mellan inre effektivitet och ett 

målsökande uppdrag. I ett uppdrag i ett senare skede som är mindre osäkert och mer målstyrt borde 

den inre effektiviteten vara mer eftersträvansvärd och möjlig, samt högre prioriterad. Det är alltså 

viktigt att fundera över i vilken utsträckning det är önskvärt att uppdragen drivs mot ökad inre 

respektive yttre effektivitet, dvs. fokus på kvalitet och hållbarhet respektive tid och kostnad. I uppdrag 

i tidiga skeden kan det därmed vara relevant att reflektera kring lämpligheten med incitament för inre 

effektivitet, dvs. fokus på tid och kostnad (snäv tidplan och fast arvode). Däremot så kan det vara 

lämpligt att sträva efter inre effektivitet i uppdrag i sena skeden och därmed fokusera mer på tid och 

kostnad.  

 

Dessutom verkar det faktum att konsultcheferna anser att Trafikverket är en van upphandlare och 

kunnig beställare få konsekvenser på uppdragsorganisationens inre effektivitet. Å ena sidan är 

förfrågningsunderlagen tydligare och mer definierade än hos andra beställare, vilket förbättrar den 

inre effektiviteten eftersom det underlättar för konsultbolagen i planeringen och den gemensamma 

uppstarten av uppdragen. Å andra sidan har Trafikverkets tekniska specialister en tendens att 

detaljstyra under uppdragets gång, vilket enligt konsultcheferna leder till onödiga omtag och därmed 

leder till en försämring av den inre effektiviteten.     

 

4.5 Konkurrens  
Flera av komponenterna i Trafikverkets upphandlingsstrategi går att analysera utifrån ett 

konkurrensperspektiv. Att upphandlingsstrategin bör utformas utifrån projektets och marknadens 

förutsättningar är både beställarens och konsultens chefer överens om. Utifrån Trafikverkets 

perspektiv som offentlig myndighet är konkurrens i anläggningsbranschen ett viktigt mål. 

Konsultbolagens mål sätts av företagens styrelser och ledning. Ökade marknadsandelar, ökad 

omsättning och ökad vinst är exempel på mål som förekommer, och på senare tid även ökad hållbarhet 

och ökad attraktivitet.  

 

Komponenten paketering kan analyseras utifrån ett konkurrensperspektiv, då ett större paket (som 

kräver fler resurser i form av både kapital och kompetens) kan begränsa ett mindre konsultbolags 

förmåga att lämna anbud. Även om konsultföretag ofta samarbetar vid framtagandet av anbud, så 

kräver även det mer resurser, till exempel i form av extra tid. Att ta fram ett anbud är i sig 

resurskrävande.  

 

När det gäller användandet av ett tvåstegsförfarande finns olika argument. Medan beställarcheferna 

vill främja ökad konkurrens och säger att antalet anbud sällan är omfattande eller resurskrävande att 

utvärdera, upplever konsultcheferna däremot anbudsarbetet som resurskrävande. Det gör att 

konsultcheferna önskar ett tvåstegsförfarande i större utsträckning, speciellt i stora och komplexa 

uppdrag. Det är inte självklart att fler uppdrag med tvåstegsförfarande skulle leda till minskad 
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konkurrens vilket flera beställarchefer är oroliga för. Det skulle även kunna leda till bibehållen eller 

ökad konkurrens om konsultbolagen investerar mer resurser i anbudsprocessen för att de tänker att 

sannolikheten för att vinna ökar.  

 

4.6 Styrning  
I valet av ersättningsform är det viktigt att uppmärksamma kopplingen till kontroll/styrning. Med 

styrning menas både kontraktsskrivning (styrning ex ante) och kontraktsuppföljning (styrning ex post).  

Att använda fast arvode som ersättningsform kan uppfattas som beställaren styr ex ante, eftersom 

förutsättningarna (omfattning, tid och kostnad) definieras redan i förfrågningsunderlaget och anses 

vara relativt fasta. Beställaren styr då uppdraget mot de kontraktuella skrivningarna. 

 

Genom att använda ersättningsformen rörligt arvode kan beställaren istället förskjuta en del av 

styrningen till genomförandet, dvs. beställaren styr ex post och de kontraktuella skrivningarna ses mer 

som riktmärken. Även om det finns beskrivet vilka förutsättningar som gäller för omfattning, tid och 

arvode i förfrågningsunderlaget, så kan de upplevas vara mer flytande och flexibla. Exempelvis finns 

ingen avtalad slutkostnad, utan enbart ett avtalat pris (oftast) per timme.  

 

När beställaren styr ex post behöver beställaren i regel styra konsultens arbete mer i detalj för att 

slutkostnaden ska hållas inom budget, eftersom beställaren förutsätts ha en begränsad budget oavsett 

ersättningsform. Konsultbolagen har dock inte ett lika tydligt incitament att begränsa antalet timmar i 

ett uppdrag på rörligt arvode, som de har i ett uppdrag mot fast arvode, vilket bidrar till vikten av 

styrningen från beställarens sida. De flesta cheferna poängterar i det här sammanhanget att ett 

uppdrag på fast arvode måste beskrivas mer tydligt, än ett uppdrag på rörligt arvode. Resonemangen 

kring styrning ex ante respektive ex post gäller således under förutsättning att innehållet är tydligt 

beskrivet, i alla fall vid fast arvode.  

 

Eftersom målsökande uppdrag i tidiga skeden är svåra eller omöjliga att beskriva i detalj i 

förfrågningsunderlaget behöver beställaren lägga större vikt vid styrning av uppdraget ex post. Det 

innebär alltså att beställaren frångår principerna kring ersättningsform och styrning i uppdrag med fast 

arvode, om inte förfrågningsunderlaget är tillräckligt tydligt att styra mot. Rimligen får styrning ex post 

konsekvenser på uppdragsorganisationens inre och yttre effektivitet. Om målet och uppdraget är 

tydligt definierat ex ante, vilket de kan vara i målstyrda projekt, borde beställaren kunna minska på 

styrningen ex post och överlåta mer ansvar till uppdragsorganisationen. Konsultbolaget skulle då 

kunna använda de på förhand bestämda förutsättningarna för att planera sitt uppdrag och därmed 

uppnå högre grad av inre och yttre effektivitet. 

 

Å andra sidan, i de fall beställaren styr och kontrollerar uppdragsorganisationen ex post (oavsett 

ersättningsform) innebär det snarare att uppdragsorganisationen inte riktigt vet vart uppdraget 

kommer landa och vilka förutsättningar som kommer ändras längs uppdragets gång. De upplever då 

att deras inre och yttre effektivitet försämras. Utifrån detta resonemang kan beställarens behov av 

(detalj)styrning under uppdragets genomförande och konsultchefernas frustration kring detsamma 

förklaras.  

 

När principerna om tydlighet frångås i förfrågningsunderlaget får det även andra konsekvenser. Det 

verkar leda till tolkningsutrymmen och spekulativ prissättning, men också brister i samsyn och 

samarbete under genomförandet. Av alla faktorer som nämns verkar samsyn vara den faktorn 

cheferna anser vara viktigast för att skapa ett bra samarbete i uppdragen. Det är inte förvånande att 

bristande samsyn – tolkningsgap – leder till konflikter som behöver hanteras. Dessutom är det flera 
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chefer som uttrycker vikten av att tydliggöra alla gap så tidigt som möjligt i uppdragen, för att uppnå 

den betydelsefulla samsynen så tidigt och i så stor utsträckning som möjligt. 

     

Skedet har alltså en viktig betydelse i valet av ersättningsform, likaså möjligheten för beställaren att 

definiera och beskriva uppdraget. I målsökande projekt, där uppdraget är svårare att definiera och 

beskriva lämpar sig rörligt arvode, medan fast arvode i större utsträckning är lämpligt i senare skeden 

där uppdraget är mer målstyrt. Cheferna förespråkar också styrning ex post genom rörligt arvode i 

målsökande uppdrag och styrning ex ante i målstyrda uppdrag i senare skeden. Det är viktigt att 

påminna om att osäkerheterna i tidiga skeden till viss del kan reduceras genom att beställaren anger 

kalkylförutsättningar för det som är osäkert. Den ökade tydligheten som det medför gör att cheferna 

på båda sidor upplever att de då skulle få ett tydligare uppdrag att prissätta men också att reglera/styra 

mot i genomförandet. Ett sådant resonemang öppnar upp möjligheten att använda fast arvode även i 

ett tidigt skede, trots stora osäkerheter. Det är ofta kalkylerbarheten snarare än osäkerheterna som 

bör styra valet av ersättningsform, även om dessa i stor utsträckning går hand i hand.     

 

Det är flera beställarchefer som menar att det finns en koppling mellan val av tilldelningskriterium och 

totalkostnad, där lägst pris förväntas leda till en lägre totalkostnad i uppdraget än vid tillämpningen av 

mervärden. Den bilden delas inte av cheferna på Inköp och logistik. I kontrast till de andra cheferna 

menar de att totalkostnaden och kvaliteten snarare beror på styrningen under genomförandet av 

kontraktet, än vilket tilldelningskriterium som används i upphandlingen.  

 

4.7 Inre och yttre motivation  
Med inre motivation menas individernas/konsultbolagens egna drivkrafter att uppnå något. På 

individnivå kan det vara en konsults tillfredställelse över att utvecklas och hitta lösningar på problem, 

medan det på konsultbolagsnivå kan röra sig om verksamhetsutveckling, stärka kompetens samt 

attraktionskraft, dvs. individen och bolaget gör något för att aktiviteten i sig är en belöning för dem. 

Om aktiviteten istället görs för att få en belöning, motiveras individen/bolaget istället av yttre 

motivation. Det kan exempelvis vara belöningar och ekonomiska ersättningar, så kallade ekonomiska 

incitament.  

 

Konsultens uppdrag består till stor del av att ta fram lösningar på mer eller mindre unika problem. Det 

är därför rimligt att fundera kring om lösningsförslagen konsulten ska leverera enligt kontraktet, 

förväntas innehålla innovation eller ej, dvs. något nytt snarare än enbart en standardlösning. I 

sammanhanget är det därför intressant att reflektera över inre och yttre motivation.  

 

De flesta cheferna, på båda sidor, anser att det krävs ekonomiska incitament, dvs. ekonomisk 

ersättning utöver grundersättningen så som bonus, eller ändringar och tillägg (mot fast arvode) under 

kontraktets gång. Det kan tolkas som att cheferna inte anser att aktiviteten i sig är tillräcklig belöning, 

utan att det krävs någon form av yttre motivation.  

 

Emellertid menar flera av cheferna att innovationer som förväntas leda till ökad produktivitet och 

effektivitet, kan drivas inom ramen för ett kontrakt som ersätts på fast arvode. I tillägg uttrycker några 

av konsultcheferna att konsultbolagen drivs av inre motivation, eftersom det anses finnas i den 

enskilda konsultens ”DNA” att ständigt leta nya och bättre lösningar, samt att konsultbolagen ser 

strävan efter ständig utveckling och innovation som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det kan 

tolkas som om innovationen direkt gynnar konsultbolagen, dvs.  aktiviteten i sig är en tillräcklig 

belöning, då har konsultbolagen en inre motivation att driva utveckling. Om det däremot är något som 

i huvudsak gynnar beställaren eller samhällsnyttan på ett mer övergripande plan, då krävs yttre 
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motivation i form av extra ekonomiska drivkrafter, dvs. konsultbolagen anser då inte att aktiviteten är 

belöning i sig, utan aktiviteten görs för att få belöning.  

 

Till skillnad från resonemangen kring innovation, verkar de flesta cheferna anse att konsultbolagens 

strävan efter inre och yttre effektivitet per automatik ingår i uppdragen, dvs. det finns en koppling till 

inre motivation eftersom aktiviteten i sig är tillräcklig belöning. Det är möjligen inte speciellt 

förvånande då även konsultbolagen själva gynnas av att det, exempelvis om förutsättningarna är fast 

arvode och en snäv tidplan. Produktiva och effektiva arbetssätt blir då grundläggande för att 

uppdragsorganisationen ska kunna genomföra uppdraget och undvika att gå med ekonomisk förlust 

alternativt maximera sin vinst, beroende på hur man ser på det. Det bör även tilläggas att ett 

konsultbolag som arbetar effektivt och produktivt i enskilda uppdrag, har möjlighet att frigöra resurser 

som då kan arbeta i andra uppdrag. Således verkar effektivitets- och produktivitetsvinster potentiellt 

kunna nås på flera nivåer inom konsultbolagen. 

5 Slutsatser 
Det visar sig att konsult- respektive beställarchefernas uppfattningar och perspektiv på 

konsultupphandling i stor utsträckning är samstämmiga men att det finns områden där de skiljer sig 

åt. Två områden där det finns tydliga skillnader är valet av upphandlingsstrategi, men även kring 

strävan att komma bort från den ”produktifiering” som pågår. Mellan cheferna på mindre och större 

konsultbolag framkommer det inga större skillnader, även om det var tydligt att cheferna på de större 

bolagen var mer vana vid att prata om och reflektera över upphandlingsstrategiska och affärsmässiga 

frågeställningar. Beställarcheferna var heller inte helt eniga eftersom uppfattningarna skilde sig åt, 

särskilt mellan de på Investering och de på Stora projekt. Det visade sig också att uppfattningarna bland 

cheferna på Inköp och Logistik skiljde sig något från uppfattningarna hos övriga beställarchefer, 

framförallt i resonemangen kring val av tilldelningskriterium.      

 

De flesta konsultcheferna uppfattar Trafikverket som en kunnig beställare med hög teknisk kompetens 

och en vana att upphandla. Detta gäller dock i högre grad i uppdrag åt Stora projekt än åt Investering. 

Ett skäl som framförs är att Stora projekt har dedikerade resurser att möta upp konsulterna i olika 

diskussioner, vilket Investering inte har i samma utsträckning. Trafikverket uppfattas inte heller som 

en enhetlig beställare, utan det finns tydliga skillnader mellan olika delar på myndigheten. I jämförelse 

med andra beställare så som kommuner, myndigheter och privata bolag, uppfattas Trafikverket som 

en mer kompetent beställare men även som en mer krånglig sådan. Det som uppfattas krångligt är 

dels mängden dokument, dels upprepade omtag. Trafikverkets detaljerade krav på 

uppdragsorganisation är dessutom något som uppfattas bidra negativt till kvaliteten på 

genomförandet av uppdragen.  

 

Det kan även konstateras att det finns en motsättning mellan Trafikverkets strävan efter att stimulera 

konsulterna till ökad inre effektivitet och vilka de faktiska projektförutsättningarna är i ett tidigt och 

målsökande skede. Dessutom visar studien på att om principerna för styrning ex ante frångås genom 

att Trafikverket ersätter ett otydligt definierat uppdrag på fast arvode kan det leda till spekulativ 

prissättning, men också brister i samsyn och samarbete under själva genomförandet. I tillägg kan det 

konstateras att om ett uppdrag på fast arvode kompletteras med styrning ex post, kan det få negativa 

konsekvenser för uppdragsorganisationens inre och yttre effektivitet.  

 

Studien visar att det finns behov av ökad kunskap och fortsatt forskning inom flera områden. Ett sådant 

område är hur projekt- eller uppdragsförutsättningarna bör kopplas till olika upphandlingsstrategier, 

under arbetet med förfrågningsunderlaget respektive anbudsräkningen. Ytterligare ett möjligt område 
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för fortsatt forskning är ”produktifieringen” och vilka effekter synen på leveransen, dvs. om det är en 

produkt, process, kunskap och/eller nytta som levereras, får på valet av upphandlingsstrategi och 

styrning under genomförandet. Intervjuerna visar också att skedet (tidigt eller sent) har tydlig koppling 

till projektförutsättningarna, paketeringen, upphandlingsstrategin, och projektstyrningen. Resultaten 

pekar tydligt på att tidiga planläggningsskeden bör hanteras annorlunda än sena projekteringsskeden.  
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