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Förord 
Utförandet av denna studie har varit intressant och lärorikt. Stor tacksamhet riktas mot samtliga 

som på något vis varit involverade i studien. Respondenterna från Skanska, Bellmans, VSM 

och Olderin har genom sitt tillmötesgående gjort det möjligt att få en god uppfattning om den 

organisationsstruktur som råder inom Skanska Slussen. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Michael Levin samt våra opponenter som med konstruktiv kritik och goda råd varit 

behjälpliga och tagit fram förbättringsförslag. Slutligen vill vi tacka examinatorn Mikael Olsson 

för att ha läst och kritiskt granskat studien. 
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Sammanfattning 
Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst 

integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande 

utmaning för att involvera berörda parter. Forskarna i denna studie anser det finnas en brist i 

hur organisationer inom byggbranschen går tillväga för att integrera sina underentreprenörer. 

 

Syfte: Studiens syfte har varit att skapa förståelse för de behov och implikationer outsourcing 

medför i praktiken samt hur dessa optimeras för att nyttja outsourcingens fulla potential. Genom 

att undersöka en stor aktörs tillvägagångssätt att integrera sina underentreprenörer i en 

projektbaserad bransch ämnar studien bidra med ökad kunskap för hur integrering kan ske när 

en organisation väljer att outsourca delar av sin verksamhet.  

 

Metod: Studien har använt sig utav semistrukturerade intervjuer samt en av studiens forskares 

utförda observation som en del av det empiriska underlaget. Intervjuerna skedde med tre av 

Skanskas anställda: inköpsansvarige, logistikansvarige samt blockchef för SN81. Sedan 

genomfördes intervjuer med två underentreprenörer och en andraleds-underentreprenör: VSM, 

Bellmans och Olderin.  

 

Slutsats: Integration sker genom kontrakt, strategiska samarbeten och genom 

informationsdelning. Genom kontraktering och avtal med specifika krav försöker Skanska 

upprätthålla de standarder och tillvägagångssätt som de anser vara betydande. Som resultat av 

de strategiska samarbeten och långsiktiga relationer Skanska har skapas ett 

beroendeförhållande till UE. Outsourcing av verksamhetsområden bidrar till minskad kunskap, 

insyn och kontroll av verksamheten. Till följd av att Skanska skapar självständiga arbeten och 

förstärker relationen mellan enheter minskas osäkerheten. Med hjälp av kontrollverktyg 

minskar Skanska risken för opportunistiskt beteende hos UE.  

 

Nyckelord: Logistik, supply chain management, informationsbearbetning, integration, 

kontrakt, byggbranschen, Skanska. 
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Abstract 
Problem: The construction industry is one of the major industrial sectors that has created the 

least integration. The industry's project-based character and high fragmentation contributes to 

a significant challenge for involving stakeholders. The researchers in this study believe there is 

a shortage in literature of how organizations in the construction industry manages to integrate 

their subcontractors.  

 

Purpose: The purpose of the study has been to create a clear understanding of the needs and 

implications of outsourcing in practice and how these are optimized to utilize the full potential 

of outsourcing. By studying a major actor's approach to integrate its subcontractors in a project-

based industry, the study aims to provide increased knowledge of how integration can be 

successful when an organization chooses to outsource parts of its production. 

 

Method: This study has used semi-structured interviews and one of the researcher’s 

observations as part of the empirical basis. The interviews took place with three of Skanska's 

employees: purchasing manager, logistics manager and block manager for SN81. Following 

interviews were conducted with two subcontractors and one sub-subcontractor: VSM, Bellmans 

and Olderin.  

 

Conclusion: Integration takes place through contracts, strategic partnerships and information 

sharing. Through contracting and agreements with specific requirements, Skanska tries to 

maintain the standards and approaches that they consider to be significant. As a result of the 

strategic partnerships and long-term relationships Skanska has created an interdependence to 

the subcontractors. Outsourcing of business areas contributes to reduced knowledge, insight 

and control of operations. As a result of Skanska's creation of self-contained tasks and creation 

of lateral relations, uncertainty is reduced. With the help of control tools, Skanska reduces the 

risk of opportunistic behaviour among subcontractors. 

 

Keywords: Logistics, supply chain management, information processing, integration, contract, 

construction industry, Skanska. 
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Begrepp 
 

Byggplatsupplägg Hur ett byggprojekt är disponerat och uppbyggt avseende 

huvudentreprenören och resterande verksamma. 

Entreprenad Åtagande att enligt avtal med beställare på anvisad plats utföra visst 

arbete. 

Entreprenör Den som förpliktigat sig en entreprenad. 

Huvudentreprenör En entreprenör som åtar sig att samordna entreprenörer och 

förmedla arbetsuppgifter till dessa. Huvudentreprenören ansvarar 

även för daglig övervakning av en byggarbetsplats samt att sprida 

information till de berörda parterna i ett aktuellt byggprojekt.  

Integration Organisationers förmåga att involvera och bli involverade i en kedja 

av processer, inom ett projekt eller en försörjningskedja. Integration 

sker genom materiella och finansiella flöden samt 

informationsflöden. 

Outsourcing Erhålla tjänster eller produkter från en utomstående entreprenör 

genom kontrakt som huvudentreprenören själva inte vill eller kan 

tillhandahålla.  

Projekt En temporär satsning begränsad i tiden som är noggrant planerat för 

att nå ett visst syfte. Antingen skapa en unik tjänst, produkt eller 

resultat.  

Underentreprenör 

(UE) 

En organisation som är anlitad för att utföra entreprenad åt 

huvudentreprenören inom arbetsområdet. Normalt är utförandet 

kopplat till en tjänst.  

  



!

Innehållsförteckning!
1. BAKGRUND!..............................................................................................................................!1!

1.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT!.......................................................................................................!1!
1.1.1 Kommunikation, avtal och information!.................................................................................!2!

1.2 SCM INOM BYGGBRANSCHEN!.......................................................................................................!4!
1.2.1 Outsourcing inom byggprojekt!..............................................................................................!4!
1.2.2 Byggplatsupplägg/Byggprojekt och dess utmaningar!............................................................!5!

1.3 PROBLEMDISKUSSION!...................................................................................................................!6!
1.4 SYFTE!............................................................................................................................................!7!
1.5 FORSKNINGSFRÅGOR!.....................................................................................................................!7!
1.6 FÖRETAGSBESKRIVNING!...............................................................................................................!7!
1.7 AVGRÄNSNINGAR!..........................................................................................................................!8!

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK REFERENSRAM!...........................................!9!
2.1 TIDIGARE FORSKNING!...................................................................................................................!9!
2.2 TEORETISK REFERENSRAM!..........................................................................................................!10!

2.2.1 Transaktionskostnadsteorin!.................................................................................................!11!
2.2.2 Interorganisationell relationsteori (IOR)!............................................................................!13!
2.2.3 Nätverksteorin - Strategic Network!.....................................................................................!15!
2.2.4 Organisationsdesignstrategier!.............................................................................................!16!

3. METOD!....................................................................................................................................!19!
3.1 METODVAL!..................................................................................................................................!19!

3.1.1 Forskningsansats!.................................................................................................................!19!
3.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi!................................................................................................!19!
3.1.3 Forskningsdesign fallstudie!.................................................................................................!19!

3.2 DATAINSAMLING!.........................................................................................................................!20!
3.2.1 Utformning av intervjuguide!................................................................................................!20!
3.2.2 Semistrukturerad intervju!....................................................................................................!21!
3.2.3 Personlig intervju!................................................................................................................!21!
3.2.4 Telefonintervju!.....................................................................................................................!21!
3.2.5 Deltagande observation!.......................................................................................................!22!

3.3 URVAL!.........................................................................................................................................!22!
3.3.1 Urval av fallstudie!...............................................................................................................!22!
3.3.2 Urval av intervjupersoner!....................................................................................................!22!

3.4 GENOMFÖRANDE!.........................................................................................................................!24!
3.5 METODKRITIK!.............................................................................................................................!24!

3.5.1 Trovärdighet!........................................................................................................................!25!
3.5.2 Generaliserbarhet!................................................................................................................!25!

4. RESULTAT!..............................................................................................................................!26!
4.1 SKANSKA SLUSSEN!.....................................................................................................................!26!
4.2 OBSERVATION!.............................................................................................................................!27!

4.2.1 Arbetsplatsens utformning!...................................................................................................!27!
4.2.2 Delegering av arbetsuppgifter!.............................................................................................!28!
4.2.3 Samordning av processer!....................................................................................................!29!

4.3 INTERVJU!.....................................................................................................................................!29!
4.3.1 Kontrakt och outsourcing!....................................................................................................!29!
4.3.2 Relationen!............................................................................................................................!32!
4.3.3 Informationsbearbetning!.....................................................................................................!34!

!



!

5. ANALYS!..................................................................................................................................!37!
5.1 KONTRAKTET!..............................................................................................................................!37!
5.2 RELATIONEN!...............................................................................................................................!40!
5.3 INFORMATIONSBEARBETNING!.....................................................................................................!43!
5.4 SAMMANFATTNING!.....................................................................................................................!45!

6. SLUTSATS!...............................................................................................................................!47!
7. DISKUSSION!...........................................................................................................................!49!

7.1 KRITIK MOT DET EGNA ARBETET!.................................................................................................!51!
7.2 VIDARE FORSKNING!....................................................................................................................!51!

REFERENSLISTA!......................................................................................................................!53!
BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE!...................................................................................................!1!
BILAGA 2 – UNDERLAG FÖR LEVERANTÖRSUTVÄRDERINGAR!.....................................!4!
 

Figur- och tabellförteckning 
FIGUR 1: FÖRHÅLLANDEN INOM BYGGPROJEKT ...................................................................................... 5 
FIGUR 2: VARFÖR ORGANISATIONER VÄLJER ATT DELA INFORMATION ................................................ 10 
FIGUR 3: ÖVERGRIPANDE FÖRKLARING AV STRATEGISK NÄTVERKSTEORI .......................................... 15 
FIGUR 4: ORGANISATIONSDESIGNSTRATEGIER ..................................................................................... 18 
FIGUR 5: DE TVÅ STÖRRE ENTREPRENADERNA PÅ PROJEKT SKANSKA SLUSSEN ................................. 26 
 
TABELL 1: SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTER SAMT TYP AV INTERVJU ...................................... 23 
 
 
 

  



! 1 

1. Bakgrund 
 

Detta avsnitt ämnar vägleda läsaren in i det studerade ämnet. En introduktion av supply chain 

management beskrivs där vikten av information och kommunikation belyses. Sedan skildras 

byggbranschen och de utmaningar supply chain management ställs inför som senare avslutas 

med en problemdiskussion, studiens syfte och frågeställning.  

 

1.1 Supply chain management 

Supply chain management (SCM) har tagit logistikområdet med storm då fler och fler 

affärsområden kartlägger sina arbetssätt utifrån filosofin och låter den bli en del av företaget 

(Ballou 2007). I stort är SCM ett sätt att integrera planering och kontroll av material- och 

informationsflöden samt finansiella flöden. Det materiella flödet avser överföring av fysiska 

produkter, informationsflödet avser information för att koordinera resurser inom en supply 

chain och det finansiella flödet består av finansiella transaktioner (Hearnshaw & Wilson 2013). 

En supply chain (försörjningskedja) sträcker sig från första leverantör till slutanvändaren där 

sammansättningen av flera resurser resulterar i en färdig produkt eller tjänst. Filosofin bakom 

SCM handlar om att integrera och sammankoppla alla processer och organisationer som är 

involverade i en och samma kedja. Det ska leda till ett helhetsperspektiv där organisationerna 

ser till hela kedjans intressen - att tillföra högsta möjliga värde för slutkund genom att eliminera 

onödiga kostnader och aktiviteter. Företag konkurrerar inte längre som enskilda enheter, utan 

snarare som hela försörjningskedjor (Chen & Paulraj 2004; Narasimhan & Kim 2001; 

Hearnshaw & Wilson 2013). 

 

Ett sätt som företag kan skapa konkurrensfördelar är genom outsourcing av komponenter, 

material och tjänster till externa leverantörer. Outsourcing kan ge en direkt och djupgående 

inverkan på framför allt kostnader och kvalitet om ett strategiskt samarbete med leverantörer 

uppnås (Paulraj, Chen & Chung 2006). Detta är viktigt eftersom SCM förespråkar att värde 

måste adderas snabbare till en process än kostnader (Lamming 1996). Vidare förespråkar 

forskare att ökad integrering av information inom en försörjningskedja är fördelaktigt för 

prestation samtidigt som det ses som avgörande för att skapa förutsättningar för integration 

inom försörjningskedjor (Harland, Caldwell, Powell & Zheng 2007).  
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1.1.1 Kommunikation, avtal och information 

För att kunna skapa förutsättningar så att resurser nyttjas på bästa sätt och bedriva en effektiv 

verksamhet är det en nödvändighet att ha tillgång till information. Som en konsekvens av att 

organisationer måste samverka för att färdigställa en produkt eller tjänst blir vikten av 

informationsflödet allt större för att minska osäkerhet i försörjningskedjor (Mattsson 2012, s. 

261).  

 

Kommunikation 

För att ett projekt ska vara framgångsrikt behöver ett grundläggande kriterium vara uppfyllt, 

nämligen kommunikation med berörda parter. Kommunikation ska inte vara något som bara 

händer, det behöver planering likt alla andra processer i ett projekt (Antvik & Sjöholm 2007, s. 

131). Alltmer syns vikten av att stärka kommunikationen med medarbetarna. En 

öppenhetskultur skapas mellan ledning och medarbetare vilket kan leda till att medarbetarna 

involveras i organisationens mål (Mishra, Boynton, & Mishra 2014). Genom mobiltelefoner, 

SMS och email har meddelanden kunnat kommuniceras över tid (Stephens & Rains 2011). Det 

som kallas traditionell kommunikation är bland annat användandet av telefon, e-mail och 

personlig interaktion. Sedan finns det mer avancerade kommunikationsmetoder som innefattar 

datoriserade lösningar såsom elektronisk dataöverföring (EDI) och enterprise resource planning 

(ERP) (Carr & Kaynak 2007).  

 

Kontrakt och avtal inom försörjningskedjor 

Försörjningskedjor bygger på flerdimensionella strukturer vilka skapas och förhandlas fram 

med hjälp av kontrakt. Genom normer och standarder som sätts av kontraktet belönas samarbete 

medan motvillighet att samarbeta sanktioneras (Halldórsson, Hsuan & Kotzab 2015). 

Individuella organisationer som strävar efter egenintressen kommer tillsammans med andra i 

nätverk samarbeta för att uppnå ett högre gemensamt mål (Cachon 2003; Halldórsson, Hsuan 

& Kotzab 2015). Detta kan innebära att egenintresset måste åsidosättas för att upprätthålla de 

sociala relationerna samt följa det formella kontraktet i syfte att främja det gemensamma målet. 

Försörjningskedjan ses som ett system av regler som kontrollerar beteenden av en större grupp 

individer under en längre period genom kontrakt (Halldórsson, Hsuan & Kotzab 2015). Som 

Ouchi (1980) belyser finner organisationer intresse i denna form av interaktion då de i utbyte 

av arbetskraft får något i form av belöning. Cox och Thompson (1997) har däremot en mer 

kritisk syn på kontraktet och menar att det blir ett verktyg för att beskylla medaktörer istället 
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för att koordinera dem: “the standard forms of contract are nothing more than instruments used 

by the parties to seek strict liability and attach blame to events as they occur” (Cox & Thompson 

1997, s. 132).  

 

Information & kommunikation inom SCM 

Inom informationsintegration är den tekniska aspekten viktig, men vad som verkligen betyder 

något är frekvensen, kvalitén och kvantiteten av den information som sprids. För att uppnå en 

framgångsrik integration av de externa aktörerna inom en försörjningskedja är det av stor vikt 

att skapa långsiktiga relationer där information delas i stor utsträckning. Detta ska i huvudsak 

leda till realtidsöverföring och bearbetning av information för att beslut ska kunna fattas av 

involverade aktörer i försörjningskedjan (Prajogo & Olhager 2012). Genom att koordinera och 

planera med hjälp av IT-lösningar kan en organisation i en försörjningskedja minska kostnader 

och osäkerheter (Paulraj, Chen & Chung 2006). Inom försörjningskedjor har det visat sig att 

avsaknad av bland annat informationsdelning och sammanhängande kontrakt är områden som 

företag kämpar med (Kanda & Deshmukh 2008). 

 

Att dela information är inte alltid självklart för en organisation, trots att IT skapat möjligheter 

för att uppnå operativa fördelar (Fawcett & Magnan 2001). Beslutsfattare som har tillgång till 

information vill inte öppensinnat dela den då de har uppfattningen om att informationen kan ge 

negativa effekter på verksamheten om den delas till andra medlemmar inom försörjningskedjan. 

Är informationen känslig kan den användas av dessa medlemmar opportunistiskt (Williamson 

1985). 

 

Implementering av lösningar och verktyg för att uppnå en större integration inom 

försörjningskedjor varierar mellan olika branscher (dos Santos, Powell & Sarshar 2002). 

Intresset kring byggbranschen har ökat och allt fler forskare samt statliga organisationer menar 

att förbättringar kan göras inom sektorn då det bland annat förekommer fragmentering och 

bristande kommunikation (Briscoe & Dainty 2005; dos Santos, Powell & Sarshar 2002; Egan 

1996; Latham 1994; Vrijhoef & Koskela 2000; Wang, Zhang, Chong & Wang 2017).   
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1.2 SCM inom byggbranschen 
Det nätverket som uppstår i samband med byggprojekt riskerar att vara väldigt komplexa - när 

storleken på ett projekt blir större blir även utmaningarna flera. Utmärkande för byggbranschen 

är dess struktur där huvudentreprenören liksom ett centralt nav kopplar samman och 

koordinerar de involverade externa aktörerna (Dainty, Millet & Briscoe 2001). 

Försörjningskedjor inom dessa projekt kan involvera hundratals aktörer som förser projektet 

med material, komponenter och tjänster (Dainty, Millet & Briscoe 2001). Två omfattande 

rapporter gjorda av Latham (1994) och Egan (1998) belyser den ökande trenden av samordning 

genom nätverk inom byggbranschen. En bransch som präglas av fluktuerande efterfrågecykler, 

kundkrav som är projektspecifika, osäkerhet inom produktionsförhållanden, kombinering och 

koordinering av specialiserade verksamhetsområden som ska vara verksamma på samma 

projektplats under en tidsbestämd period (Egan 1998). Enligt Cherns och Bryant (1984) är 

försörjningskedjan som är riktad mot byggprojektet aktivt under dess livslängd. Samtidigt 

menar Reed (1999) att en försörjningskedja uppstår som är ämnad att underhålla det avslutade 

projektet i dess fortsatta livstid efter produktionstiden (se Briscoe & Dainty 2005).  

1.2.1 Outsourcing inom byggprojekt 

Vid ett byggprojekt i en försörjningskedja är det huvudentreprenören som ska skapa integrerade 

roller för alla involverade parter som är verksamma i kedjan. En stor del av branschen består 

av underentreprenörer där det är huvudeprenören som ansvarar för att sätta riktlinjer och krav 

mot underentreprenörer (Cox & Ireland 2002). En underentreprenör kan i sin tur anlita 

ytterligare en underentreprenör som benämns andraledsunderentreprenör (Latham 1994). 

 

Outsourcing av arbete genom underentreprenörer har i de flesta länder blivit en norm. Resultatet 

av det är att arbetsuppgifter vid ett byggprojekt allt mer blivit temporära och osäkra (Wells & 

ILO 2001). Vidare skapas kontraktsförbindelser och synsättet av att hela byggplatsen är ett 

team, som i sig är nödvändigt för att arbetet ska utföras effektivt, uteblir (Egan 1998). Det som 

outsourcing bidrar till är flexibilitet hos både huvudentreprenörer och underentreprenörer när 

rekrytering av arbete ska ske. Då byggbranschen är i ständig förändring och arbetsuppgifter 

följer därefter behövs flexibilitet. Genom flexibilitet kan en huvudentreprenör välja när och 

vilket typ av arbete som ska utföras och endast betala när det behövs. En annan viktig aspekt är 

att färdigheter och projekt inte är homogena, utan en byggkonstruktion kommer kräva en 

varierad blandning av färdigheter (Wells & ILO 2001).  



! 5 

1.2.2 Byggplatsupplägg/Byggprojekt och dess utmaningar 

Inom byggbranschen och de processer som föreligger har projektorganisation blivit mest 

betydelsefull som karaktär enligt Dubois och Gadde (2000). Projekt går att likställa med 

tillfälliga nätverk bestående av flera organisationer där arbetsfördelningens utformning och 

aktörers roller förändras genom de kontraktsformer och organiseringen av aktörer projektet 

skapar. Aktörer som är berörda inom ett projekt ingår i ett större samarbete där de exempelvis 

har i uppgift att gemensamt färdigställa en byggnad inom en angiven tidsram (Dubois & Gadde 

2000). Det som karaktäriserar ett byggplatsupplägg är tillförseln av resurser och material till en 

central punkt för att sedan genom flera led av processer sammansättas och bilda en färdig 

produkt (Jonsson & Mattsson 2016, s 231; Vrijhoef & Koskela 2000). Nedan illustreras den 

komplexa strukturen som råder mellan huvudentreprenören och de verksamma inom 

byggprojektet.  

 

 
Figur 1: Förhållanden inom byggprojekt (Wang, Lin, & Lin 2007) 

 

Byggprojekt är tidskrävande och invecklade då flertalet aktörer är involverade som behöver 

samordnas på en och samma plats samt att färdigheter och material krävs i olika grad. De 

personer och organisationer som är verksamma inom projektet arbetar under varierande 

tidscykler, där en aktörs färdigställda arbetsuppgift banar väg för nästa aktör. Även ett projekt 

i liten omfattning kräver hundratals olika processer för att det ska bli färdigställt. Vidare är 

projekt inom byggbranschen påverkade av varierande och oförutsedda faktorer som 

tillsammans med flera involverade aktörer leder till en ständig förändring av bland annat 

ingenjörer, underentreprenörer och leverantörer (Clough, Sears & Sears 2000, s. 2). 
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Sammanfattningsvis lyfter Mamter, Mamat, Salleh, Kamar och Lop (2014) de problem som 

existerar inom byggprojekt: 

 

Most construction projects today struggle with the same problems that have faced 

the industry such as no centralized source of information and resource management, 

multiple parties involved on each project - resulting in constantly changing people 

and companies on each job-site, multiple projects occurring simultaneously - 

resulting in redundant and costly duplication of processes and activities. 
(Mamter et al. 2014, s. 1)  

1.3 Problemdiskussion 
Cheng, Law, Bjornsson, Jones & Sriram (2010) menar att byggbranschen, bland alla större 

industrisektorer, utan tvekan lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade 

karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att skapa integration av 

försörjningskedjor som genomsyrar hela ledet. Däri krävs det fokus på hantering av 

kommunikation och informationsflöden (Cheng et al. 2010). Vidare är det de större 

organisationerna som tar ansvar för att effektivisera försörjningskedjan där underleverantörer 

samt andra leverantörer får lite styrande inverkningar. Stora organisationer ser inte betydelsen 

av de små och medelstora organisationerna vilket återspeglas av bristen på uppmärksamhet åt 

dem (Dainty, Millet & Briscoe 2001).  

 

Då underentreprenörer har en underordnande ställning inom hierarkin kommer 

interorganisationella konflikter vara oundvikliga och således kommer det alltid finnas ett tryck 

mot dem som är längre ner i hierarkin. Följaktligen skapas motsatta och ansträngda relationer 

huvud- och underentreprenörer emellan vilket förhindrat integrationen av de som är involverade 

i en produktionsprocess från att bli en sammanhängande enhet (Dainty, Millet & Briscoe 2001). 

För att organisationer ska kunna säkerställa värdeskapande mot kund menar Egan (1998) att 

det krävs integration av organisationens processer och produkter. Istället för att arbeta som en 

splittrad enhet bestående av separata organisationer, behöver samtliga aktörer inom ett projekt 

arbeta som ett enhetligt lag (Briscoe & Dainty 2005). För att vidareutveckla vad de ovanstående 

författarna påstått så menar Turner och Müller (2003) att projekt ses som temporära 

organisationer där resurser samlas av en huvudentreprenör för att nå uppsatta mål. Likt en 

organisation ska ett projekt integrera de som arbetar där genom att se dem som egna anställda. 

Relationen som skapas är mellan juridiska snarare än individuella personer då arbetet innefattar 
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inhyrda entreprenörer. Den som leder projektet bör således se underentreprenörerna och deras 

medarbetare som egna anställda och motivera dem därefter (Turner & Müller 2003). Senare 

forskning har även påtalat vikten av att implementera IT-lösningar som ger rum för integration 

genom informationsspridning och god kommunikation bland försörjningskedjor inom 

byggbranschen (Cheng et al. 2010). 

 

Således undrar forskarna i denna studie hur organisationer integrerar involverade aktörer i en 

till synes fragmenterad bransch där outsourcing är vanligt förekommande. Frågan väcks 

huruvida en huvudentreprenör lyckas förmedla sina krav och specifikationer till samtliga led 

som är verksamma i ett projekt. I samband med outsourcing inom byggbranschen anser 

forskarna det finnas en vetenskaplig lucka gällande hur organisationer går tillväga för att skapa 

integration i ett byggprojekt. Syftet baseras på och avser fylla denna vetenskapliga lucka.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för de behov och implikationer outsourcing 

medför i praktiken samt hur dessa optimeras för att nyttja outsourcingens fulla potential. Genom 

att undersöka en stor aktörs tillvägagångssätt att integrera sina underentreprenörer i en 

projektbaserad bransch ämnar studien bidra med ökad kunskap för hur integrering kan ske när 

en organisation väljer att outsourca delar av sin verksamhet.  

 

1.5 Forskningsfrågor 
•! Hur integreras Skanskas underentreprenörer på projektet Skanska Slussen? 

•! Vilka problem behöver verksamma aktörer värja sig emot vid outsourcing?  

•! Vad krävs av en organisation för att dra nytta av outsourcingens potential? 

1.6 Företagsbeskrivning 
Skanska grundades 1887, är idag verksamma i USA samt i tio länder i Europa och har kommit 

till att bli ett av världens största byggföretag (Skanska 2018). Skanska Slussen Construction 

AB är ett konsortium mellan Stockholms stad och Skanska där Stockholms stad står som 

finansiär för hela projektet. Dock så kommer bussterminalen i Katarinaberget vara en 

samfinansiering mellan Staten (50%), Landstinget (25%) och Staden (25%). Skanska Slussen 

Construction AB är ansvariga för att färdigställa projektet Slussen, som är ett av de största 
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samhällsbyggnadsprojekten i Sverige. Slussen är över 80 år gammalt och har blivit utslitet. 

Därav behöver den rivas och byggas upp från grunden och samtidigt anpassas för stockholmares 

framtida behov. Projektet ska stå klart år 2025 (Stockholms stad 2018). Med flera delprojekt i 

land, vatten och berg är bygget av nya Slussen unikt och tekniskt komplext vilket skapar 

utmaningar längs vägen (Stockholms stad 2017). 

1.7 Avgränsningar 
Studien avser att forska inom Supply Chain Management där informationsflödet samt 

materialflödet kommer att vara aktuellt. Vidare sker en avgränsning till att studera integration 

av underentreprenörer inom byggbranschen. Med avsikt att använda fallstudie som 

forskningsmetod kommer projektet Skanska Slussen ligga i fokus. Den undersökning som 

genomförs är mellan Skanska Slussen Construction AB och utvalda underentreprenörer som är 

aktivt verksamma inom projektet på markentreprenad SN81. 

 

Studien avser inte att undersöka integration med leverantörer eller anställda inom Skanska. 
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2. Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 

Nedan presenteras de teorier som är relevanta för studiens syfte och avser vara till hjälp för 

att beskriva SCM på ett vetenskapligt sätt. Teorierna belyser vikten av kontraktet, hur nätverk 

och strukturer skapas i interorganisationella strukturer samt sambandet mellan osäkerhet och 

informationsspridning.  

 

2.1 Tidigare forskning 
Regeringen i Storbritannien har under 90-talet beställt två rapporter av Latham (1994) och Egan 

(1998) med syftet att undersöka och belysa de problemen samt utmaningarna som fanns inom 

byggbranschen. Rapporternas innehåll är snarlika och ingen större förändring skedde under 

loppet av fyra år. Latham (1994) beskrev byggbranschen som ineffektiv, fientlig, fragmenterad 

och inkapabel att leverera till sina kunders förväntningar. Egan (1998) menade att 

byggbranschen i helhet var underpresterande och efterlyste behovet av förändring. Författarna 

kom fram till liknande slutsatser som krävs för att uppnå effektivitet inom branschen; aspekter 

som effektiv styrning, konflikthantering, partnerskap före konkurrens, långsiktiga relationer 

och integrerade processer för att nämna några (Egan 1998; Latham 1994). 

 

En genomgång av litteraturen inom SCM i byggbranschen har utförts av Behera, Mohanty och 

Prakash (2015). Denna litteraturgenomgång ger en god inblick i den forskning som genomförts 

kring implementeringen av SCM och belyser de karaktärsdrag som präglar försörjningskedjor 

inom byggbranschen vilka är: kundpåverkan, fragmentering, antalet och storleken på 

intressenter, ett köpar-säljarperspektiv, tillfälligt många aktörer, ej benägen till förändring, 

make-to-order flöden, samarbetstillfällen samt fluktuerande efterfrågecykler. Forskarna 

kommer fram till slutsatsen att byggbranschens försörjningskedjor är komplexa där ständig 

förändring leder till att organisationer inom branschen behöver bli mer konkurrenskraftiga 

samtidigt som de behöver hålla kostnaderna nere. Då organisationer väljer att outsourca, ingå i 

partnerskap och tillsammans skapa samriskföretag ökar utmaningarna och gör det desto svårare 

för organisationer att prestera med de tidigare metoderna. Det krävs därmed innovativa 

lösningar för att med framgång uppnå en effektiv försörjningskedja (Behera, Mohanty & 

Prakash 2015).  
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Vidare finns det en modell, skapad av Fawcett, Osterhaus, Magnan, Brau och McCarter (2007), 

som beskriver vad det är som gör att organisationer väljer att dela information. De menade att 

det är delaktighet och vilja som skapar möjligheten att dela information. Dessa dimensioner 

kan ha en inverkan på organisationens prestanda och vara viktiga för att organisationens 

kapacitet att dela information ska kunna utvecklas.  

 

 
Figur 2: Varför organisationer väljer att dela information (Fawcett et al. 2007). 

 

2.2 Teoretisk referensram 
I en sammanställning utförd av Halldórsson, Kotzab, Mikkola & Skjøtt-Larsen (2007) 

diskuteras teorier som kan användas för att beskriva SCM ur ett vetenskapligt perspektiv. Däri 

återfinns några av de teorier som ligger till grund för denna studie. Utifrån Halldórson et.al 

(2007) resonemang har forskarna i denna studie skapat en egen referensram som bättre speglar 

den miljö som studerats där en fördjupning samt tillägg av teorier har gjorts. 

 

Utifrån de normativa teorierna och tillvägagångssätten som hanterades i bakgrund och 

problemdiskussion ämnar den teoretiska referensramen vara till hjälp för att klargöra den 

verklighet som upplevs inom den undersökta miljön. De vetenskapliga teorierna har för avsikt 

att beskriva hur och varför organisationer agerar som de gör. Transaktionskostnadsteorin 

används i syfte att belysa vikten av kontraktsstyrning inom byggbranschen och varför 

organisationer samverkar. Då kontraktet är det som styr de aktuella aktörerna är det således en 

del av informationsflödet. Med anledning av att studien undersöker integration kommer 

kontraktet att beröras och därav används transaktionskostnadsteorin. Interorganisationell 

relationsteori (IOR) hjälper till att beskriva det samarbete som uppstår mellan de involverade 
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aktörerna i ett projekt och hur dessa ingår i en organisationell struktur. Skanska och dess 

underentreprenörer bildar tillsammans en sorts organisering som strävar efter att uppnå ett 

gemensamt mål; slutförandet av ett projekt. Samtidigt är varje individuell aktör självständig 

och autonom, därför kommer ett eget intresse bibehållas (Cropper, Ebers, Huxham & Ring 

2008) vilket kan kopplas till transaktionskostnadsteorin. Vidare användes strategisk 

nätverksteorin för att beskriva Skanskas roll som ledare inom det utvalda projektet och 

nätverket av organisationer. Utifrån interorganisationell relationsteori samt nätverksteorin kan 

SCM, på ett vetenskapligt sätt, tolkas och användas i denna fallstudie. Galbraiths teori, som 

åskådliggör sambandet mellan osäkerhet och informationsspridning inom organisationer, ger 

en översiktlig bild hur Skanska väljer att integrera sina underentreprenörer utifrån hur Skanska 

hanterar information. Enligt SCM ska samtliga organisationer funktionera som en enhet inom 

en försörjningskedja vilket i sin tur betyder att informationen mellan aktörerna bör spridas på 

ett interorganisationellt vis. Teorin är applicerbar i en interorganisationell struktur som är 

verksam i en föränderlig miljö (Meijboom, Voordijk & Akkermans 2007). 

2.2.1 Transaktionskostnadsteorin 

När en organisation behöver samarbete krävs det nödvändigtvis ett ömsesidigt beroende 

individerna emellan. Det ömsesidiga beroendet kräver i sin tur en transaktion eller utbyte där 

individerna bidrar med något av värde (exempelvis arbetskraft) och i gengäld får något annat 

av värde (exempelvis pengar). I ett hierarkiskt förhållande bidrar alla med något typ av värde 

som bedöms och kompenseras rättvist inom organisationen och i ett marknadsförhållande ger 

konkurrensutsättningen på marknaden en garanti på om utbytet mellan två parter är rättvist. 

Transaktionen behöver i båda fallen betraktas som rättvis och det är strävan efter rättvisa som 

för med sig transaktionskostnader (Ouchi 1980).  

 

Transaktionskostnader är enligt Arrow (1969, s. 501) “kostnaden för att driva det ekonomiska 

systemet”. Ouchi (1980) gör en vidare beskrivning av begreppet och säger: “A transactions cost 

is any activity which is engaged in to satisfy each party to an exchange that the value given and 

received is in accord with his or her expectations” (Ouchi 1980, s. 130). Sedan delar Williamson 

(1985) upp transaktionskostnader i två typer; ex ante och ex post. Transaktionskostnader ex 

ante innefattar kostnader för att förhandla, skydda och utarbeta ett avtal och 

transaktionskostnader ex post innefattar kostnader såsom uppfyllande av avtalet mellan 

parterna. Dessa två typer av kostnader är beroende av varandra och måste således adresseras 

parallellt och inte sekventiellt (Williamson 1985).  
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Organisationer kan styras genom tre olika sätt; genom marknaden, i form av hybrider eller som 

hierarkier (Williamson 1991). För att framgångsrika kontrakt ska skapas krävs det på 

marknaden fri konkurrens för att kontroll ska säkerställas och en auktoritet inom hierarkier. 

Hybridformer betraktas som strategiska sammanslutningar av företag som befinner sig mellan 

marknaden och hierarkin bestående av långsiktiga kontraktsförbindelser (Gulati 1995; 

Langfield-Smith & Smith 2003).  

 

Utbyten eller transaktioner på marknaden består av kontraktsförhållanden. Ett utbyte styrs alltid 

av en kontraktsrelation där varje part är bunden att leverera det som anges. Oavsett vilka 

förhållanden som råder i omvärlden ska kontraktet ange vem som måste leverera vad (Ouchi 

1980). Är kontrakt komplexa så blir de följaktligen kostsamma att skriva och verkställa. 

Konsekvensen av detta är inte fullt så begripligt som det skulle kunna vara då det finns 

tendenser till att bara acceptera det faktum som givits istället för att leta efter skälen. Det som 

karaktäriserar beslut och handlingar är begränsad rationalitet och opportunistiskt beteende. Den 

begränsade rationaliteten gör komplexiteten i avtalsvillkor omöjlig att hantera i alla aspekter 

vilket resulterar i att det bästa som går att uppnå är ofullständiga kontrakt. För att kunna skapa 

ett fullständigt kontrakt krävs det att parterna är trovärdiga, givet att de är begränsat rationella, 

och kan på så sätt förvänta sig att respektive part håller det som är avtalat och att de agerar i 

god tro. Vidare är det värt att nämna om ekonomiska aktörer är oärliga (förvirrar transaktioner, 

förvränger data etcetera) leder det till att sådana anordningar inte fungerar (Williamson 1981). 

 

Enligt Forskarna Zajac och Olsen (1993) har transaktionskostnadsteorin en begränsad förmåga 

att förklara interorganisationella strategier. Fokus ligger vid kostnadsminimering där teorin 

förbiser det ömsesidiga beroendet mellan utbytesparterna och värdet det skapar. Därav kan det 

utifrån transaktionskostnadsteorin ses som irrationellt att använda interorganisatoriska 

strategier. Ghoshal och Moran (1996) menar att transaktionskostandsteorin innehåller 

normativa inslag och att den tidigare blivit kritiserad av en rad forskare. Det är oundvikligt att 

undkomma de normativa konsekvenserna då teorin framställs som ett hjälpmedel för att fatta 

beslut inom organisationer som kan användas i praktiken. Teorin är i grunden statisk med ett 

begränsat tillämpningsområde - att på en marknad med överflödig och obunden opportunism 

kan den enbart förutsäga förekomsten av en liten uppsättning organisationer (Ghoshal & Moran 

1996). 
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2.2.2 Interorganisationell relationsteori (IOR) 

IOR skapades i syfte att beskriva de relationer som bildas inom organisationsvärlden mellan 

olika aktörer. Utifrån teorier som hanterade frågan hur organisationer var delaktiga i ett system 

och hur dessa skulle styras, introducerade Evan (1965) sin artikel “Towards a theory of 

interorganizational relations”. Evan (1965) menade att forskare hade förbisett utmaningar och 

problem som fanns inom interorganisationella strukturer medan chefer var fullt upptagna av 

interorganisationella relationer. Detta skulle bana väg för forskning inom området år framöver 

(Cropper, Ebers, Huxham & Ring 2008). 

 

IOR går att använda på flera sätt med olika teoretiska utgångslägen. Cropper et al. (2008) har 

kommit fram till en slutsats som förenar IOR-forskning: 

 

In one way or another, it focuses on the properties and overall pattern of relations 

between and among organizations that are pursuing a mutual interest while also 

remaining independent and autonomous, thus retaining separate interests. 
 (Cropper et al. 2008, s. 9) 

 

Med IOR försöker forskare bland annat förklara och förstå processer, styrning och resultat av 

relationer mellan eller inom organisationer. Fokus kan komma att ligga på alla de berörda 

aktörer som arbetar i nätverk av interorganisationella relationer eller enbart en deltagande 

organisation. Cropper et al. (2008) menar att teorin går att använda vid relationer som är av 

gemensamt intresse, där organisationer samarbetar för att ömsesidigt nå samma mål. Vidare går 

det med teorin att se relationer som något mer än enbart transaktioner parter emellan. Det ska 

finnas en överenskommelse att långsiktigt ingå samarbete med en part. 

 

En aspekt till varför organisationer ingår i närmare relationer behandlas av Gulati (1995) och 

Pfeffer och Nowak (1976). Samtliga forskare talar om en relation som bygger på ett förhållande 

mellan organisationer där bidragandet av immateriella och materiella resurser är underliggande. 

Pfeffer och Nowak (1976) talar om att det uppstår en starkare sammankoppling när flera 

organisationer förenar respektives resurser tillsammans. Samarbeten kan leda till horisontell 

informationsdelning, att beteendenormer uppstår och att konkurrensen minskar bland de aktörer 

som bildat en sammanslutning. Gulati (1995) menar att det uppstår ett strategiskt 

beroendeförhållande mellan organisationer där respektive aktör besitter materiella eller 

immateriella resurser som är fördelaktiga för men inte innehavd av övriga aktörer. 
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Sannolikheten är större att aktörer ingår sammanslutningar med andra aktörer vilka de kan 

skapa en större samling av resurser och kunskaper med. 

 

Hur organisationer kan relateras till varandra beskriver IOR med hjälp av två sätt: antingen 

genom att ha interaktiva eller icke-interaktiva relationer. De interaktiva relationerna kan handla 

om utbyte av resurser eller information och de icke-interaktiva är relationer då organisationer 

delar särskilda attribut såsom status och strategisk positionering men kommunicerar inte 

sinsemellan (Cropper et al. 2008).  

 

Interaktiva relationer kan konceptualiseras inom tre underdimensioner: innehåll, 

styrningsmekanismer och struktur.  

•! Flödet av resurser och information som sker mellan organisationer som är verksamma 

inom ett nätverk avser innehållet i en relation. För att konceptualisera innehållsflödet 

finns det särskilda attribut som används. Dessa är materiella och immateriella resurser, 

olika former av delning av resurser och kunskap samt intensiteten och frekvensen av 

resurs- och informationsflödet.  

•! Hur aktörer samordnar sina relationer och hanterar flödet av innehåll avser 

styrningsmekanismer och hur dessa förmedlas. Attributen för styrningsmekanismerna 

är förtroende, olika former av kontrakt samt administrativa kontroller.  

•! De kollektiva strukturer som organisationer i nätverk har medför möjligheter och 

begränsningar för åtgärder hos medverkande aktörer. De strukturella attributen som 

finns inom interorganisationella relationer är mångfald bland de verksamma aktörerna 

samt den generella begränsning och intensitet som relationer medför.   

(Cropper et al. 2008) 

 

För att problematisera IOR talar Provan och Sydow (2008) om svårigheterna att utvärdera dess 

påverkan inom nätverk. Författarna påtalar att en stor mängd studier har utförts i anknytning 

till IOR, ändå existerar det en förvirring kring vad IOR verkligen bidrar med. De menar att det 

inte finns några specifika svar på vad IOR resulterar i och vad följden hade varit utan IOR. 

Grunden till problemet ligger i att forskare inom olika områden nyttjar varierande teoretiska 

perspektiv för att diskutera fenomenen. Som exempel landar ekonomer i slutsatsen att det finns 

en finansiell anledning, resursberoende teoretiker talar om behovet av makt och resurser och ur 

institutionella teoretikers perspektiv är slutsatsen att organisationer vill uppnå legitimitet. 

Frågor väcks även huruvida IOR går att tolka i en analys. Det skapas svårigheter att avgöra 
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varifrån resultat kan dras utifrån IOR och vilket perspektiv en forskare bör studera utifrån. Det 

kan vara från en specifik organisation, hela nätverket eller den centrala organisationen som 

ingår i relationen (Provan & Sydow 2008).  

2.2.3 Nätverksteorin - Strategic Network 

Thorelli (1986) tolkar nätverk som ett mellanting, placerat mellan marknader och hierarkier. 

Jarillo (1988) myntade begreppet strategic networks som baserades på Miles och Snow (1984) 

definition av de samarbeten som entreprenörer ingick i för att uppnå konkurrensfördelar. 

Anledningen till ordvalet “strategisk” kom till grund då Jarillo såg nätverk som ett 

organisationskoncept där entreprenörer och managers valde, utifrån en strategisk aspekt, att 

ingå i nätverk för att vinna en starkare ståndpunkt ur ett konkurrensperspektiv. Teorin bygger 

på att organisationer ingår i långsiktiga konstellationer där varje organisations 

verksamhetsområde är specificerat men samtidigt relaterat till samtliga aktörer inom nätverket. 

Organisationerna som är verksamma inom nätverket ska uppnå eller upprätthålla 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter utanför nätverket. 

 

 
Figur 3: Övergripande förklaring av strategisk nätverksteori (Schramm 2007), egen bearbetning 

 
Den strategiska nätverksteorin är applicerbar när det talas om en central organisation som 

genom outsourcing och kontraktsstyrning ingår i partnerskap med flera andra organisationer. 

De aktiviteter som internt behärskas med hög kompetens utförs av den centrala organisationen. 

Aktiviteter som kräver kompetens som ligger utanför den centrala organisationen kontrakteras 

till externa organisationer, förutsatt att transaktionskostnaderna inte överstiger kostnaden att 

producera i egen regi. Samarbetet löper under en längre tidsperiod för att, genom 

värdeadderande aktiviteter, skapa en produkt eller tjänst. Den hierarkiska strukturen bygger på 

att samtliga samverkande organisationer arbetar utifrån den centrala aktörens styrning och 
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koordinering för att uppnå ett gemensamt mål. Teorins värdegrund är att skapa ekonomisk 

vinning genom strategisk styrning i form av resurskoordinering. Synergin som skapas med hjälp 

av anpassning, tillit, specialisering, konsekvent agerande och ett långsiktigt perspektiv 

resulterar i hög effektivitet och flexibilitet inom nätverket (Schramm 2007). Avslutningsvis 

menar Schramm (2007) att strategiska nätverk är praktiska och innebär vissa fördelaktiga 

funktioner samtidigt som styrningen blir starkt påverkad och följaktligen uppstår det en 

obalans; 

 
[...] (1) the network structure is solemnly centred around a focal firm, their 

organisational governance and the contractual relationships to others being adjacent 

and (2) as this firm is considered to be somehow dominant, the inherent 

presumption is that of a hierarchically ordered network structure where the firm is 

like a queen bee served by their subordinates. 
(Schramm 2007, s.3) 

 
Trots det ökade intresset kring organisationers samarbete som fenomen finns kritiska uttalanden 

gällande teorin. Schramm (2007) poängterar behovet av flera olika nätverksteorier för att kunna 

beskriva olika situationer. Som han uttrycker det existerar inte en “one-fits-all” lösning inom 

nätverksstrukturer då dessa kan inneha en rad olika strukturer och styren. Borgatti och Halgin 

(2011) för ett ytterligare resonemang och menar att det existerar stor förvirring kring 

nätverksteorier eftersom dessa teorier enligt Salancik (1995) bygger på och förklaras med hjälp 

av andra teorier. Som exempel går det att finna spår av resursberoende teorin vid frågor som 

rör samverkande organisationer (Salancik 1995).  

2.2.4 Organisationsdesignstrategier 

Jay R. Galbraith (1974) belyser osäkerheter i organisationer och vikten av att ha information 

tillgänglig. Finns det en bra förståelse om en uppgift innan den utförs kan således många 

aktiviteter planeras i förväg. Saknas en förståelse från början kommer aktiviteterna i ett senare 

stadie kräva ytterligare kunskap vilket i sin tur bland annat leder till förändringar i schema eller 

allokeringen av resurser.  

 

[...] the greater the task uncertainty, the greater the amount of information that must 

be processed among decision makers during task execution in order to achieve a 

given level of performance. 
 (Galbraith 1974, s. 28) 
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Det som osäkerhet leder till är en oförmåga för en organisation att planera i förväg och gå vidare 

med beslut innan aktiviteter utförs. Hur en organisation kombinerar mängden avvikelser och 

kapacitetet i hierarkin visar på dess förmåga att kunna samordna målinställning, hierarki och 

regler på ett framgångsrikt sätt. Ökar osäkerheten för en uppgift måste organisationen vidta 

åtgärder vilket de kan göra genom två strategier: Antingen reducera mängden information som 

behandlas eller öka organisationens kapacitet att hantera mer information. Vidare mynnar dessa 

två strategier ut i fyra olika metoder (Galbraith 1974).  

 

För att reducera mängden information kan organisationen: 

•! Använda mer resurser - genom att öka eller förlänga planeringsmålen när undantagen 

för en uppgift blir för stora inom organisationen går det således att minimera undantagen 

som sker. Informationen blir då hanterlig eftersom den hamnar inom ramarna för vad 

organisationen har kapacitet till att hantera.  

•! Skapa självständiga arbetsuppgifter - om organisationen delas upp i olika grupper, där 

varje grupp får de resurser som krävs för att utföra en uppgift, och därefter minska 

arbetsfördelningen grupperna emellan kan mängden information som behöver bearbetas 

reduceras.  

 

För att öka kapaciteten till att hantera mer information kan organisationen: 

•! Investera i informationssystem - dessa informationssystem kommer vara separata från 

organisationens vanliga kommunikationskanaler för att kunna bearbeta information 

utan att överbelasta de befintliga kanalerna. Detta kan innebära investeringar i datorer 

eller mänskliga hjälpredor som assistenter etcetera vilket i sin tur är kostsamt.  

•! Förstärk relationen mellan enheter - Metoden flyttar beslutsfattandet från högt upp i 

hierarkin nedåt där informationen uppstår. Det skapas gemensamma beslutsprocesser 

där beslut kan fattas längre ner i hierarkin så länge inte alltför många individer 

involveras i problemet.  

(Galbraith 1974) 
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Metoderna kan användas separat eller i kombination med varandra men Galbraith menar att 

åtminstone en av dessa fyra måste adopteras av organisationen då de ställs inför en hög 

osäkerhet. Ökar informationsbearbetningen och inga åtgärder vidtas kommer en sämre uppnådd 

prestanda inom organisationen vara oundviklig (Galbraith 1974).  

 

 

Tushman och Nadler (1978) påpekar att forskning kring organisationsdesignstrategier 

blomstrade då artikelns skrevs men att forskning inom ämnet, där inräknad Galbraiths teori, 

inte innefattade motsägande resultat. Utöver det menade Tushman och Nadler (1978) att denna 

forskning inte gav upphov till någon klarhet hur dessa strategier ska tolkas och hur de 

överensstämmer med varandra. En hänsyn bör dock tas till den ålder teorin har. Dunbar och 

Starbuck (2006) lyfter att det, sedan teorin skrevs, framkommit nya former av organisationer. 

Dessa organisationer skapar istället för organisationsdesignstrategier olika organisatoriska 

egenskaper. Forskarna menar att kommunikationsteknologi förändrat sättet organisationer 

agerar på, kunskapsbaserade aktiviteter har blivit en central del av arbetslivet samtidigt som 

organisatoriska identiteter förändrats genom en globalisering (Dunbar & Starbuck 2006). 

Galbraiths teori har trots det visat sig användbar inom interorganisationella konstellationer på 

senare tid (Bozarth, Warsing, Flynn & Flynn 2009; Brynjolfsson, Hitt & Kim 2011; Vanpoucke, 

Boyer & Vereecke 2009). 

  

Figur 4: Organisationsdesignstrategier (Galbraith 1974), egen bearbetning 
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3. Metod 
 

Metodavsnittet avser att beskriva de metodval som forskarna valt för att få fram data samt 

skapa förståelse för läsaren hur studien utformats. Datainsamlingsmetoderna är noga 

beskrivna och följs av en motivation och applicering till studien.  

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Forskningsansats 

Deduktiv forskning använder bevis för att stödja en slutsats och framställer hypoteser eller 

förslag teoretiskt genom logiskt härledda processer (Snape & Spencer 2003, s. 14). Då denna 

studie innefattar empiri i form av kvalitativ data och använder tidigare forskning för att svara 

på en redan förutbestämd frågeställning är forskningen således deduktiv.  

3.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Studien syftar till att undersöka hur Skanskas underentreprenörer integreras på projektet 

Skanska Slussen utifrån verksamma individers uppfattningar. Forskarna vill skapa en djupare 

förståelse och utifrån teorier försöka beskriva en social verklighet på ett objektivt sätt. Den 

insamlade datan baseras på respondenternas uttalade verklighet vilket ger upphov till tolkning 

och analysering för att i slutändan öka forskarnas insikt i den undersökta miljön. Således finns 

det motiv till en kvalitativ forskningsstrategi.   

3.1.3 Forskningsdesign fallstudie 

Studien avser att undersöka ett fall, Skanska Slussen, och hur integrationen mellan 

underentreprenörer och Skanska fungerar i praktiken. Forskarna vill med hjälp av studien 

belysa hur integrationen sker mellan dessa två parter genom att besvara förutbestämda 

forskningsfrågor och således bidra till ett större forskningsområde för framtida forskare. Detta 

genom att komma med nya infallsvinklar och idéer som kanske inte tidigare studerats. Då 

fallstudier ger möjlighet att svara på hur- och varför-frågor (Benbasat, Goldstein & Mead 1987) 

samt att bevis skapas från ett enda fall (Gerring 2006, s. 29) tyder det på att forskningsdesignen 

i denna studie är en fallstudie.  
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3.2 Datainsamling  
Sökord som supply chain management construction, information sharing construction, supply 

chain information integration construction, network theory, strategic network, transaction cost 

theory, interorganizational relations theory har använts. Dessa sökord ansågs relevanta för 

ämnet då de lyfter tidigare påståenden inom forskningsområdet. Vetenskapliga artiklar söktes 

via Google Scholar och tryckta källor via Söderscholar samt Södertörns högskolas bibliotek.  

 

Denna studie använder sig av intervjuer och deltagande observation som en del av det empiriska 

underlaget eftersom dessa datainsamlingsmetoder anses passande för den strategi och de frågor 

studien ämnar besvara (Yilmaz 2013; Lewis 2003, s. 56).  

3.2.1 Utformning av intervjuguide  

Forskarna i denna studie vill med hjälp av intervjuguiden utforma en ram som intervjun i stort 

ska följa vilket enligt Arthur och Nazroo (2003, s. 115) skapar möjlighet att med enhetlighet 

täcka relevanta frågor systematiskt. Arthur och Nazroo (2003, s. 115) menar även att 

intervjuguiden tillåter flexibilitet vilket forskarna i denna studie ansåg nödvändigt då de ville 

ha möjligheten till att ställa detaljerade frågor till respektive respondent. Målet var att skapa en 

diskussion med respondenterna där detaljer som forskarna kanske inte hade haft från början 

framkom. Intervjuguiden (bilaga 1) formades utefter de tjänster respondenterna besatt vid 

intervjutillfället för att beskriva deras verksamhetsområde och besvara ett förutbestämt tema. 

Frågor har utformats för att få förståelse för hur strukturen bland parter som är involverade i 

den interorganisationella relationen ser ut under Skanskas styre. Detta för att få fram svar kring 

relationen parter emellan samt varför organisationerna i nätverket är verksamma inom 

projektet. 

 

Svaren som söktes kring kontraktet ämnar att ge förståelse för hur transaktionskostnadsteorin 

påverkar samarbetet mellan aktörerna. De frågor som berör strukturen och relationen inom 

projektet menar att ge en teoretisk grund för analys genom tillämpningen av 

transaktionskostnadsteorin, IOR och strategisk nätverksteorin. Resterande frågor som berör 

informationshantering är i huvudsak kopplat till Galbraiths teori men dessa frågor går även att 

applicera inom IOR. Teorierna är nära besläktade och överlappar varandra vilket medför att 

dessa går in och beskriver liknande fenomen varför intervjuguiden innehar frågor som har nära 

koppling till de valda teorierna.  
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3.2.2 Semistrukturerad intervju 

Då studieobjektet består av en komplex miljö i en föränderlig bransch med risk för många olika 

tolkningar krävdes således flexibilitet i frågorna som ställdes. Något som var relevant för några 

år sedan är kanske inte relevant idag, därför fick respondenten styra intervjun och belysa det 

som är av vikt utifrån forskningsområdet. Forskarna ville inte att respondentens svar skulle 

begränsas på grund av strukturerade frågor utan dessa skulle istället föras fram för att försöka 

spegla detaljer om verkligheten utifrån respondentens egna erfarenheter. Därav användes 

semistrukturerade intervjuer. Samtidigt begränsades svaren till studiens forskningsområde och 

oönskad data uteblev då ett förutbestämt tema användes.  

3.2.3 Personlig intervju 

Forskarna ville med hjälp av den personliga intervjun få en förståelse av ett fall, byggprojektet 

Skanska Slussen, och kunna reda ut oklarheter som eventuellt skulle dyka upp så att arbetet ska 

spegla verkligheten så bra som möjligt, vilket Christensen Engdahl, Grääs & Haglund (2011, s. 

178) belyser att en personlig intervju möjliggör. I denna studie ville forskarna även skapa en 

interaktion med respondenten för att en fördjupad diskussion skulle uppnås som skulle mynna 

ut i uttömmande svar. Den personliga intervjun gav forskarna möjligheten att iaktta 

respondentens kroppsspråk, sättet att tala på samt hur de bemötte frågor. Vidare ges 

respondenten vid denna typ av intervju friheten att uttala sig om något med egna ord 

(Christensen et al. 2011, s. 178), något som forskarna i denna studie ansåg vara nödvändigt då 

viktig information kunde framkomma.  

3.2.4 Telefonintervju 

Vidare användes telefonintervjuer i denna studie då forskarna behövde information från de 

underleverantörer som undersöks i studien. Då denna intervjuteknik går fort att genomföra, 

tillåter flexibilitet i frågorna som ställs samt att frågor går att följa upp (Christensen et al. 2011, 

s. 185) ansågs den passande för resterande respondenter. Telefonintervju begränsar 

respondentens möjlighet till att visa bilder och endast relativt enkla frågor kan ställas 

(Christensen et al. 2011, s. 185), vilket inte gav upphov till några problem eftersom forskarna 

ville få svar på respondenternas eget tycke om relationen till Skanska och enkla frågor såsom 

deras arbetsuppgifter och hur de får tillgång till information. På grund av hög arbetsbelastning 

bland respondenterna uppstod behovet av att genomföra telefonintervjuer med de angivna 

underentreprenörerna. 
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3.2.5 Deltagande observation  

Den observation som användes i denna studie är en samling från en av forskarnas erfarenheter 

efter att ha arbetat cirka 150 timmar som grävmaskinist inom projektet Skanska Slussen. 

Forskaren har arbetat inom projektet sedan sommaren 2017 som anställd hos en andraleds-UE 

Wisbylund AB. Den ursprungliga tanken var att skriva en kandidatuppsats kopplat till projekt 

Skanska Slussen, därför inleddes en dialog med produktionschefen på Skanska som 

rekommenderade att tala med logistikansvarige inom projektet för att säkerställa access. 

Samtidigt som diskussionen gällande access skedde uppstod idéen om att nyttja den kunskap 

som uppnåtts av forskaren under tiden han arbetat. Eftersom en deltagande observation innebär 

att forskaren blir en del av studieobjektet för att registrera handlingar, händelser eller 

interaktioner som sker (Ritchie 2003, s. 35) valdes denna insamlingsmetod då forskaren i fråga 

besatt detaljerad information om projektet. Denna information var till nytta för att beskriva hur 

projektet var utformat och vilka processer som skedde där i detalj. 

3.3 Urval 

3.3.1 Urval av fallstudie 

Studieobjektet avser Skanska Slussen och intresset väcktes för att en av forskarna arbetat där 

vilken banad väg för access. Vidare är detta byggprojekt ett av de största i Sverige (Stockholm 

stad 2017) och drivs av Skanska som är ett stort och internationellt bolag (Construction Global 

2015) vilket gör intresset för en sådan organisation stort. 

3.3.2 Urval av intervjupersoner 

Urval av informanter till studien har skett via ett strategiskt urval där de informanter som valdes 

ansågs lämpliga för att representera den plats eller det förhållandet som undersöktes. Strategiskt 

urval används av forskaren för att hitta de informanter som bäst kan besvara det huvudsakliga 

syftet med studien och som har befintliga kunskaper eller teorier inom ämnesområdet (Ritchie, 

Lewis & Elam 2003, s. 79-80). Då en av forskarna i denna studie redan innan arbetets gång 

kände till alla respondenter samt deras tjänst på Skanska gjordes urvalet utifrån vilka som 

ansågs lämpliga för att besvara studiens syfte. Logistikansvarige beviljade access för att 

genomföra studien sommaren 2017. Hon gav senare förslag på den respondenten som arbetar 

med inköp. Forskarna valde respondenter utefter den kunskap de besatt vid tillfället för studien 

och ansågs bäst lämpade för det område som avsågs att studera. Därav användes ett strategiskt 
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urval. Nedan presenteras en tabell som presenterar de utvalda respondenter samt datum för 

intervjutillfället.  

 

Tjänst Företag Respondent Typ av intervju Datum 

intervju 
Tid i 

minuter 

Blockchef 81 Skanska Hoffman, 

Anders 
Semistrukturerad, 

möte 
6/4 31 

Inköpsansvarig Skanska Lindblad, 
Per  

Semistrukturerad, 

möte 
27/3 56 

Logistikansvarig Skanska Eliasson, 

Kristina 
Semistrukturerad, 

möte 
5/4 42 

Underentreprenör, 

förstaled 
Bellmans Åkeri 

& Entreprenad 

AB 

Nyström, 

Thomas 
Semistrukturerad, 

Telefonintervju 
11/4 21 

Underentreprenör, 

förstaleds 
VSM 

Entreprenad AB 
Persson, 

Magnus 
Semistrukturerad, 

Telefonintervju 
11/4 16 

Underentreprenör, 

andraleds 
Olderin Mark- & 

Maskinkonsult 

AB 

Von Bröms, 

Douglas 
Semistrukturerad, 

Telefonintervju 
20/4 15 

Tabell 1: Sammanställning av respondenter samt typ av intervju 

!
Samtliga respondenter förutom andraledsunderentreprenören har varit verksamma inom 

projektet sedan byggstart. Bellmans har haft en relation till Skanska sedan 1972 och bidrar med 

lastbilar och chaufförer till Skanska Slussen. VSM:s relation med Skanska sträcker sig från 

2001 i sin nuvarande ledning med huvudsaklig uppgift att förse projektet med grävmaskiner 

och grävmaskinister. Andraledsunderentreprenören från Olderin, en inhyrd grävmaskinist som 

bidrar med egen grävmaskin, har varit verksam inom projektet i snart ett år och har ingen 

tidigare relation till Skanska.  
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3.4 Genomförande 
Den första kontakten skedde med inköpsansvarige den 8 mars 2018 för att diskutera val av 

forskningsfråga. Därefter bokades tid för intervju som skedde den 27 mars 2018 på Skanskas 

huvudkontor. Sedan har resterande intervjuer skett löpande där intervju med logistikansvarige 

skedde den 5 april och med blockchefen den 6 april på projektplatsen. Telefonintervjuer skedde 

med Bellmans och VSM den 11 april samt Olderin den 20 april. Vid samtliga intervjutillfällen 

var båda forskarna närvarande. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades nära inpå 

intervjutillfället för att lättare kunna tolka svaren och ge en tydligare bild av det som studeras.   

3.5 Metodkritik 
Det är av vikt i fallstudier att kunna belysa fenomen eller händelser som annars inte hade 

framkommit (Denscombe 2014). En av forskarna i denna studie arbetar extra inom 

Slussenprojektet vilket kan leda till att all information som behövs för arbetet inte kommer fram 

av respondenter då en av forskarna redan besitter vissa kunskaper. För att motverka detta var 

det den andra forskaren som till största del genomförde intervjuerna då han inte besatt någon 

förkunskap om projektet och inte var verksam inom byggbranschen vid genomförandet av 

studien. Forskaren som varit verksam inom Skanska Slussen var däremot närvarande och hade 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Vidare är observationen bestående av en av denna studies 

forskares yrkeserfarenheter på projektet vilket kan skapa diskussion huruvida det anses legitimt 

för en uppsats. Det kan ge upphov till att forskaren upplever fenomen som en del av sin vardag 

och då inte beaktar sådant som kan vara av vikt i studien. Däremot har forskaren närmare 150 

arbetade timmar inom projektet vilket skapat möjligheter att i detalj beskriva hur den operativa 

verksamheten inom projektet ser ut och fungerar för att skapa förståelse hos läsaren. Den 

ursprungliga idén var att intervjua representanten för Wisbylund AB för att utöka antalet 

respondenter bland andraleds-UE. Däremot var arbetsbelastningen alltför hög för Wisbylunds 

representant vilket resulterade i att enbart en andraleds-UE intervjuades. 

 

Då endast ett fall belyses och att studieobjektet inte undersökts i helhet blir således studien liten 

i omfattningen. Projektet involverar många aktörer och denna studie undersöker en bråkdel av 

alla som kommer vara aktiva under projektets gång, dock med anledning av access samt i det 

skede projektet befann sig i vid studiens genomförande. Studien är endast genomförd på en av 

fyra entreprenader (SN81) inom Skanska Slussen då det var där access tilldelades vilket ledde 

till vidare begränsningar i antalet valbara respondenter. Detta var dock inget som skapade 
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problem då den entreprenad som undersöktes avser en stor del av projektet samt att 

respondenterna var stora aktörer. Varför endast två UE och en andraleds-UE intervjuades är 

med anledning av att endast dessa var aktiva under den period som studien genomfördes samt 

att det var de som arbetade inom det arbetsområde som access tilldelats. Vidare var intervjuerna 

med UE inte lika långa som de med Skanska då frågorna utformades efter den tid som fanns 

tillgänglig hos UE. De UE samt andraleds-UE som intervjuades hade vid intervjutillfället hög 

arbetsbelastning och således blev intervjuerna kortare, vilket forskarna från början var 

medvetna om att utfallet skulle vara.  

3.5.1 Trovärdighet  

Att en av forskarna har varit verksam inom projektet hos Skanska skulle kunna sänka 

trovärdigheten för studien då risken att skydda någon part uppstått eftersom en personlig 

relation tidigare etablerats. För att motverka detta har båda forskarna arbetat med resultatet på 

ett objektivt sätt genom att lyfta det som är av relevans för studien. Studien undersöker en 

komplex bransch med många involverade aktörer vilket medfört svårigheter för forskarna att 

beskriva den i detalj för läsaren. Forskaren har använt sin erfarenhet från projektet som en 

observation i denna studie vilket underlättat beskrivningen av de fenomen som undersöktes. 

Genomförandet är noga beskrivet för att stärka trovärdigheten, något som Christensen et al. 

(2011, s. 308-309) uppger trovärdigheten bedömas utifrån samtidigt som de belyser vikten i 

användandet av olika insamlingstekniker. Intervjuer, både personliga och över telefon, samt en 

observation har genomförts för att ge läsaren en nyanserad bild av Skanska Slussen och skapa 

en större trovärdighet.  

3.5.2 Generaliserbarhet  

Undersökningen som genomförs behöver en struktur som är fullständig och informationsrik. 

Den som sedan studerar resultaten kan själva bedöma huruvida resultatet är överförbart till 

andra fall eller enheter. För att studien ska visa på en analytisk generaliserbarhet behöver den 

först vara trovärdig (Christensen et al. 2011, s. 309). Målet i denna studie var inte att uppnå 

generaliserbarhet över en hel bransch utan studien syftar till att ge en ökad förståelse kring 

tillvägagångssätten inom det specifika fallet. Projekt skiftar form, byter område och arbetssätten 

förändras vilket medför att generaliserbarheten blir låg. Studien blir en del i ledet av tidigare 

utförd forskning inom ämnet vilket kan ge en grund att stå på för framtida forskning.  
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4. Resultat 
 

Nedan inleds det med en kortare presentation av projektet, en observation som genomförts 

under en längre period vid projektet samt resultat härlett från intervjuer. Resultatet från 

intervjuerna är uppdelat i tre delar som består av kontraktet, relationen och 

informationsbearbetning. De som nedan benämns UE är talespersoner för respektive 

organisation i form av en arbetsledare eller ägare. Andraleds-UE refererar till en specifik 

person. När Skanska talar om UE avses både första- och andraleds-UE. 

 

4.1 Skanska Slussen 
Från intervjuerna framkom det att projektet Skanska Slussen är uppdelat i fyra stycken 

entreprenader: SN71, SN72, SN73 och SN81. De två största delarna är SN71 och SN81 som är 

vattendelen respektive landdelen. SN72 är en stålbro som ligger på beställning från Kina och 

SN73 är avbördningsluckor vilka kommer reglera flödet av vatten mellan Mälaren och 

Östersjön. Respektive entreprenad har sin egen budget och sitt egna kontrakt. Målet är att 

projektet i sin helhet ska stå klart år 2025. 

 

 
Figur 5: De två större entreprenaderna på projekt Skanska Slussen (Jönsson 2017). 
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På projektet Skanska Slussen finns det närmare 50 stycken UE aktiva inom samtliga 

entreprenader och arbetsområden. Vid tillfället för studien befann sig ungefär 15 verksamma 

UE inom block SN81 med närmare 100 medarbetare totalt. Inom block SN81 är det tre UE som 

står för markarbeten vilka är Magnus Schakt, VSM och Bellmans, där de två sistnämnda är de 

större. Under VSM finns det även en andraleds-UE, Olderin Mark & Maskin Konsult, som är 

en inhyrd maskinist med ett kontrakt gentemot VSM. 

4.2 Observation 
För att skapa förståelse för läsaren om hur projektet ser ut beskrivs nedan dess utformning och 

miljö utifrån en av forskarnas deltagande observation. 

4.2.1 Arbetsplatsens utformning 

Byggarbetsplatsen på projekt Skanska Slussen SN81 är relativt litet till storleken men innefattar 

en stor variation av processer på den aktuella ytan. Projektet är inhägnat så endast behöriga 

kommer in och stor vikt läggs vid personsäkerhet; samtliga medarbetare och besökare inne på 

arbetsområdet ska inneha skyddsutrustning i form av godkända handskar, hjälm, 

skyddsglasögon, skyddsskor samt varselkläder och ha genomgått en säkerhetskurs hos Skanska 

för att få vistas inne på projektet. Utifrån de observationerna som utfördes var det tydligt att 

medarbetarna anammat Skanskas tankesätt gällande säkerhetsutrustning då samtliga 

medarbetare bar föreskriven skyddsutrustning. Skanskas anställda såväl som UE:s anställda 

följer projektets regler kring säkerhetsföreskrifterna. Ett tydligt exempel var att nyanlända 

medarbetare från UE som var verksamma inom projektet under en kortare tid var rätt utrustade.  

 

Projektet genomgår en ständig förändring där rivning av gamla byggnader och fundament, 

markarbete, schaktning, arkeologi i samband med schaktning, bergsprängning, pålning, 

betonggjutning, vvs- och elinstallationer samt varierande montagearbeten är något som sker 

dagligen. Arbetsplatsen är uppdelat i ett rutnät för att under projektets gång kunna hålla reda på 

de olika schaktmassorna som fraktas bort och var det kan finnas berg, äldre betongfundament 

och arkeologi. Delar av schaktmassorna är förorenade och behöver därför fraktas till deponi 

och rutnätet ger en översiktlig bild av vilka områden och på vilket djup föroreningar 

förekommer. En del arbetsmoment sker för att skapa provisoriska lösningar för att exempelvis 

underlätta för trafik och gångtrafikanter under projektets gång. Ett vidare exempel är att det för 

tillfället monteras balkar och ställningar som ska bära provisoriska gångbroar då en annan 
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monteras ner för att där kunna montera en stationär byggkran. Denna typ av processupprepning 

är en vanlig företeelse inom projektet då arbetsplatsen är litet till ytan vilket leder till ständig 

planering och förflyttning som kan involvera berg- och schaktmassor, containrar, byggbaracker 

etcetera, för att skapa utrymme för vidare arbete. Som konsekvens av det begränsade utrymmet 

krävs det dagligen in- och utleveranser för att material samt berg- och schaktmassor inte ska 

lagras och på så sätt ta upp utrymme som behöver användas till annat. För att transporterna ska 

gå ihop med resterande arbetsprocesser krävs det koordinering och överseende av aktiva 

medarbetare - en process kan hamna i stillestånd för att skapa utrymme åt en annan process som 

prioriteras före. Ett vanligt förekommande exempel är inleveranser av material, vid dessa fall 

får maskinisterna avbryta sina uppgifter för att hjälpa till vid avlastning. 

4.2.2 Delegering av arbetsuppgifter 

Koordinering samt genomgång av de aktuella arbetsmomenten för dagen hanteras under 

morgonmöten där samtliga avdelningar deltar vilket innefattar grundläggarna, betongarna, 

mark och support (bortsett från lastbilschaufförer och UE:s representanter)1. Dessa möten 

inleds med en återkoppling till föregående dag, om det skett några tillbud (olyckor), hur långt 

samtliga avdelningar kommit i respektive arbetsuppgift och om det framkommer information 

som berör samtliga på arbetsplatsen. Sedan berättar en representant för varje avdelning, vilket 

kan vara en arbetsledare från Skanska eller en medarbetare från avdelningen, hur respektive 

dagordning ser ut och hur de kan komma att påverka arbetsplatsen. Om exempelvis delar av 

området kommer stängas av eller om resurser behövs hos en annan avdelning kan det lyftas 

under morgonmötet. Avslutningsvis delas morgonmötet upp i mindre grupper och 

avdelningarna hanterar dagordningen på individnivå för varje medarbetare inom respektive 

avdelning.  

 

Löpande under dagen kan arbetsuppgifter och delmoment komma att förändras, läggas till eller 

tas bort vilket informeras muntligt. Arbetsledare som representerar Skanska kan personligen 

eller över telefon tala med UE:s medarbetare för att informera vederbörande om de nya tilläggen 

i dagordningen. Enklare arbetsuppgifter förmedlas ibland över telefon mellan UE:s 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Grundläggarna innefattar bland annat snickare, montörer och elektriker. Betongarna är 

armerare och de arbetare som är involverade vid gjutning. Mark består av maskinister samt 

anläggare. Support innefattar arbetsledare och blockchefer anställda hos Skanska. 
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medarbetare och Skanskas arbetsledare. I vissa fall kan medarbetare från olika avdelningar ta 

hjälp av varandra efter att först ha talat med Skanskas arbetsledare.  

4.2.3 Samordning av processer 

En process, som till exempel monteringen av gångbron, kan involvera ett flertal aktörer. 

Medarbetare med olika kompetenser samverkar för att göra det möjligt att verkställa en process. 

I det ovannämnda exemplet med gångbron inleds processen med delmomentet arkeologi och 

schaktning för att ta tillvara på eventuella arkeologiska fynd. Detta kan bli ett långdraget 

delmoment som involverar arkeologer samt en grävmaskinist för att med hög precision och 

försiktighet bevara samt dokumentera de fynd som upptäcks. När arkeologin är utförd kan ytan 

förberedas genom att jordmassor byts ut mot bergmassor för att skapa bättre stabilitet samt 

bärighet. Vid behov läggs dränering i de fall som det upptäckts större mängder grundvatten. I 

detta skede samverkar grävmaskinisten med en markarbetare. Slutligen komprimeras ytan med 

en vält eller vibropadda för att sedan ge rum för smeder och montörer som installerar den nya 

gångbron med hjälp av en mobil lyftkran. I samband med samtliga delmoment involveras även 

lastbilschaufförer då transporter med till- och bortförsel av material samt massor krävs. 

Samtidigt som allt detta inträffar, sker det en dialog UE:s medarbetare sinsemellan för att lösa 

eventuella problem på plats.  

4.3 Intervju 

4.3.1 Kontrakt och outsourcing 

För att en underentreprenör (UE) ska få vara verksam på projektet krävs det att ett kontrakt 

blivit upprättat mellan Skanska och UE. Inköpsavdelningen har som uppgift att utforma ett 

kontrakt där UE får ett avgränsat ansvar för en viss entreprenad. Beroende på projektets 

omfattning kan kontraktet innehålla varierande krav utifrån de behov och handlingar som finns 

tillgängliga. Vanligtvis tecknas avtal på löpande basis med möjlighet till justering under 

projektets gång, vilket innebär att rena timprisavtal upphandlas. Enligt inköpsansvarige är det 

svårt att teckna avtal på fast pris och inom en angiven tidsram på grund av en del projekts 

varaktighet och omfattning (stort antal processer) samt att de handlingar som behövs för 

underlag inte är färdigställt. Kontraktet kan då fungera som en bottenplatta - riktlinjer över vad 

UE åtar sig att utföra inom projektet, vilka förhållningsregler som ska följas och till vilken 

kostnad arbetet ska ske.  
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Enligt representanterna för Bellmans och VSM finns kontraktet som grund för vad respektive 

part ska göra och omförhandlas inte i någon större utsträckning. Utöver upphandlingen som 

fullföljts så används inte kontrakten i den operativa verksamheten. Så länge det finns ett 

kontrakt med givna avtal menar representanterna för Bellmans och VSM att det inte råder någon 

konkurrens UE emellan. Situationen kan dock förändras när det släpps en ny förfrågan och 

upphandling som Skanska vill att UE ska lämna anbud på. Däremot menar båda UE att de ser 

sig själva och andra UE som partners där alla parter hjälper varandra i så stor utsträckning som 

möjligt. Enligt Andraleds-UE finns det ett kontrakt upprättat mellan honom och VSM, men inte 

mot Skanska. Det är ett enkelt kontrakt som säger att han ska inneha en godkänd f-skatt och 

vilka försäkringar som gäller, själva arbetsuppgifterna står det ingenting om.  

 

Varför Skanska outsourcar 

Anledningen till att Skanska outsourcar vissa arbetsområden till UE grundas i en fråga kring 

resurser. Logistikansvarige delar upp resurserna i två delar; materiella- och immateriella 

resurser. Bland de immateriella resurserna lägger Skanska fokus på att finna vad de anser vara 

medarbetare som besitter rätt kompetens. På grund av att Skanska inte innehar alla yrkestyper 

internt uppstår behovet av att köpa in tjänster och de tar då in kunskap externt när detta är fallet 

(i form av UE). Att Skanska inte tillhandahåller fler yrkestyper baseras på att kostnaderna ökar 

att ha anställda - det är krävande att ha egen personal då det uppstår ett behov att finna 

arbetsuppgifter, utbildningar och ersättare vid sjukdom och semester. I regel har UE en stor bas 

med medarbetare vilket underlättar vid behov av vikariat då Skanska själva inte behöver lägga 

fokus på personal. Anser Skanska att det finns tillräckligt hög kunskap bland UE väljer Skanska 

att ta in dem istället för att bygga upp den kunskapen internt inom organisationen. Gällande de 

materiella resurserna menar logistikansvarige att det är en fråga om kapitalbindning och den tid 

som en resurs kommer att brukas. Det kapital som används för inköp av exempelvis en maskin 

kan användas till annat om Skanska istället tar in en UE. Vidare krävs det planering och körtid 

för maskinen för att den ska betala av sig och i slutändan ge avkastning. Däremot behövs bara 

vissa resurser under en begränsad period vilket gör att en UE kan tas in för en uppgift och sedan 

ta med utrustningen till ett annat projekt när uppgiften är klar. Som exempel berättade 

logistikansvarige om rivarna som är aktiva under en period på ungefär fyra månader. Inom detta 

yrkesområde krävs det dyr utrustning i form av specialutrustade maskiner och medarbetare som 

besitter den kunskap som krävs för att säkert och effektivt riva byggnader. För Skanskas del är 
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det fördelaktigt att ta in en UE som står för denna kompetens och utrustning då rivarna är 

verksamma under kortare perioder vid flera tillfällen inom Skanska Slussen. 

 

Vilka UE Skanska outsourcar till 

Vilka UE som får vara med och lägga anbud på ett projekt kan variera från fall till fall. 

Logistikansvarige berättade om en resursbank. I denna samlar Skanska information om 

materiella och immateriella resurser kopplat till leverantörer och UE som tidigare varit 

verksamma inom Skanskas projekt. Det ligger i Skanskas intresse att finna UE som besitter rätt 

kunskap och har tillgång till de resurser som ett projekt ger upphov till. Samtliga respondenter 

hos Skanska belyste att Skanska huvudsakligen väljer UE utefter tidigare erfarenhet. Enligt 

inköpsansvarige bildas ett förtroende mellan Skanska och UE där de tidigare goda relationerna 

och erfarenheterna skapar en framgångsfaktor. När det väl behövs en duktig medarbetare eller 

arbetsledare vet Skanska att en viss UE kan bidra med just detta. Då samarbetet fungerat tidigare 

tyder det på att UE har en viss strategi och ett upplägg som stämmer överens med Skanskas 

tillvägagångssätt. Det är inte ovanligt att en specifik UE förfrågas till ett projekt om de tidigare 

erfarenheterna av denne varit goda. 

 

Revidering av kontrakt 

Skulle ändringar behöva göras i kontraktet kan olika sätt tillämpas. När bygghandlingar inte 

finns tillgängliga kan Skanska gå ut med exempelvis granskningshandlingar eller skisser på det 

som ska byggas för att ge förstaleds-UE ett typ av underlag för att kunna lämna ett timpris. Då 

omförhandlingar och tillägg till avtalet framkommer försöker Skanska föra en dialog med 

förstaleds-UE om vilka de nya förutsättningarna är och till vilket pris arbetet kan genomföras. 

Nackdelen är att förändringar kan leda till ÄTA-arbeten - arbetsuppgifter som inte var planerade 

vid projektstarten vilka innebär ändringar, tillägg eller avgående arbeten. Dock så menar 

inköpsansvarige att kontraktet tillåter omförhandlingar eller tillägg i de avtal som upprättas 

mellan Skanska och förstaleds-UE för att kunna möta förändringar inom projektet. När en 

slutgiltig bygghandling för en förändring sedan kommer behöver Skanska upprätta en slags 

förändringslista på vad som har tillkommit, vilka de nya förutsättningarna är, vad som gör att 

något försvinner från kontraktet eller att det kostar mer än tidigare. Inköpsansvarige påstår att 

inköp försöker hjälpa produktion så bra som möjligt genom att teckna bra avtal. Dock så går 

det inte alltid att förutse vad som kommer att hända eftersom det är många produktionsgrenar 

samt aktörer verksamma i samma miljö. Skanska eller en UE kan märka att avtalet inte riktigt 
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fungerar som det var tänkt från början vilket leder till att förändringar behöver ske i avtalet 

under projektets gång, det sker då omförhandlingar.  

 

Kontraktsbrott  

Det har hänt på projektet Slussen att UE brutit mot det kontrakt parterna bundit sig till. I ett fall 

hade Skanska problem med att en UE bytte ut både förare och maskiner utan att säga till. 

Skanska tog då upp det med den UE och ledning som berördes för att komma tillrätta med 

problemet. Skanska såg i det fallet en seriös entreprenör som enbart försökte lösa en 

problematisk situation. Sett generellt till kontraktsbrott så kompromissar Skanska hellre än att 

avbryta relationen med en UE - det ska vara ett långsiktigt samarbete, vilket framkom från 

samtliga respondenter på Skanska. Enligt logistikansvarige vill Skanska i möjligaste mån 

undvika situationer där de måste bryta avtal. Det kan handla om att en UE inte levererar enligt 

avtal eller att de inte följer säkerhetsreglerna som ställs inom projektet. Istället försöker Skanska 

kompromissa in i det längsta genom att ge ut en varning efter den andra. Logistikansvarige 

menar att möjligheten för att en UE ska bötfällas finns men det är sällan bötesbelopp ges ut. 

Problemen ska istället adresseras och rättas till och relationen kunna fortgå. 

4.3.2 Relationen 

I kontraktet står det skrivet att Skanska är en beställare av UE som i sin tur är en leverantör till 

Skanska. Sedan har även Skanska en beställare, Stockholm stad, som ställer krav och regler 

som Skanska måste följa och vidareförmedla till förstaleds-UE. I kontraktet med förstaleds-UE 

står det att Skanska har ett totalansvar mot dem och att Skanska alltid är ansvariga mot de UE 

som tas in. Detta är den huvudsakliga relationen som gavs av logistikansvarige om hur 

relationen Skanska och UE sinsemellan ser ut. 

 

Arbetsmiljön inom projektet 

Relationen mellan Skanska och UE bygger i detta projekt på ett ömsesidigt arbete, vilket 

samtliga respondenter på Skanska belyste. Det ömsesidiga arbetet bygger på att UE:s 

medarbetare ska känna sig som Skanskaanställda. Det ska inte spela någon roll vare sig en 

person är anställd hos Skanska eller arbetar som grävmaskinist hos en UE, det ska finnas en 

vilja att samarbeta med alla på plats. Samtliga UE stod positivt till samarbetet med Skanska och 

övriga UE inom projekt Skanska Slussen och menade att relationen är lättsam och eventuella 

diskussioner, såsom kritik och problemlösningar, välkomnas från Skanskas sida. De menar att 

det är en god arbetsmiljö på platsen och det råder ett samarbete där UE klassar sig själva som 



! 33 

samarbetspartners gentemot Skanska och övriga UE som är verksamma inom projektet. 

Samtliga UE uttryckte sig som att de kunde kommunicera hur processer ska samordnas och 

planera utförandet av arbetsuppgifter med berörda UE på ett horisontellt plan inom projektet, 

utan att behöva involvera Skanska. Däremot menar andraleds-UE att större beslutstaganden 

såsom vilka arbeten som ska utföras behöver gå via Skanska. Representanten för Bellmans 

ansåg att oberoende vilken befattning någon hade kunde en dialog föras, vare sig det handlade 

om att föra ett samtal med en markarbetare eller en högt uppsatt chef.  

 

Kompetensutnyttjande och delaktighet 

Blockchefen, som har ansvar för de UE inom block SN81, menar på att Skanska vill ha en nära 

relation till UE. Enligt honom vill Skanska att samtliga UE ska få vara delaktiga i planering och 

på så sätt känna att de är en del av projektet och få ta ansvar. Blockchefen anser att det är på 

det viset nu och att Skanska är tydliga med att de är öppna för åsikter, synpunkter och 

förbättringsförslag. Logistikansvarige anser att Skanska är ett av de företagen som försöker ta 

ett helhetsgrepp och inkludera samtliga UE för att kunna skapa ett ömsesidigt arbete. Skanska 

vill arbeta mer långsiktigt med de UE som är verksamma och tillsammans finna lösningar på 

hur båda parter kan arbeta mer effektivt. Bland UE råder det delade åsikter huruvida Skanska 

uppmuntrar och tillåter förändringar i beslut och hur de tar tillvara på den kompetens UE 

besitter. Representanten för Bellmans påstår att han får vara med och styra det operativa arbetet 

men att Skanska skulle kunna tillvarata mer av den kompetens han besitter. Han försöker under 

veckomöten bidra med sin kunskap för att effektivisera flödena men avslutar med att säga att 

han själv kan vara mer initiativtagande och framhäva sina kunskaper ytterligare. 

Representanten för VSM har en mer snäv syn på frågan och menar att, utöver kontraktet, finns 

det mindre möjligheter för dem att påverka beslut. Vad som ska utföras påverkar de ingenting 

utan det är enbart val av resurser. Han kan endast vara med och besluta inom sitt 

verksamhetsområde, alltså vilken maskin som ska användas vid en given situation. Detta i sin 

tur leder till att VSM:s representant anser sig bidra med sin spetskompetens. Andraleds-UE 

påstår att han ibland får vara med i beslutstaganden förutom vid situationer som Skanska anser 

sig ha bättre koll på. Han anser därmed att de inte tar tillvara på hans kompetens och säger att 

Skanska utnyttjar den till 30 procent. Istället skulle han vilja vara med i ett tidigare skede i 

planeringen där åsikter om arbetsuppgifter tas tillvara. Han menar att Skanska efter planeringen 

kommer till maskinisterna och ber om åsikter kring en arbetsuppgift men att dessa åsikter inte 

medför några ändringar. Det finns ett exempel då Skanska ville ha en maskin på en viss plats 

men att andraleds-UE:n då påstod att det var för lite utrymme för maskinen. Skanska menade 
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istället att det skulle gå vilket medförde att han då fick visa att det inte gick. Andraleds-UE:n 

menade att han först får göra som Skanska säger och sedan göra det han påstod från början när 

det inte gick som planerat.   

 

Skanskas värderingar 

Skanska har några värderingar som ska genomsyra både det Skanska och UE gör på projektet. 

Dessa är säkerhet, miljö, kvalitet, etik och relationen. Alla ska kunna lämna projektet utan 

skador, verksamma aktörer ska värna om miljön, sträva efter att ha nöjda kunder, överträdelser 

med exempelvis mutor eller dyra middagar får inte förekomma samt att skapandet av 

långsiktiga relationer med involverade aktörer gynnas. Skanska vill att arbetet ska löpa utefter 

standarder som baseras på deras värderingar och att det genomsyrar allt som UE och dess 

medarbetare gör. Alla som kommer och arbetar för Skanska behöver förstå deras värderingar 

och se varandra på projektet som jämlika, det ska inte vara någonting som bara står på papper. 

För att säkerställa detta genomför Skanska för närvarande leverantörsutvärderingar (se bilaga 

2). Det är utvärderingar av VSM, Bellmans och Magnus Schakt för att de ska få feedback och 

ha möjlighet till att förbättra sig. Skanska har här möjligheten att ge konstruktiv kritik mot UE 

och dess prestation inom projektet. Parallellt vill Skanska även att UE ska göra en utvärdering 

på Skanska eftersom ett dåligt betyg för UE kan grunda sig i att Skanska kanske inte gett dem 

de rätta förutsättningarna för att leva upp till ett visst krav. Blockchefen menar att om Skanska 

inte sagt hur de vill ha det så är det svårt för UE att leva upp till det. Tanken är att Skanska nu 

gör en utvärdering som baseras på de två år projektet fortlöpt och senare försöka genomföra 

och följa upp utvärderingarna halvårsvis.  

 

Enligt logistikansvarige finns det risker i bygg- och anläggningsbranschen och mycket som inte 

går att förutse där miljön ständigt förändras. Det uppstår riskfyllda situationer, vilket Skanska 

kontinuerligt arbetar med att försöka undvika för att minska risken för personskador. 

Sammanfattningsvis strävar Skanska efter att samtliga medarbetare, oavsett om de är anställda 

hos Skanska eller en UE, ska ha goda arbetsförhållanden.  

4.3.3 Informationsbearbetning 

Ett tillvägagångssätt för Skanska att nå ut med information till UE är via möten. De har alltid 

ett introduktionsprogram med förstaleds-UE där Skanska tar upp sina värderingar, vad de står 

för och vilka förutsättningarna är för projektet. Under projektets gång sker dagliga 

morgonmöten med alla som arbetar inom projektet för att informera om den operativa 
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verksamheten - dagordning och information som berör samtliga inom block SN81. Vidare har 

Skanska utbildningar där de mestadels pratar om säkerhet och hur de kan minska risker för 

olyckor och personskador inom projektet för samtliga som ska vistas på byggplatsen. Skanska 

har nyligen infört eftermiddagsmöten för att förbereda inför morgonmötena. Vid ett sådant möte 

samlas alla arbetsledare inom Skanska klockan 14 tillsammans med blockchefen för att 

diskutera hur följande dag kommer se ut. Meningen är att synkronisera Skanskas arbetsledare 

så att de vet exakt vad avdelningarna ska göra. Blockchefen nämner även vid intervjun att 

Skanska planerar att involvera medarbetare från UE vid dessa möten för att skapa delaktighet 

eftersom UE:s medarbetare kan inneha viktig kunskap. De som medverkat vid mötena ska ha 

fått möjligheten att säga vad de tycker och komma med kloka synpunkter för att Skanska ska 

kunna leverera i tid och ta fram de allra bästa lösningarna. Vidare har Skanska veckomöten med 

representanterna för UE på SN81 där de gör en djupdykning i tidsplanen genom att titta på de 

kommande tre veckorna och ta upp vad som är aktuellt för veckan. 

 

Representanterna för förstaleds-UE har en löpande kontakt med Skanskas arbetsledare genom 

veckomöten samt muntlig och skriftlig kontakt via telefon, sms och mail vid behov. Detta sker 

vid de tillfällen som det uppstår ytterligare resursbehov inom projektet. Representanten för 

Bellmans menar dock att kommunikationen mellan Skanska och UE kan bli bättre. Exempelvis 

finns det en plan om vad som ska göras inom loppet av en månad men att brist på dagliga 

avstämningar med Skanska leder till att representanten för Bellmans ständigt behöver se efter 

morgondagens behov av chaufförer och lastbilar. Då Skanskas arbetsledare går på möten och 

kurser under dagen ser representanten för Bellmans det som svårt att få tag på och kommunicera 

med arbetsledarna hos Skanska.   

 

I avtalet står det skrivet att samtliga UE ska få överfört alla krav som Skanska har på sin 

avtalspart, alltså att en förstaleds-UE ska förmedla vidare kraven till andraleds-UE. 

Logistikansvarige anser det fungera som en ‘“visklek” där informationen sprids i flera led. 

Tillslut är det väldigt lite kvar av informationen som förs vidare eftersom förstaleds-UE själva 

kan välja vilka delar av informationen de förmedlar. Skanska förutsätter istället att det som tas 

upp via startmötet förmedlas vidare av den verksamma förstaleds-UE. Andraleds-UE menar 

dock att han får merparten av informationen om arbetsplatsen från Skanska genom morgon- 

och veckomöten. Relationen med Skanska är öppen så han känner egentligen att han har mer 

att göra med dem än VSM, VSM sitter bara som en mellanhand som skapar arbete åt en 

andraleds-UE som i sin tur förser Skanska med arbetskraft.  
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Enligt blockchefen finns ett antal olika utmaningar stora projekt ställs inför. Det finns 

svårigheter i hur personalens kunskap och erfarenheter ska förvaltas på bästa sätt - att ta tillvara 

på effektiva lösningar och nyttja samt sprida dessa. Blockchefen menar att de inte behöver 

“uppfinna hjulet på nytt” vid varje projekt då det finns många kompetenta medarbetare att fråga 

eftersom projektet i sig kräver skickliga medarbetare hos UE. Dock understryker han att det 

inte alltid är lätt att hitta medarbetaren inom projektet som besitter den rätta kunskapen för att 

besvara en fråga, oavsett om medarbetaren är anställd av en UE eller arbetar för Skanska. 

Istället kan frågan gå runt till flera olika medarbetare och besvaras den inte får medarbetaren ta 

ett beslut från sin egna kompetens. Detta är enligt blockchefen den största utmaningen för 

Skanska men även för alla organisationer. 

 

En lösning som för tillfället är under konstruktion är ett IT-verktyg. Skanska vill tillsammans 

med Bellmans underlätta kommunikationen och informationsspridningen med hjälp av ett IT-

system som bland annat ska underlätta avropen (morgondagens planering), ta emot fraktsedlar 

och kunna signera fakturor. Systemet är menat att kunna nyttjas av såväl transportsektorn som 

maskinentreprenaden. Det är ett koordineringsverktyg som ska förenkla kommunikations- och 

informationsflödet digitalt och på så sätt underlätta det administrativa arbetet. Inom projektet 

förlitar Skanska och dess UE fortfarande sig på pappersdokument i form av fraktsedlar och 

faktureringsunderlag som kräver signering och dokumentation. Som exempel skrivs det ut 

fraktsedlar i samband med in och utleveranser av jord- och bergmassor till och från bergtäkter. 

Fraktsedeln är ett bevis på att lastbilschauffören har hämtat eller lämnat massor samt vilken 

mängd det innefattat. I slutet av arbetsdagen ska denna dokumentation överlämnas till Skanskas 

arbetsledare som samtidigt skriver på faktureringsunderlaget för att godkänna de körda 

timmarna. Skanska har som mål att möjliggöra mottagande och signering av dokument digitalt 

för att förenkla men även minska det administrativa arbetet. 
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5. Analys  
 

I analysavsnittet kopplas den teoretiska referensramen samt inledningen ihop med 

observationen och det insamlade resultatet. Uppdelningen är liknande det som återfinns i 

resultatavsnittet med en sammanfattning som tillägg.  

 
I denna studie har integration legat i fokus med definitionen: “Organisationers förmåga att 

involvera och bli involverade i en kedja av processer, inom ett projekt eller en 

försörjningskedja. Integration sker genom materiella och finansiella flöden samt 

informationsflöden”. Inom SCM förespråkas en helhetsbild av flödet för att sammankoppla 

processer och organisationer inom samma kedja samt att integrera dessa. Inom 

försörjningskedjor går det att diskutera varför en aktör väljer att dela eller inte dela information. 

Sett till tidigare forskning uppstår en tendens hos organisationer att uppvisa en osäkerhet som 

begränsar viljan att dela information. 

5.1 Kontraktet 
För att någon aktör ska få vara verksam på Skanska Slussen krävs det att ett kontrakt mellan de 

berörda parterna är upprättat. Dessa kontrakt skapas i stor del på löpande basis som ger rum för 

justeringar och förändringar vilket transaktionskostnadsteorin menar ger upphov till ex ante-

kostnader, vilket är kostnader för att förhandla, skydda och utarbeta avtal (Williamson 1985). 

Dessa kostnader behöver dock inte vara så höga i början eftersom Skanska väljer en UE 

strategiskt utifrån tidigare erfarenheter och goda relationer med ett underliggande förtroende. 

Ex ante-kostnaden blir på det här viset lägre då mindre tid behöver läggas på upphandlingen 

för att Skanska känner till en UE sedan tidigare och vice versa. Skanska förutsätter att dessa 

UE kommer agera i god tro vilket enligt transaktionskostnadsteorin möjliggör skapandet av 

fullständiga kontrakt. Enligt inköpsansvarige går det inte alltid att förutse vad som kommer att 

hända inom projektet då det är många produktionsgrenar samt aktörer verksamma i samma 

miljö. Williamson (1981) menar att människans begränsade rationalitet och komplexa 

kontraktsförhållanden, som det är i projektet Skanska Slussen, gör det omöjligt att hantera alla 

aspekter som ett kontrakt behöver innefatta. Därav blir kontrakten ofullständiga men för 

Skanskas del tillräckliga. Detta syns i fallet för Skanska Slussen då kontrakten fungerar som en 

bottenplatta som säger vilka processer UE ska vara involverade i och till vilket pris.  
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Sedan sker det kostnadstillägg löpande i form av fullföljandet av avtalet parterna emellan, som 

Williamson (1985) benämner ex post-kostnader, där UE utför processer och får betalt enligt 

avtal. Vid kontraktsbrott kompromissar Skanska snarare än att sanktionera för att upprätthålla 

en god och långsiktig relation med UE. Utifrån transaktionskostnadsteorin är ex post- och ex 

ante-kostnaden beroende av varandra och behöver därför adresseras parallellt vilket är fallet 

hos Skanska. Ex post-kostnader uppstår då det sker ett kontraktsbrott som i sin tur leder till att 

Skanska kompromissar. Att kompromissa för med sig transaktionskostnader som sedan måste 

kontrolleras genom möten och utvärderingar för att Skanska ska försäkra sig om att fler ex post-

kostnader inte ska uppstå. Det är ett sätt att lösa problem som för med sig nya kostnader. 

Kompromissandet och införandet av möten och utvärderingar är ett bevis på att kontrakten inte 

är fullständiga och att Skanska måste tillämpa olika verktyg för att upprätthålla hierarkin. 

Resultatet är att ex ante-kostnaderna är förutsägbara medan ex post-kostnaderna blir rörliga och 

svåra att förutsäga samt att osäkerheten som finns hos Skanska skapar ett behov av att skydda 

sig genom dessa möten och utvärderingar. Skanska behöver ta hänsyn till att upphandlingar 

med en ny UE kommer att innebära nya ex ante- och ex post-kostnader vilket kan leda till ökade 

totalkostnader. Samtidigt finns ett förtroende till UE att kontraktsbrottet skett oavsiktligt och 

att UE rättar sig efter de lösningar som framkommit ur dialog mellan Skanska och den berörda 

UE. I samband med att Skanska väljer att outsourca förlorar de kontroll och insikt över de 

verksamhetsområden som outsourcas. När de materiella och immateriella resurserna inte längre 

finns kvar internt hos huvudentreprenören uppstår ett beroendeförhållande gentemot UE. I 

Skanskas situation kan kompromissandet med UE vara ett tecken på att Skanska är beroende 

av UE:s resurser och ser ett behov av att upprätthålla en god relation för att inte förlora dessa. 

Antingen är det kostsamt att finna en ny UE eller så har marknaden brist på de resurser som 

Skanska är i behov av. Dock så ökar även ex post-kostnaderna när Skanska behöver 

kompromissa vid kontraktsbrott och tillrättavisa fel. Ett förtroende hos UE måste kontinuerligt 

återskapas då Skanska är ovilliga att sanktionera. I viss mån kan det tyda på att Skanska är mer 

beroende av UE än tvärtom.  

 

Enligt Gulati (1995) samt Langfield-Smith och Smith (2003) finns det strategiska 

sammanslutningar av företag som genom långsiktiga kontraktsförbindelser befinner sig mellan 

marknad och hierarki, så kallade hybrider. I Skanskas fall inleds relationen med UE genom 

anbud och upphandling på den fria marknaden, här får UE lämna anbud och Skanska kan välja 

den UE som anses mest lämplig och kostnadseffektiv för ett projekt. Som nämnts av 

representanten för Bellmans finns det ingen konkurrens UE:s emellan om ett kontrakt är 
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upprättat. Däremot ändras den situationen när Skanska släpper en ny förfrågan som de vill att 

UE ska lämna anbud på. Enligt transaktionskostnadsteorin som nämnt ovan blir det här en 

hybridform då en ny marknad skapas som flera UE kan lämna anbud på. Vid den punkt som 

val av UE skett och kontrakt har upphandlats uppstår åter en hierarki där Skanska har i syfte att 

leda och styra UE för att uppnå de uppsatta målen. Inom hierarkin tillför UE värdeökande 

processer som sedan kompenseras i form av utbetalningar vilket upphandlats och fastställts i 

kontraktet. I ett sådant fall är samtliga parter medvetna om vilken prestation som kommer 

leverera utbetalning. 

 

Utifrån den interorganisationella relationsteorin förklaras varför Skanska väljer outsourcing till 

UE. Pfeffer och Nowak (1976) menar att sammankoppling av flera organisationers resurser 

skapar starkare sammanhållning och att konkurrensen minskar bland de aktörer som bildat en 

sammanslutning. Logistikansvarige menar att Skanskas val av UE grundar sig i resurser, både 

materiella och immateriella, hos UE som Skanska själva inte besitter. Genom outsourcingen 

kan Skanska göra besparingar genom att istället lägga fokus på de verksamheter som Skanska 

innehar störst kompetens inom. Gulati (1995) påstår att sammanslutningar sker med andra 

aktörer för att tillsammans inneha en samling av resurser och kunskaper, vilket är tydligt i 

Skanskas fall. Utifrån nätverksteorin som tar avstamp i transaktionskostnadsteorin kan 

motiveringen av outsourcing styrkas. Teorierna talar om outsourcing baserat på de totala 

kostnaderna där organisationer väljer att ta in extern kompetens om kostnaderna att producera 

i egen regi överskrider kostnaden att outsourca. Skanska lägger vikt vid att finna UE som 

besitter rätt kompetens för att det, enligt Skanska, är mer kostsamt att inneha dessa kompetenser 

internt i form av personal. Utöver personalkostnader talade logistikansvarige om den 

kapitalbindning som uppstår vid inköp av egen utrustning och maskiner, sådant som brukas 

under en begränsad tid inom projektet. Kostnaden blir mindre att hyra in en UE vid detta fall 

samtidigt som Skanska kan allokera kapital inom de områden Skanska besitter större 

kompetens. Med tanke på hur byggbranschen ser ut skapas det osäkerheter. Det är svårt att 

förutse hur marknaden kommer se ut i framtiden med tanke på att det vid exempelvis 

lågkonjunktur byggs mindre vilket medför mindre behov av anställda - branschen kan ses som 

volatil. I en sådan situation skapar outsourcing flexibilitet. Ett exempel är teknikutvecklingen 

som ständigt går framåt vilket medför att exempelvis maskiner behöver bytas ut efter en viss 

period. Outsourcingen medför att tekniken ständigt är tidsaktuell - organisationen som använder 

outsourcing, i det här fallet Skanska, behöver inte tänka på att uppdatera en egen maskinpark. 

Dock resulterar outsourcingen även den till att osäkerhet uppstår hos huvudentreprenören. Har 
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Skanska bristande kunskap inom det verksamhetsområde som outsourcas skapas osäkerhet om 

vad som ska göras vid olika tillfällen. Skanska behöver då förlita sig på en annan organisations 

kunskaper vilket medför behov av att information ska uppnå en viss kvalitet och spridning för 

att kunna möjliggöra integration och bidra till kunskapsutbyte mellan Skanska och UE. Med 

det styrsättet Skanska tillämpar blir informationsspridningen vital och situationen de skapat 

måste hanteras för att kunna uppnå effektivitet. 

5.2 Relationen 
Interorganisationella relationsteorin 

Utifrån IOR går det att se Skanskas samarbete med UE som interaktiva relationer. Teorin talar 

om underdimensioner som interaktiva relationer konceptualiseras inom; innehåll, 

styrningsmekanismer och struktur (Cropper et al. 2008). Det innehåll Skanska och UE har i sin 

relation består till stor del av de materiella och immateriella resurser som UE tillhandahåller 

Skanska med inom projektet bestående av kunskap och maskiner. Det är ett ständigt utbyte av 

resurser och information i form av att UE tilldelas information genom traditionella 

kommunikationsmetoder för att sedan utföra sina processer med de resurser som innehas. Detta 

sker muntligt genom morgon-, eftermiddags- och veckomöten, utvärderingar samt ständig 

uppföljning i form av telefonkontakt. Det visar på en relativt hög intensitet och frekvens av 

resurs- och informationsflödet som teorin menar behövs för innehållet i en relation.  

 

Styrningsmekanismerna teorin talar om är förtroende, kontrakt och administrativa kontroller 

(Cropper et al. 2008). I Skanskas fall vill de ha ett som logistikansvarige menar ömsesidigt 

arbete - att UE:s medarbetare ska ses som Skanskaanställda. De vill även skapa ett förtroende 

hos UE genom att försöka involvera dessa i beslutsfattanden och planering för att känna sig 

delaktiga inom projektet. Däremot menar andraleds-UE att Skanska säger detta men han får 

uppfattningen av att Skanska i slutändan ändå gör som de vill. Med andra ord försöker Skanska 

enbart skapa känslan av delaktighet, i praktiken skulle andraleds-UE kunna integreras mer om 

detta inte var fallet. Istället skapas känslan hos andraleds-UE att han inte får nyttja sin 

kompetens till fullo vilket i sin tur kan leda till känslan av meningslöshet och ifrågasättande av 

bidragandet med sina kunskaper till projektet. Vidare består relationen av kontrakt som tidigare 

nämnt juridiskt binder UE inom projektet. Förutom vad UE förpliktigar sig till styr kontraktet 

även hur UE och dess medarbetare ska förhålla sig på plats. Skanskas standarder visar hur de 

ställer krav på UE genom säkerhetsregler och etik som ska genomsyra deras arbete - oavsett 
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vilket led av UE eller anställningsform någon på projektet har strävar Skanska efter att alla ska 

ha goda arbetsförhållanden. Genom att outsourca skapar Skanska avdelningar som de själva 

inte innehar kompetens inom. Men det krävs mer än att bara be en UE att börja arbeta, dess 

medarbetare behöver integreras för att arbetsprocesser och rutiner ska fungera som Skanska 

eftersträvar. Genom att ha likställda krav på alla involverade aktörer genom uppsatta standarder 

och möten är målet att skapa integration. Men detta behöver även kompletteras med att 

verksamma aktörer får tillgång till väsentlig information.  

 

Sist menar IOR att kollektiva strukturer som uppkommer i nätverk medför både begränsningar 

och möjligheter som för Skanskas del innebär delaktighet i processer. UE och Skanska har 

ingått i ett interorganisationellt samarbete där de försöker ta del av varandras resurser. 

Representanten för Bellmans samt andraleds-UE påstår att de kan bistå med mer kunskaper än 

vad de för närvarande gör samtidigt som representanten för Bellmans menar att han själv kunnat 

vara mer initiativtagande i frågan. Leverantörsutvärderingarna är ett exempel på hur Skanska 

kan kontrollera UE för att de ska ha en bibehållen relation. Det ska ske utvärderingar av båda 

parter för att kunna komma med feedback för att relationen ska kunna bli ännu bättre. Skanska 

menar att långsiktiga relationer med involverade aktörer gynnas. Däremot ger 

leverantörsutvärderingar, enligt transaktionskostnadsteorin, upphov till ex post-kostnader. 

Utvärderingarna blir ett sätt att gardera sig mot opportunistiskt beteende - Skanska visar med 

sin närvaro att de kontrollerar arbetet som sker vilket skulle kunna motverka agerande i eget 

intresse bland UE. Utvärderingarna legitimerar kritiken mot UE då Skanska ger UE rum att 

kritisera Skanska. Skanska legitimerar i sin tur kontrollverktyg, bestående av möten och 

utvärderingar, med argumentet att agerandet är i syfte att uppnå “långsiktiga relationer”. 

 

Strategiska nätverk 

Sett till hur Skanska skapar interaktiva relationer skapar de i sin tur strategiska nätverk, som 

Schramm (2007) menar ska leda till ekonomisk vinning. Som båda UE samt andraleds-UE 

beskriver så är det på arbetsplatsen ett gott klimat där de ser varandra som samarbetspartners. 

Samarbetet med Skanska är en långsiktig konstellation där varje UE har ett begränsat ansvar 

för ett specifikt arbetsområde. Till exempel står VSM för grävmaskiner samt grävmaskinister 

och Bellmans för lastbilstransporter inklusive chaufförer. Samarbetet inom Skanska Slussen 

fortlöper under den tid som det avtalats om. Inom det strategiska nätverket hos Skanska finns 

det en hierarkisk struktur i vilken Skanska representerar den centrala organisationen “focal 

firm” och samtliga UE blir dess samarbetspartners. Skanska utför de processer som de innehar 
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intern kompetens inom och outsourcar de övriga processerna till UE med det som teorin menar 

är “strictly economic reasoning”. För Skanskas del är det inte ekonomiskt försvarbart att inneha 

all kompetens inom organisationen då det leder till kapitalbindning och personalkostnader. Då 

samarbetet bygger på ett kontrakt där UE accepterar att koordineras och utföra tjänster som 

avtalats med Skanska hamnar de i ett läge som Schramm (2007) påstår vara underordnade till 

Skanska. Resultatet visar på en obalans i maktfördelningen där Skanska vill att UE ska bli 

integrerade i projektet men i slutändan blir Skanska den ledande aktören. Skanska blir som 

Schramm (2007) menar ett “queen bee”, alltså den ledande aktören där UE blir underordnade 

och tillför denna aktör resurser. Relationen UE och Skanska emellan ses som ett 

samarbetsförhållande men i verkligheten blir det ett beroendeförhållande mellan parterna.  

 

Som nämnt i inledningen leder hierarkiska strukturer till ansträngda relationer mellan UE och 

huvudentreprenören samt att det förhindrat integrationen. Skanska ser ut att ha lyckats förhindra 

ansträngda relationer vilket kan vara resultatet av de kontrakt som binder UE. Genom att dela 

information och involvera UE i beslutsfattanden skapas möjligheten till att integrera UE. UE:s 

medarbetare och andraleds-UE kan arbeta som enhetliga lag inom projektet och kommunicera 

sinsemellan utan att behöva gå via Skanska och på så sätt liknas vid en Skanskaanställd. 

Däremot bör Skanska ytterligare ta tillvara på den kompetens som UE besitter. Det kanske inte 

går att förmedla mer information från Skanskas sida för att resterande information innehas av 

UE och dess medarbetare. Det är de som arbetar med den operativa verksamheten och därmed 

besitter kunskapen som ett resultat av outsourcingen. Denna kunskap behöver tas tillvara av 

Skanska för att en bättre integrering ska ske och att beslut inom den operativa verksamheten 

sker gemensamt med den verksamma UE. Även om Skanska inte tar tillvara på all kunskap 

skapas känslan av delaktighet hos de verksamma UE. 

 

Underliggande i samtliga intervjuer är att relationen ses som ett samarbete men respondenterna 

bottnar ständigt i att Skanska fungerar som den ledande aktören. Skanska har i uppgift, som 

huvudentreprenör, att koordinera och leda UE så att Skanska i slutändan kan leverera till 

Stockholms stad. 
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5.3 Informationsbearbetning 
Den osäkerhet som Galbraith (1974) talar om återfinns i detta fall genom hur projektet och 

branschen i stort ser ut. Det går inte att förutsäga exakt vad ett visst arbete kommer att kosta, 

istället krävs det kommunikation och informationsspridning aktörer emellan för att lösa 

problem löpande. De metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för 

informationshanteringen och spridningen inom Skanska Slussen påverkas delvis av den struktur 

som förekommer inom projektet. Den centrala organisationen, Skanska, har som tidigare 

nämnts i uppgift att vägleda och koordinera de externa organisationerna som är aktiva inom 

projektet då Skanska av resursskäl väljer att outsourca delar av produktionen. Detta innebär ett 

behov av att informera och sprida de bygghandlingar och uppgifter som behövs för att kunna 

utföra en process. Antalet UE och den variation av verksamhetsområden som förekommer inom 

projektet kräver att en stor mängd information delas till många olika aktörer. Dessutom är de 

olika aktörerna i behov av varierande information vilket leder till att Skanska delar upp 

projektet i olika avdelningar. Detta i sin tur resulterar i att Skanska kan minska bearbetningen 

av informationen och dela den informationen som är specifik för en avdelning. 

 

Galbraith (1974) talade om fyra metoder för att minska osäkerheter; användandet av mer 

resurser, skapa självständiga arbetsuppgifter, investera i informationssystem och förstärk 

relationen mellan enheter. Från det resultat som sammanställts går det att finna två av dessa 

metoder hos Skanska. Inom Skanska Slussen implementeras en hybridlösning baserat på 

Galbraith (1974) teori gällande organisationsdesignstrategier då Skanska använder en metod 

för att reducera mängden information och en metod för att öka kapaciteten till att hantera mer 

information.  

 

Skapandet av självständiga uppgifter där olika avdelningar ansvarar för olika områden och att 

informationen kan spridas vertikalt gör det möjligt att minska informationshanteringen. På detta 

vis elimineras behovet av att sprida irrelevant information horisontellt till avdelningar som har 

ett annat verksamhetsområde, som exempel behöver inte rivarna informeras om 

betongarbetarnas arbetsuppgifter. Under den sista delen av morgonmötet, där mötet delats upp 

i de olika avdelningarna, informerar Skanska samtliga medarbetare om deras individuella 

dagordning samt vilka arbetsuppgifter de ska utföra. Informationen som hanteras reduceras 

genom att den specifika avdelningen får ta del av det som rör avdelningens produktion. 

Samtidigt som Skanska minskar informationshanteringen genom skapandet av självständiga 
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uppgifter finns det ett behov av att sprida information till samtliga avdelningar för att 

framgångsrikt kunna koordinera och styra projektet. Det som tas upp i första delen av 

morgonmötet berör därför alla parter, här delas ingen avdelningsspecifik information. 

 

För att hantera mer information talar Galbraith (1974) om att förstärka relationen mellan 

enheter. Som tidigare nämnt skapas strategiska nätverk för att i slutändan kunna leverera till 

Stockholms stad. Relationen förstärks med tanke på att UE får vara delaktiga i beslutsfattanden 

som rör den operativa verksamheten och på så sätt minska behovet av att involvera avdelningar 

högre upp i hierarkin. Galbraith (1974) menar att beslutsfattande bör flyttas nedåt i hierarkin 

för att stärka relationen mellan enheter. Representanten för VSM menade att de kan 

kommunicera överallt, oavsett var någon befann sig i hierarkin. Genom att det finns 

arbetsledare kan beslut fattas utan att behöva involvera högsta ledningen hos Skanska. 

 

Något som Skanska har för avsikt att utveckla är det som Galbraith (1974) utmärker som 

investera i informationssystem. Det samarbete som sker mellan Skanska och Bellmans för att 

utveckla ett IT-verktyg visar på en metod som har för avsikt att öka kapaciteten till att hantera 

mer information. Hur väl det fungerar i dagsläget går inte att svara på då systemet ännu inte är 

färdigutvecklat eller i drift.  

 

Ett av problemen inom projektet är att Skanska genom kontraktet avtalat med respektive UE att 

förstaleds-UE ska föra vidare information till sin UE. Logistikansvarige menade att det kunde 

resultera i en visklek. I det verkliga fallet beskriver andraleds-UE att information som var av 

relevans inom projektet delades av Skanska och inte VSM. Att investera i informationssystem 

skulle kunna bidra till direkt kommunikation mellan Skanska och andraleds-UE istället för att 

bortfall av information ska ske genom exempelvis VSM. Då kan information föras vidare direkt 

till en andraleds-UE utan att behöva gå via förstaleds-UE. Vid tidigare forskning har det talats 

om information vid integration. Det som är av störst relevans för att skapa integration är att dela 

information/upprätthålla effektiva informationsflöden som når samtliga verksamma aktörer 

(Briscoe & Dainty 2005). Skanska vill involvera UE:s medarbetare i beslutsfattanden men har 

inte, genom kontraktet, för avsikt att föra vidare information till andraleds-UE. I verkliga fallet 

tyder intervjun med Olderin på att Skanska faktiskt förmedlar information till andraleds-UE 

och frågan som kan ställas är om informationsdelningen i verkligheten inte fungerar som 

kontrakterat. Det finns ett behov från Skanskas sida att informera andraleds-UE direkt istället 

för att lägga över det ansvaret på till exempel VSM. Detta kan leda till bättre integration då 
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samtliga led i försörjningskedjan får tillgång till informationen utan några eventuella bortfall 

och på det sättet undvika den visklek Logistikansvarige pratade om. Det som kan hända när 

Skanska fortsätter informera andraleds-UE när avtalet säger att förstaleds-UE ska göra det är 

att vanor bildas - VSM tar för givet att Skanska delar informationen vilket medför att VSM inte 

informerar sina UE. När problem uppstår står dock VSM med skulden om informationen inte 

kommer fram och beskylls därefter. Resultatet blir spänningarna och kontraktsbrotten som 

Skanska sedan kompromissar med förstaleds-UE för att lösa. 

5.4 Sammanfattning 
Sett till det som talades om i inledningen är byggbranschen den sektor inom industrin som 

lyckats skapa minst integration. Outsourcing inom byggprojekt bidrar till allt fler aktörer vilket 

i sin tur leder till ökad fragmentering (fler aktörer som är specialiserade inom olika områden). 

I en del fall kan aktörer ta in ytterligare ett led med underentreprenörer för att täcka 

resursbrister. Skanska delar upp ansvar inom projektet till en medelstor aktör, exempelvis VSM, 

som står för arbetskraft och maskiner. Saknas de resurser som Skanska efterfrågar av VSM kan 

VSM ta in en egen UE för att tillgodose behoven - en ekvation som bidrar till den ökade 

fragmenteringen. I strävan efter ökad effektivitet och större flexibilitet bland 

huvudentreprenörer skapas nya utmaningar för att tillmötesgå de nya behoven. Det leder till att 

en lösning skapar ett nytt problem: genom att Skanska som huvudentreprenör tar in UE bidrar 

det till ett ökat behov av att hantera och sprida information. Dels behöver Skanska sprida 

information rörande den operativa verksamheten (arbetsuppgifterna) men även ställa krav på 

att UE ska följa Skanskas standarder för att få arbeta inom projektet. Det i sin tur leder till att 

kontroller behöver genomföras för att säkerställa att kraven efterföljs samt att arbetsuppgifterna 

utförs i enlighet med det som avtalats.  

 

Inom det projekt som är Skanska Slussen sker integration även genom kontraktet då en aktör 

bistår med materiella resurser i form av maskiner och immateriella resurser i form av kompetens 

i utbyte mot pengar. Eftersom kontrakten inte är fullständiga är fast pris sällan förekommande 

- det är inte rationellt att genom kontraktet förutbestämma och undersöka de problem som kan 

komma upp under projektets gång. De ofullständiga kontrakten kan bero på att Skanska inte 

innehar tillräcklig kunskap inom varje område på grund av outsourcingen. Resultatet av de 

kontrakt som skrivs är att det skapar behov av kontroller då problem behöver lösas löpande i 

takt med att de uppkommer. Skanska kan i detta fall ta hjälp av UE:s kompetens och inkludera 
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dem i beslutsfattanden. Skanska behöver skapa samarbetskänsla inom projektet så att UE kan 

vara med och lösa problemen. Återigen skapas här ett beroendeförhållande där en UE:s 

kompetens är vital för att kunna ta rätt beslut. Som nämnt får UE och andraleds-UE vara med 

vid beslutsfattanden men att andraleds-UE:n menar att Skanska borde involvera UE i ett tidigare 

skede. Istället för att be om åsikter efter att ett beslut tagits kommer Skanska få värdefulla 

insikter genom att nyttja en UE:s kompetens till fullo vid ett tidigt skede i planeringen. Skanska 

påstår sig ge rum för detta men andraleds-UE:n har uppfattningen att Skanska ändå gör som de 

vill. Det råder en skillnad i vad som sägs och vad som görs. Antingen visar detta på att Skanska 

vill framstå som en organisation som tar tillvara på allas kunskap eller att informationen inte 

förts fram till båda parter korrekt eller inte alls. Projektet skulle i viss mån kunna bli mer 

effektivt om Skanska blir tydliga med att de verkligen vill ta tillvara på UE:s kompetens. 

Integrationen kan då stärkas eftersom det då inte längre blir någon skillnad i vad som sägs och 

vad som görs.  

 

  



! 47 

6. Slutsats 
 

Nedan presenteras de slutsatser som dras utefter det resultat som samlats in och analyserats.  

 
Integration av Skanskas UE 

Tidigare forskning menar att större informationsdelning mellan samarbetspartners inom projekt 

kan leda till ökad effektivitet. Utifrån denna studie har forskarna kommit fram till att integration 

av UE:s kompetens har en betydelse för projekt inom byggbranschen. Nedan besvaras studiens 

första forskningsfråga: ’Hur integreras Skanskas underentreprenörer på projektet Skanska 

Slussen?’  

 

Den initiala integrationen som sker av Skanskas UE är genom det kontrakt som binder dem till 

specifika åtaganden. Dessa ska utföras utefter vad som avtalats mellan parterna i enlighet med 

Skanskas krav för att upprätthålla de standarder och tillvägagångssätt som Skanska anser vara 

betydande. På grund av projektets komplexitet är det omöjligt att uppnå fullständiga kontrakt. 

Som situationen ser ut nu skulle fullständiga kontrakt leda till alltför höga ex ante-kostnader då 

det inte går att förutse hela projektets framtida behov och motgångar. Människan är inte 

fullständigt rationell.  

 

Genom att Skanska har en bibehållen relation till verksamma UE blir UE en del av en 

fortlöpande relation och samarbete i vilket Slussen-projektet blir ett delmoment. I den 

interorganisationella strukturen som råder har Skanska skapat ett strategiskt nätverk av 

förstaleds-UE vilket medfört att de är införstådda med hur Skanska arbetar utifrån tidigare 

erfarenheter, som i sin tur underlättar integrationen. Som resultat av den långa relationen skapar 

outsourcingen ett beroendeförhållande där Skanska är beroende av UE:s resurser samtidigt som 

UE är beroende av arbete hos Skanska.  

 

Med anledning av de ofullständiga kontrakten krävs det ytterligare tillvägagångssätt i form av 

morgon-, eftermiddags- och veckomöten samt leverantörsutvärderingar för att säkerställa en 

högre grad av integration. Det gör Skanska genom att dela information. Då outsourcingen 

skapar en del osäkerheter visar analysen att Skanska använder två metoder för att minska dessa. 

Dels används självständiga uppgifter genom avdelningar som innehar olika ansvarsområden 

där information kan spridas vertikalt. Sedan arbetar Skanska med att förstärka relationen 
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mellan enheter genom skapandet av strategiska nätverk och involvera UE i beslutsfattanden 

som rör den operativa verksamheten.  

 

Outsourcings problematik 

Outsourcingen ämnar bidra med flexibilitet och utförs det på ett effektivt sätt skall det bidra till 

mindre kapitalbindning. Detta kommer dock med en kostnad - att en lösning skapar ett nytt 

problem. För att belysa de utmaningar som outsourcing bidrar med besvaras studiens andra 

forskningsfråga: ’Vilka problem behöver verksamma aktörer värja sig emot vid outsourcing?’ 

 

Genom kontraktering och avtal med specifika krav försöker Skanska upprätthålla de standarder 

och tillvägagångssätt som de anser vara betydande, detta för att få samtliga UE att arbeta utefter 

Skanskas värderingar. Förlusten av kontrollen bidrar till införandet av kontrollverktyg för att 

inte förlora insynen i den egna verksamheten samt att de försöker upprätthålla kontrollen över 

avdelningarna som outsourcas. Dessa blir säkerhetsåtgärder för att minska risken och skydda 

sig mot opportunistiskt beteende från UE:s sida. Skanska har legitimerat sina kontrollverktyg 

med skälet att de vill uppnå “långsiktiga relationer” bestående av möten och utvärderingar. 

Något som ursprungligen ses som “kvalitetsarbete” kan analyseras till att bli 

skyddsmekanismer mot eventuella opportunistiska beteenden. 

 

För att uppnå fördelar med outsourcing 

Följden av att organisationer väljer att outsourca resulterar inte i framgång per automatik. Med 

valet kommer ett behov av att koordinera flertalet aktörer där information behöver delas i hög 

grad av huvud- och underentreprenörer. Den tredje forskningsfrågan lyder: ‘Vad krävs av en 

organisation för att dra nytta av outsourcingens potential?’ och besvaras utifrån det forskarna 

ser som problematiskt inom projektet Skanska slussen. Forskarna i denna studie anser att fokus 

bör läggas på informationsspridningen för att uppnå de fördelarna outsourcing ämnar att bidra 

med. En ökad informationsspridning kan även bidra till en förbättrad integration av UE. 

Samtidigt är det lika viktigt att involvera UE i planeringsfasen som under den operativa fasen 

för att fullständigt integrera UE och tillvarata deras kunskap. Som byggbranschen ser ut idag 

krävs det stor interaktion mellan involverade aktörer för att integrering ska ske. Forskarna anser 

det vara svårt att uppnå full integration inom det projekt som är Skanska Slussen då det finns 

en rädsla för opportunistiskt beteende. Projektet involverar ett flertal aktörer med ett eget 

intresse som behöver samordnas och koordineras för att uppnå ett gemensamt mål, nämligen 

fullföljandet av ett projekt.  
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7. Diskussion  
 

Följande avsnitt inleds med en kortare diskussion kring fenomen som i denna studie inte kunde 

analyseras då empiriskt belägg saknas för att kunna dra slutsatser. Avsnittet avslutas med kritik 

mot det egna arbetet samt förslag till vidare forskning.   

 
Inledningsvis går det att diskutera huruvida Skanska är villig att sprida all typ av information 

till verksamma UE. För att återkoppla till inledningen talar tidigare forskning om behovet av 

att dela information. Byggbranschen har en avsaknad av en centraliserad informationskälla 

vilket exemplifieras med bristen av avancerade kommunikationsmetoder såsom IT-lösningar. 

Det kan leda till att viss information inte kommer fram till berörda parter. Bättre 

kommunikationsmetoder kan minska behovet av att nyttja kontrollverktyg i lika stor 

utsträckning i form av utvärderingar och möten då både huvud- och underentreprenören 

ständigt är underrättade om vad som kommer ske inom projektet. Samtidigt skulle en effektiv 

informationsspridning minska behovet av att ingå långsiktiga samarbeten då exempelvis 

Skanska ständigt skulle kunna nyttja marknaden och på så sätt upphandla de mest 

kostnadseffektiva avtalen eftersom en stor del av information då finns tillgänglig för flera 

parter. Däremot skapas det då fler transaktioner och följaktligen större kostnader när fler 

upphandlingar kommer behöva ske. Vid ett sådant tillfälle, då antalet transaktioner är stora, kan 

en hierarkisk struktur vara den optimala lösningen för att minska transaktionskostnaderna.  

 

Denna studie är genomförd i en högkonjunktur och återspeglar Skanskas arbete i dagsläget, 

men vad skulle hända om ekonomin går mot en lågkonjunktur? Då kanske Skanska får större 

hävarm gentemot UE och exempelvis börjar sanktionera vid kontraktsbrott istället för att, som 

idag, kompromissa. Det kan leda till att varningströskeln sjunker för de UE som är verksamma 

då fler UE finns att tillgå på marknaden med tanke på avsaknad av arbete för dessa. Skulle 

högkonjunkturen däremot fortlöpa finns det en möjlighet till att UE får en hävarm gentemot 

Skanska. Ökar efterfrågan på exempelvis grävmaskinister kan VSM ställa högre krav inom 

projektet och Skanska tvingas följa dessa för att inte bli av med en UE.  

 

Projekt Skanska Slussen har haft ett politiskt täcke över sig ända sedan det kom på tal om en 

ombyggnation eller renovering. Kritiken mot projektet har bidragit till försiktighet och 

återhållsamhet inom projektet. Forskarna till denna studie anser därför att det kan finnas en 
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underliggande risk att information, kritik och tankar kring projektet inte förts fram av 

respondenterna i samma utsträckning som vid mindre kritiserade projekt. Vad som följer är att 

de problem studien visar kanske i verkligheten är större samt att det kan finnas ytterligare 

spänningar mellan involverade aktörer. Som exempel kan det finnas en rädsla av att de 

involverade aktörerna får ett sämre rykte på grund av att de varit delaktiga i ett kritiserat projekt. 

När klagomålen inte längre finns gällande utformandet av projektet kommer det istället 

klagomål om utförandet. Allmänheten kan se de medverkande aktörerna som medskyldiga i 

och med att de är verksamma inom det projekt som är Skanska Slussen. Historiskt sett har det 

alltid funnits en syndabock som skulden läggs på, i det här fallet Skanska och de verksamma 

UE. Som belyses i problemformuleringen finns det ett tryck mot de som är lägre ner i hierarkin, 

där UE får en underordnad ställning gentemot en huvudentreprenör, vilket medför att skulden 

vid eventuella implikationer av ett utfört arbete kan hamna på UE.  

 

Som nämnt är Skanska villiga att ta emot lösningar på hur problem ska lösas på bästa sätt. 

Däremot går det att ställa sig frågan huruvida en UE verkligen tjänar på att ge Skanska det mest 

optimala lösningarna på problem kopplade till UE:s verksamhetsområde - ju längre tid en UE 

är verksamma inom projektet desto större blir intäkterna för denne, förutsatt att avtalet är på 

löpande basis. Då finns risken att en UE inte får ta del av nästkommande upphandling om det 

opportunistiska beteendet gör sig till känna. Om en UE istället väljer att utföra en arbetsuppgift 

mer effektivt och inte handlar i eget intresse är chansen större att upprätthålla samarbetet och 

därmed få framtida intäkter säkrade hos Skanska. Genom det ömsesidiga beroende Skanska 

uppger sig ha gentemot UE skapar det som tidigare nämnt ett beroendeförhållande. Den aktör 

som kan dra nytta av detta och på så sätt handla opportunistiskt är den verksamma UE. 

Möjligheten för ett opportunistiskt beteende öppnas upp med tanke på att Skanska väljer att 

outsourca. Det opportunistiska beteendet mellan organisationer skulle inte existera i lika stor 

utsträckning om det inte vore för outsourcingen. Opportunistiskt beteende kan dock även 

uppkomma på individnivå om Skanska väljer att inneha avdelningar internt. Den hierarkin som 

då existerar säkerställs med hjälp av arbetsledare och platschefer genom att kontroll över 

medarbetarna upprätthålls på individnivå och att dessa utför det som står i kontraktet. Däremot 

krävs det vid outsourcingen kontroller av en hel organisation (UE) för att gardera sig mot det 

opportunistiska beteendet vilket ger upphov till transaktionskostnader som kan bli betydligt 

större än om Skanska hade haft egna anställda.  
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När stora aktörer avvecklar egna avdelningar försvinner ett stort hot på marknaden samt att ett 

behov av externa aktörer uppstår som har de resurser de större aktörerna nu efterfrågar. 

Outsourcingen har gjort det möjligt för mindre organisationer att ta del av fler marknadsandelar 

när huvudentreprenörer väljer att specialisera sig inom ett smalare verksamhetsområde. Genom 

att förflytta ansvaret till UE kan huvudentreprenörer i slutändan skapa en bättre produkt för 

beställaren då varje part fokuserar på det verksamhetsområde de innehar störst kompetens inom. 

Det är inte längre stora aktörer som konkurrerar med andra stora aktörer. Istället handlar det 

idag om att ingå strategiska samarbeten där flera organisationer tillsammans konkurrerar mot 

andra uppsättningar organisationer. Detta förutsatt att hela försörjningskedjan fungerar felfritt 

samtidigt som aktörer undviker att handla opportunistiskt.  

7.1 Kritik mot det egna arbetet 
Till att börja med skulle arbetet kunnat vara större i omfattningen. Genom fler intervjuer med 

UE som är verksamma i andra avdelningar (montörer, rivare etcetera) och att inkludera deras 

anställda kan en bättre uppfattning bildas av hur integration sker i den operativa verksamheten. 

Till exempel är Magnus på VSM VD vilket innebär att han innehar mindre insikt i den operativa 

verksamheten än en medarbetare. Uppfattningen av miljön kan skilja sig mellan en som arbetar 

på heltid inom projektet, likt en medarbetare, jämfört med VD:n Magnus som bistår med en 

koordinerande roll med mindre tid ute på arbetsplatsen. 

 

De intervjuer med representanterna för UE samt andraleds-UE som genomfördes skedde genom 

telefonintervju vilket kan ha påverkat svaren som gavs. Forskarna i denna studie upplevde ett 

större engagemang hos de respondenter som intervjuades via fysiska möten vilket kan ha 

inneburit att telefonintervjuerna inte resulterade i lika uttömmande svar. Att ha fysiska möten 

med samtliga respondenter hade varit att föredra men på grund av hög arbetsbelastning hos de 

verksamma UE skedde intervjuerna över telefon.  

7.2 Vidare forskning 
För vidare forskning finns det utrymme att undersöka avancerade kommunikationsmetoder 

inom byggbranschen. Som exempel arbetar Skanska med ett system för att underlätta 

koordinering av arbetsuppgifter och administrativt arbete vilket fortfarande är under utveckling. 

För att ytterligare vidga resonemanget går det att undersöka hur andra branscher kan inspirera 

byggbranschen. Har de färdigutvecklade system som kan användas inom byggbranschen för att 
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lättare sprida information och underlätta det operativa arbetet? Forskarna i denna studie undrar 

hur det kommer se ut om en sådan eller liknande lösningar implementeras och vad systemen 

kan bidra med i praktiken. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Inköpsansvarige 

1.! Vad har du för tjänst och vad innefattar den? 
a.! Hur länge har du arbetat inom Skanska koncernen?  

2.! Kontraktets innehåll, beskriv det. 
 .! Under vilken tidsram innefattar det?  
a.! Huvudsakliga funktioner? 
b.! Vad binder sig UE till? 
c.! Revidering? 

3.! På vilket sätt styr kontraktet UE? 
 .! Kontraktsbrott, vad händer om någon part bryter mot det?  

4.! Hur kommer ni i kontakt med de UE som ska anlitas? 
 .! Om det finns flera, hur väljs de ut? 
a.! Upphandling? 
b.! Annat? 

5.! Hur många UE är verksamma i projektet? 
 .! Flera led med UE? 

6.! Hur ser strukturen ut mellan Skanska och resterande aktörer?  
 .! Beskriv miljön på arbetsplatsen 

7.! Hur är det att arbeta inom ett projekt simultant med flera aktörer? 
 .! Problem? - hur löses de? 

 
Logistikansvarige 

1.! Vad har du för tjänst och vad innefattar den? 
a.! Hur länge har du arbetat inom Skanska koncernen? 

2.! Varför väljer Skanska att outsourca till UE? 
 .! Valprocessen ut av UE? 

3.! Vad har Skanska för helhetsroll gentemot UE?  
4.! Hur många UE är verksamma i projektet? 

 .! Flera led med UE? 
5.! Hur ser strukturen ut mellan Skanska och resterande aktörer?  
6.! Hur är det att arbeta inom ett projekt simultant med flera aktörer?  

 .! Problem? - hur löses de? 
7.! Vad har ni på Skanska för ansvar gentemot UE? 

 .! Genom informationsflödet. 
a.! Vilka verktyg används för att sprida viktiga uppgifter samt information 

(arbetsuppgifter, ritningar/handlingar, kontaktuppgifter)? 
b.! Skiljer tillgången till information beroende om medarbetaren är extern eller 

intern? 
8.! Vem har ansvar för att informationen kommer fram till alla berörda parter (operativt, 

avtalat)? 
 .! Vad händer om informationen inte kommer fram?  
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a.! Utöver kontraktet, finns det något nedskrivet? 
9.! Inom den strukturen som råder, vilken roll har Skanska kontra UE och vice versa? 
10.!Hur är samarbetet med UE som är verksamma inom Slussen projektet? 

(relationsmässigt, brutna avtal) 
 
Blockchef SN81 

1.! Vad har du för tjänst och vad innefattar den? 
a.! Hur länge har du arbetat inom Skanska koncernen? 
b.! Vilken funktion har du gentemot UE? 

2.! Vilka avdelningar finns inom block 81? 
3.! Hur delar ni på Skanska information med UE? 

 .! Hur ofta är du i kontakt med UE? 
a.! Har ni verktyg/tillvägagångssätt som underlättar kommunikationen med UE? 

i.! Alla samtidigt eller uppdelat? 
4.! Hur är samarbetet med UE som är verksamma inom Slussen projektet? 

(relationsmässigt, brutna avtal) 
5.! Hur ser man på UE, del av organisationen? 
6.! I den struktur som råder inom Skanska Slussen, vilken roll har Skanska kontra UE och 

vice versa? 
7.! Hur är det att arbeta inom ett projekt simultant med flera aktörer?  

 .! Problem? - hur löses de? 
8.! Involveras UE i beslutstagande, delaktighet? 

 
Förstaleds-UE 

1.! Vad har du för tjänst och vad innefattar den? 
a.! Hur länge har du arbetat för företaget som du representerar? 

2.! I den struktur som råder inom Skanska Slussen, vilken roll har Skanska kontra UE och 
vice versa? 

3.! Beskriv vad kontraktet innefattar. 
 .! Återkommer ni ofta till kontraktet? (omförhandlingar, justeringar, 

beslutsfattande) 
4.! Beskriv hur Skanska delar information med er. 
5.! Involveras ni i beslutstaganden (kontraktsmässigt och operationellt)?  

 .! Kan ni påverka beslut som tas? 
6.! Upplever du att Skanska tar tillvara på er spetskompetens? 
7.! Hur står ni i relation till de andra underentreprenörerna inom projektet? 

 .! Gör Skanska det möjligt för er att kommunicera sinsemellan? 
8.! Hur är samarbetet med Skanska inom Slussen projektet? (relationsmässigt, brutna avtal) 

 
Andraleds-UE 

1.! Vad har du för tjänst och vad innefattar den? 
a.! Hur länge har du arbetat för företaget som du representerar? 

2.! Hur ser din relation ut till VSM respektive Skanska? (Vilka roller har du och respektive 
parter?) 
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3.! Har du något kontrakt gentemot VSM och/eller Skanska? 
 .! Om ja, vad säger det? Vad förpliktigar du dig till? 
a.! Varför väljer du att arbeta för just dem? 

4.! Delar Skanska information med dig eller förmedlas det via VSM? 
 .! Hur tar du del av informationen? (muntligt, telefon, mail, annan IT-lösning) 

5.! Involverar Skanska dig i beslutstaganden inom den operativa verksamheten? 
 .! Anser du att man tar tillvara på din kompetens till fullo inom projektet? 

6.! Beskriv din relation till de andra underentreprenörerna på projektet 
 .! Gör Skanska det möjligt för er att kommunicera sinsemellan? 

7.! Hur är samarbetet med Skanska inom Slussen projektet? (relationsmässigt, brutna avtal) 
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Bilaga 2 – Underlag för leverantörsutvärderingar  
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