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Noen utfordringer med tradisjonelle modeller

• “Umulig” å definere alle detaljer i tidlige faser av kompliserte 
prosjekter

• Fare for opportunistisk anbudsadferd; tjene inn «tap» på lav 
pris gjennom endringsordrer senere i prosjektet

• Liten tillit -> mye ressurser brukt på kontroll, overvåkning, osv. 
for å sikre seg selv og sine interesser

• Beslutninger tatt basert på hva som er best for egen 
organisasjon gir suboptimalisering

• For mye fokus på taktisk suksess, altså kostnad, tid, kanskje 
kvalitet

• Problemer med byggbarhet
• Høyt konfliktnivå med disputter og rettstvister
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Transaksjons- og relasjonsbaserte 
gjennomføringsmodeller
• Transaksjonsbasert:

– Armlengdes avstand mellom kunde og leverandør 
– Risiko overføres til leverandøren

• Relasjonsbasert:
– Samhandling mellom kunde og leverandører
– Risiko deles mellom kunde og leverandør
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Tradisjonell vs samarbeidsorientert

Karakteristikk Tradisjonell\ Samarbeidsorientert
Holdning til hva som 
er viktig

Forventninger fra egen virksomhet Best for prosjektet

Incentiver Leverandøren kan tape på prosjektet Deling av gevinst/tap

Endringshåndtering Rigid så snart kontrakt er signert Fleksibel

Kunnskap Ikke forventninger om deling Forventninger om deling

Konflikthåndtering Vanlig med rettstvister Paragraf som forbyr rettslig forfølgelse

Prestasjonsfokus Taktisk, tid, kostnad og kvalitet Strategisk, verdi for bruker

Organisasjon Separate organisasjoner Én felles, bemannet med beste person for 
oppgaven



Flerparts-
kontrakter

Nytt kart over terrenget

Utførelses-
kontrakter

Allianse-
kontrakter

Konkurranserettet Samhandlingsrettet

Delte 
kontrakter

Fellesskaps-
kontrakter

Nytt 
operativsystem: 
Delt eierskap

Fellesskap

Eksisterende 
operativsystem:
Separat eierskap

Transaksjonsbasert Relasjonsbasert

Total-
kontrakter

Monolittiske 
kontrakter

Gammelt 
operativsystem: 
Ene-eierskap

En organisasjon



Fra prosjektleder til integrator

Prosjektansvarlig

Virksomhetsstyre

Drifter

Integrator

Virksomhetseier

Eksterne 
interessenter

Bruker

Bygger

Designer

Makt gjennom påvirkning 
– kompetanse og relasjoner

Prosjektansvarlig

Prosjekteringsleder

Virksomhetsstyre

Prosjekteringsteam Produksjonsteam

Produksjonsleder

Prosjektleder

Virksomhetseier

Eksterne 
interessenter

Hierarkisk makt 
– posisjon og ressurskontroll
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Kontinuerlig skala fra transaksjons- til 
relasjonsbasert

Kontinuerlig skala fra transaksjons- til relasjonsbasert

Transaksjonsbasert Relasjonsbasert

Delt prosjektering/
bygging

Samlet
prosjektering/
bygging Innleid

PL

OPS

Samspill

Strategisk
samspill

IPL

Allianse

Konkurransepreget
dialog

Grad av tidlig leverandørinvolvering
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Forskjeller på/særtrekk ved modellene

Samspill (partnering)
• Fremhever samarbeid fremfor 

konflikt
• Kan kontraktsmessig omfatte kun 

én eller flere leverandører
• Ofte deling av besparelser
• Noen uheldige eksempler på 

“samspillsfase”, men uten reelle 
endringer i arbeidsform

Integrert prosjektleveranse (IPL)
• Går lenger i å «plassere alle i 

samme båt» kontraktsmessig
• Bakgrunn i lean og 

sykehusprosjekter i USA, starter 
helt fra tidligfasen

• Mest brukt i komplekse BA-
prosjekterAllianser

• For enkeltprosjekt nært 
beslektet/identisk med IPL

• Men i utgangspunktet ment å 
omfatte serier av prosjekter (der 
samme konstellasjon gjennomfører 
alle prosjektene)

• Forventes da å gi effekter i form av 
«industrialisering» og gjenbruk av 
løsninger

Overordnet bilde
• Alle har de samme målsetningene
• Ser man stort på det; 

gradsforskjeller mellom modellene
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Har de nye modellene noen ulemper?

• De forutsetter høy grad av involvering og forpliktelse til 
logikken

• Og betydelig kulturell endring, det kan medføre en del 
kostnader å etablere en slik kultur

• Krevende å finne partnerne med riktig modenhet
• Sikre at anskaffelsesregelverk overholdes
• Finne optimalt tidspunkt for tidlig leverandørinvolvering



ELEMENT 7 – R&D JOINT VENTURE AND PLATFORM
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Nytt marked

Premisser:
Alle vil eie.

Alle kan inngå i mange 
konstellasjoner.

Drifter

Integrator

Bruker

Bygger

Designer

Digital plattform for samhandling

Funds Banks
Venture 
capitalFinans-

side

Utøvende-
side

Crowd-
sourcing

https://lawyer1.com/blog/2017/02/common-
causes-of-elevator-accidents/

Hvem eier heisen?


