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 I 

FÖRORD 
 
Genom att ingående studera de Sidan: 1 
hittills genomförda samverkansentreprenaderna i Vägverket Region Norr, och plocka ut och 
analysera de faktorer som spelar avgörande roller i genomförandet av dem har jag kunnat dra 
slutsatser angående samverkansentreprenadens effektivitet.  
 
Detta arbete hade varit omöjligt utan det stöd och den hjälp jag fått i mina samtal med kunnigt 
folk under arbetets gång. Jag vill därför passa på att tacka de människor som gjort detta 
möjligt. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till: 
Ø Adj. Professor Rolf Hörnfeldt, min handledare, för hans stora engagemang i arbetet och 

alla givande synpunkter. 
Ø Civilingenjör Bo Grönwall, SVR Väggruppen, som även han har givit ovärderliga 

synpunkter, både på ämnet och rapportens uppbyggnad. 
Ø Min opponent, Johan Mattsson, för det viktiga arbetet han bidragit med för att slutföra 

uppgiften. 
Ø Vägverket Region Norrs personal, för all hjälp och värdefull information ni bidragit med. 

o Per Björnfot, f d avdelningschef, Vägbyggnad, även min handledare i början 
o Lars Bergdahl, avdelningschef, Vägbyggnad, tillika min handledare i slutet 
o Gunnar Zweifel, projektledare 
o Leif Lindgren, projektledare 
o Helena Eriksson, f d projektledare, numera avdelningschef Vägunderhåll 
o Mattias Broström, projektledare 
o Leena Björnström, systemutvecklare 
o Alla i receptionen 
o Övrig personal som hjälpt mig och diskuterat om samverkansentreprenad med 

mig 
 
Ø Vägverket Produktions personal, för ett bra bemötande och de ärliga svaren på mina 

intervjufrågor. 
o Bo Wikström, arbetschef, Anläggning Luleå 
o Olle Öberg, arbetschef, Drift Umeå 
o Markus Mattsson, platschef, Anläggning Luleå 
o Kurt-Ola Ekenberg, platschef, Drift Umeå 

Ø NCC Construction, för givande samtal och bra synpunkter  
o Lennart Kjellgren, arbetschef, Luleå 
o Lennart Martinsson, platschef, Luleå 

Ø Torbjörn Kronfeldt, arbetschef på Asfaltbeläggningar i Boden AB, för insiktsfulla åsikter 
och god information. 

Ø Olle Lakkala, konsult, Vägverket Konsult, Luleå, för givande intervjusvar och värdefulla 
insikter 

Ø Ulf Ohlsson, Banverket, Luleå, för att du bidrog med material från ditt imponerande 
bibliotek av böcker i ämnet partnering. 

 
Luleå den 16 juni 2004 
 
Ola Johansson 
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SAMMANFATTNING 
 
Vägverket har i sin strävan att ständigt förbättra sina projekt och utvecklingen inom 
byggindustrin sett partnering som ett värdefullt verktyg. Samverkansentreprenad innebär inte 
en helt ny entreprenadform utan är snarare ett nytt sätt att arbeta. Huvudmålet är att skapa en 
miljö i projekten där samverkan, förtroende och gemensamma mål ligger i fokus. Genom att 
fördela både risker och vinster mellan parterna skapas en ömsesidig vilja att effektivisera 
byggprocessen. 
 
Genom att i samråd diskutera och föreslå nya lösningar tas den kompetens som finns inom 
branschen bättre tillvara. Detta gäller inte minst den kompetens som finns hos yrkesarbetare 
och maskinister. Erfarenhetsåterföringen blir större samtidigt som förståelsen för de olika 
aktörernas skiftande behov och förutsättningar ökar. Arbetet blir mer stimulerande och 
givande för alla inblandade parter. 
 
Inom Vägverket Region Norr har ett speciellt partneringförfarande utvecklats. Detta arbetssätt 
kallas samverkansentreprenad. Skillnaden mellan samverkansentreprenaden och traditionell 
partnering ligger i organisationen. I stället för ett flertal olika nivåer finns i 
samverkansentreprenaden bara två nivåer, arbetsgrupp och styrgrupp. Denna organisation 
lämpar sig bättre för de, i Sverige, vanligaste projekten, nämligen små och medelstora projekt 
i prisklassen 5-50 miljoner kronor. Genom ett incitamentsförfarande med riktpris delas 
förluster och vinster mellan parterna på ett rättvist sätt. 
 
I regionen har fyra samverkansentreprenader genomförts. Dessa var rekonstruktioner av 
befintliga vägar och låg i prisklassen 15-40 miljoner kronor. Tre entreprenörer har varit 
involverade i projekten. Detta arbete syftar till att undersöka arbetssättets lämplighet, vilka 
framgångsfaktorerna är samt att utröna vad som kan göras bättre. Datainsamlingen har till 
största delen skett genom intervjuer. Representanter i arbets- och styrgrupp från både 
beställare och entreprenör har hörts. Samverkansentreprenaden ger stort utrymme för 
personliga värderingar vilket gör att intervjuer är bästa sättet att erhålla relevant information. 
Även relevant litteratur inom ämnet partnering har studerats samt material från Vägverket om 
projekten.  
 
För att kunna jämföra det ekonomiska utfallet av samverkansentreprenaderna har resultat från 
snarlika objekt studerats. Dessa objekt var utförandeentreprenader gjorda på det sätt som är 
brukligt i regionen. Prisskillnaden mellan kontraktspriset och det slutliga priset var för 
jämförelseobjekten i genomsnitt en ökning på 12 %. För samverkansentreprenaderna blev 
motsvarande genomsnitt en minskning på 3 %. Detta visar på att arbetssättet har varit en 
framgång ekonomiskt sett. 
 
Även kvalitativt har de fyra studerade entreprenaderna varit framgångsrika. De mål som 
ställts upp har till största delen uppfyllts och slutresultatet har därmed blivit minst lika bra 
som om de utförts som traditionella utförandeentreprenader. De inblandade personerna som 
har intervjuats har varit övervägande positiva till arbetsformen. De menar att 
samverkansentreprenaden är utvecklande både personligt och för industrin som helhet.  
 
Under arbetets gång har följande faktorer visat sig vara viktiga för att nå framgång med 
arbetssättet samverkansentreprenad: 
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• Personkemin i arbetsgruppen måste stämma. Alla parter bör bidraga med hög och 
likvärdig kompetens. 

 
• Incitamentsförfarandet med riktpris är en förutsättning för att nå framgång. Detta 

säkerställer att alla arbetar mot samma mål. 
 

• Sättet att reglera riktprisförändringar bör fastställas så tidigt som möjligt. 
 
• Målen bör fastställas gemensamt i styr- och arbetsgrupp för att säkerställa att alla 

känner delaktighet. De bör även vara mätbara och leda till kontinuerliga förbättringar. 
 

• En tydlig konfliktlösningstrappa är viktigt för att hantera problem om/när de 
uppkommer. Denna bör vara tidsbegränsad. 

 
• Att informera alla på arbetsplatsen är viktigt för att engagera och motivera.
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ABSTRACT 
 
The Swedish Road Administration (SRA) has in its effort to constantly improve their projects 
and the development of the construction industry been considering partnering as a valuable 
tool. Partnering is no new form of contracting, sooner a new way of working. The main goal 
of partnering is to create an environment in the projects where cooperation, trust and common 
goals are in the focus of interest. Through dividing both risks and profits between the parties, 
a mutual will to streamline the building process is produced. 
 
Through discussion and proposal of new technical solutions together, the competence of the 
industry will be more sufficiently used. This is true not least for the competence of the 
workers and machine drivers. The re-use of experience will increase at the same time as the 
understanding for the different parties varying needs and conditions improves. The work itself 
becomes more stimulating and awarding for all the involved participants. 
 
Within the Northern Region of the SRA a special partnering procedure has been developed. 
This way of working is called Cooperation Contracting. The difference between Cooperation 
Contracting and traditional Partnering lies mainly in the organization. In stead of a multiple of 
organizational levels the cooperation contracting has only two, workgroup and control group. 
This organizational structure better suits the most common condition in Sweden, small and 
middle-sized contracts between 5-50 million sek. Through an incentive procedure with 
flexible price level throughout the duration of the contract work the profits and losses are 
divided between the parties in a fair way. 
 
In the Region, four Cooperation Contracts has been performed. These were all reconstructions 
of existing roads and where in the price range of 15 to 40 million sek. Three contractors have 
been involved. The purpose of this paper is to evaluate whether this work procedure is 
suitable or not, what the success factors are and to find out where improvements can be made. 
The gathering of facts has mainly been done in the form of interviews. Representatives from 
both the buyer and the contractors have been questioned. The Cooperation Contract provides 
much room for personal values which makes interviews a suitable tool to gain relevant facts. 
Existing literature on the topic of Partnering and material from the SRA has also been studied. 
 
In order to compare the economical result of the Cooperation Contract, results from similar 
projects have been studied. These projects where general contracts performed in the manner 
that is common in the Region. The difference in price between the contract sum and the final 
sum for these comparison contracts where on average an increase with 12 %. The 
corresponding difference for the Cooperation Contracts where a decrease with 3 %. These 
figures show that the work procedure is successful, at least from an economical point of view. 
 
The work procedure in the four studied contracts is successful also from a quality point of 
view. The goals that where made has been achieved to a large extent. The end result has thus 
been at least as good as if the contracts would have been general contracts. The people 
involved have been predominantly positive to the work procedure. They mean that 
Cooperation Contracting is developing both on a personal level as well as for the industry in 
general. 
 
During the course of this paper, the following factors have been assessed as important in order 
to achieve success in Cooperation Contract. 
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• The personal chemistry between the members of the workgroup must be good. All 
parties should contribute with high and equivalent competence. 

 
• The incentive procedure is a prerequisite for success. This ensures that everybody is 

working against the same goal. 
 

• How too regulate the flexible price must be set as early as possible. 
 

• The goals should be made together in the work- and control group. This ensures that 
everybody feel involvement. The goals should also be measurable and lead to 
continuous improvement. 

 
• A clear conflict ladder is important in order too handle problems if/when they occur. 

The ladder should be limited in time. 
 

• Information for all in the workplace is crucial in order to engage and motivate the 
staff. 
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1  INLEDNING 
 
Här ges en beskrivning om vad som ligger till grund för denna rapport. En beskrivning av 
orsakerna till varför Vägverket vill prova nya arbetsformer ges. Här redovisas även 
rapportens syfte och forskningsdesign. 
 
1.1  Bakgrund 
 
Med tanke på den kritik som byggbranschen, och då inte minst vägsektorn, idag får utstå 
genom media och allmänheten, framstår det att en nyordning av branschens arbetssätt är av 
högsta vikt. I de flesta av dagens traditionella utförandeentreprenader ödslas mycket tid åt 
diskussioner om den verkliga innebörden i bygghandlingarna och vilka utförandesätt som 
skall användas. Detta skapar en grogrund för ett vinna-förlora synsätt, vilket i realiteten endast 
skapar förlorare. Information undanhålls in i det längsta, inga arbeten utförs om inte skrivna 
order existerar och ett allmänt destruktivt klimat skapas på byggarbetsplatserna. Den enda 
grupp i Sverige som i längden tjänar på ett sådant förfarande är landets jurister. 
 
Allt detta får till följd att kostnaderna ökar i projekten med minskade marginaler för aktörerna 
som följd, ökade byggtider och i sämsta fall att kvalitetsnivån blir för låg gentemot vad 
Sveriges byggindustri av idag, är kapabel till. De skattebetalare som de facto är beställare i 
merparten av byggprojekten kommer inte att acceptera att betala mer än nödvändigt för att 
erhålla ett samhälle med den infrastruktur som landets höga skattesats ger dem anledning att 
förvänta sig.  Ett förändrat synsätt på sådana saker som etik, moral och samarbete krävs för att 
öka lönsamheten samt höja kvalitetsnivån på utförda arbeten i byggindustrin. Detta skulle 
vända den negativa och destruktiva vinna-förlora mentaliteten till ett konstruktivt och 
nyskapande vinna-vinna förhållande.  
 
Partnering är en av de lösningar som har uppmärksammats i branschens egna förslag till 
lösningar på ovanstående problem. Begreppet partnering härrör sig från USA och England där 
arbetsformen har funnits i mer än tjugo år med betydande framgång för alla parter inom de 
respektive marknaderna. Partnering är ingen ny entreprenadform utan snarare ett mera 
utpräglat samarbete parterna emellan. Största fördelen med partnering är att friheten vid 
genomförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt ökar väsentligt. Förutsatt att de ingående 
aktörerna från beställare, entreprenör, projektör samt underentreprenörer har nödvändig 
kompetens borgar detta för att nya konstruktions- och produktionslösningar kan komma 
branschen tillhanda.  
 
Det bidrar även till att skapa en större ansvarskänsla, underlätta erfarenhetsåterföringen och 
att bättre ta till vara alla inblandades kompetens inom projektet samt öka de ekonomiska 
marginalerna i projekten.  
 
Partnering är inte lösningen i alla situationer. Om det finns ett väl utarbetat 
förfrågningsunderlag till ett projekt finns inte de osäkerheter som kan ge upphov till tvister 
under genomförandet och således har partnering ingen nämnvärd användning. Detta beror på 
att behovet av ett billigt och enkelt sätt att lösa problem på självklart inte finns om inte 
problem uppstår. Det finns förvisso begränsningar för partneringkonceptet som bör beaktas 
och det skall inte ses som en lösning på alla branschens problem. Eftersom partnering är ett 
relativt nytt sätt att samarbeta gäller det att alla medverkande parter sätter till likvärdig och 
stor kompetens. Detta gäller både kunskap om partneringkonceptet och kunnande om den 
produkt som skall tas fram i samverkan. Detta kan skapa en svårhanterlig konkurrenssituation. 
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De beställare som inte har den nödvändiga viljan, kompetensen och kapaciteten att arbeta med 
det tidskrävande partneringkonceptet kan alltså få det svårt. Detsamma gäller även mindre 
entreprenörer.  
 
Partnering kan dock ge värdefulla bidrag till arbetet med att infria De förväntningar som 
allmänheten genom media och inte minst branschen själv har på byggindustrin. 
Förväntningarna gäller en bransch med ett bättre och mer kvalitativt klimat, som främjar 
samarbete, hållbar utveckling och ökade vinster för alla inblandade på svenska 
byggarbetsplatser, och därmed samhället i övrigt. I takt med att allt fler beställare och 
entreprenörer lär sig partnering och blir hemmastadda i detta förhållandevis nya arbetssätt tror 
jag att dessa förväntningar kan infrias. 
  
De partneringprojekt som har genomförts i Sverige har det indikerats att arbetsformen är 
lämplig i projekt som är komplexa eller har förutsättningar som varit svåra att klarlägga 
tillfredsställande före byggnadsarbetenas start. Rekonstruktionsarbeten för vägar skulle därför 
kunna vara lämpliga projekt där partnering skulle kunna ge fördelar. Normalt är dessa projekt 
dock små eller medelstora. De kan då svårligen belastas med ytterligare administrativa 
rutiner. Ett förenklat partneringkoncept med färre externa aktörer i genomförandet är således 
önskvärt. Vägverket Region Norr har under första delen av 2000-talet genomfört ett antal 
rekonstruktionsentreprenader där en förenklad partneringmodell använts. Denna arbetsform 
har kallats samverkansentreprenad. 
 
1.2  Syfte  
 
För att ytterligare höja kvalitetsnivån och förbättra ekonomin inom främst rekonstruktions- 
samt drift- och underhållsprojekt hos Vägverket Region Norr samverkansentreprenaden 
provats. Det är nu av stort intresse att utröna vilken effekt denna form av samverkan har haft i 
de entreprenader som genomförts. 
  
Min uppgift blir att jämföra resultaten från projekt med detta tillvägagångssätt med resultat 
från traditionellt genomförda projekt.  Förhoppningen är att kunna dra slutsatser hur resultaten 
i de traditionellt genomförda utförandeentreprenaderna står sig i en jämförelse med de 
entreprenader genomförda som samverkansentreprenader. Med grund i dessa studier kan 
sedan rekommendationer utformas för användandet av samverkansentreprenad i medelstora 
och mindre entreprenader anpassat efter svenska förhållanden.  
 
1.3  Forskningsdesign 

1.3.1 Frågeställning 
• Fungerar den av Vägverket Region Norr framtagna förenklingen av partnering-

konceptet tillfredställande? (hädanefter kallad samverkansentreprenad) 
  

• Vilka förbättringar skulle kunna göras i en modell för användning av detta koncept vid 
genomförandet av mindre entreprenader rörande byggande av vägar och övriga 
anläggningar. 
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1.3.2 Avgränsning  
 
Examensarbetet kommer att behandla de fyra projekt där Vägverket Region Norr har arbetat 
med arbetsformen samverkansentrepenad, samt relevanta jämförelseobjekt utförda som 
utförandeentreprenader i samma region. Dessa är: 

 
Samverkansentreprenader 
• Rekonstruktion, väg 760, sträckan: Korpforsen-Mårdsel (2 etapper). 
• Rekonstruktion, väg 763, sträckan: Gunnarsbyberget-Norriån. 
• Rekonstruktion, väg 902, sträckan: Länsgränsen-Långträsk. 
• Rekonstruktion, väg 712, sträckan: Bastuträsk-Åsträsk. 
 
Jämförelseobjekt  
• Rekonstruktion, väg 666, sträckan: Nystrand-Björkberg. 
• Rekonstruktion, riksväg 45, sträckan: Akkavare-Auktsjaur. 
• Rekonstruktion, väg 939, sträckan: till Kainulasjärvi. 
• Rekonstruktion, väg 99, sträckan: Autio-Kaunisvaara. 
• Rekonstruktion, väg 600, sträckan: Sundom-Börjelslandet. 
• Rekonstruktion, väg 772, sträckan: Långsel-Dockas. 
• Rekonstruktion, väg 691, sträckan: Rörbäck-Långsel. 
• Rekonstruktion, väg 360, sträckan: Öravan-Tallträsk. 
• Rekonstruktion, väg 92, sträckan: Vännäs-Bjurholm. 
• Rekonstruktion, väg 548, delen genom Granträsk. 

1.3.3 Målgrupp 
 
I första hand utförs arbetet för Vägverket Region Norrs räkning i deras strävan att ständigt 
förbättra sina projekt. Även Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbunds (SVR) Väggrupp 
har visat intresse för arbetet och är en av initiativtagarna. Arbetet kan i framtiden också 
användas som stöd för entreprenörer och beställare som har intresse för partneringfrågor. 
Eftersom rapporten behandlar vägprojekt bör intressenter med sådan verksamhet vara 
speciellt intresserade. Dock är rapportens generella upplägg sådant att även utförare av övriga 
anläggningsprojekt kan finna den givande. 
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2  METOD 
 
2.1  Forskningstyp 
 
Det här examensarbetet grundar sig på en utvärderande forskningstyp. Jag har alltså 
utvärderat arbetsformen samverkansentreprenads lämplighet och effektivitet på de fyra 
genomförda projekten nämnda tidigare. Objektiva studier baserade på intervjuer med 
inblandad personal samt litteraturstudier inom ämnet partnering har givit mig möjlighet att 
utvärdera hur bra samverkansentreprenaden fungerat i jämförelse med traditionellt 
genomförda entreprenader.  
 
2.2  Forskningsansats 
 
Forskningsansatsen är kort uttryckt det sätt jag har valt att ta mig an problemet. Den talar dels 
om med vilket perspektiv problemet studerats men även ramarna för bästa möjliga analys av 
problemet för att få fram informationen på bästa sätt. Alternativen för forskningsmetoder och 
forskningsansats är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul kvalitativ och kvantitativ metod 
respektive induktiv och deduktiv ansats 
[1]. 

2.2.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden använder sig av verbal analys, genom intervjuer och samtal bildar 
sig författaren en åsikt om problemet på ett djupare plan. Syftet med den kvalitativa metoden 
är att se och förstå helheter. Vid användning av kvalitativ metod blir texten det viktiga. 
Problem och eventuella lösningar beskrivs i en sammanhängande text för att ge läsaren en bra 
bild av problemet i fråga. Denna metod kallas också hermeneutik eller tolkningskonst.  
Kvantitativ metod å andra sidan använder sig av statistik, samband och diagram för att 
förklara problemet och framställa lösningar. Detta är alltså en i grunden positivistisk metod, 
det vill säga att kunskapen skall vara säker (positiv) [1]. 
 
I den här rapporten har det varit omöjligt att endast använda en av dessa metoder. Den 
kvalitativa metoden har använts till övervägande del, men inslag av kvantitativ metod finns 
också. 
 
Eftersom rapporten till största delen bygger på intervjuer utan fasta svarsalternativ har inga 
definitiva svar kunnat erhållas. De svar som intervjuerna givit ligger istället till grund för min 
tolkning enligt den kvalitativa metoden. 

2.2.2 Induktiv och deduktiv ansats 
 
Dessa två ansatser används som startpunkter i ett undersökande arbete. Den induktiva 
ansatsen betyder att man utifrån verkliga skeenden bildar sig en teori. Motsatsen till detta blir 
då den deduktiva ansatsen där man utgående från en teori försöker hitta belägg för denna i 
verkligheten. Eftersom det i litteraturen som har studerats inte finns någon gemensam teori för 
vad partnering är blir det nödvändigt att utifrån verkligheten bilda sig en egen uppfattning, 
dvs. induktiv ansats. I fråga om t ex riktprisförändringar finns det dock en generell 
uppfattning om vad som skall föranleda densamma, det vill säga en teori, och här kan alltså 
den deduktiva ansatsen användas. 
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2.3  Datainsamlingsmetoder 
 
Det finns i stort sett två olika definitioner på data som varit aktuella för den här rapporten, 
nämligen primär och sekundär data. Förstahandsinformationen, primärdata, gavs av intervjuer 
med inblandade i de fyra projekten. Dessa data är speciellt anpassad för min rapport och 
bidrar med nödvändig spetskunskap. En grundläggande frågemall (se bilaga 2) har varit  basen 
i intervjuerna, men frågorna har också individualiserats för att få fram så mycket information 
som möjligt från aktuell person. Insamlingen av primärdata blev ett mycket tidskrävande 
arbete för att säkerställa att det var till nytta för rapporten. 
 
Sekundärdata, eller andrahandsinformation, togs från litteraturstudier av böcker om 
partnering, examensarbeten, licentiatavhandlingar, dokument på Internet m m. Jag tog även 
del av föreskrifter, funktionsbeskrivningar, förfrågningsunderlag etc. rörande de fyra 
projekten och jämförelseprojekten. Dessa tillhandahölls av Vägverket Region Norr. 
Sekundärdata var avgörande i jämförelsen av samverkansentreprenad och traditionellt 
genomförda projekt.  
 
Information om jämförelseprojekten hämtades från examensarbetet från Luleå tekniska 
universitet, ”Kostnadsökningar vid utförandeentreprenader med och utan partnering” som 
gjorts av Magnus Abrahamsson och Roger Thano 2003 [2].  
 
2.4  Genomförande 
 
Jag har till största delen arbetat mot personer direkt inblandade i de fyra berörda projekten. 
Genom relevanta intervjuer drogs slutsatser som hjälpt mig slutföra uppgiften. Intervjuerna 
genomfördes privat för att ge så ärliga svar som möjligt. En studie av de ekonomiska och 
kvalitativa resultaten på projekten har också genomförts för att visa på metodens eventuella 
lämplighet.  
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3  PARTNERING 
 
För att öka läsarens förståelse om partneringkonceptet beskrivs i detta kapitel 
samarbetsformen ur ett teoretiskt perspektiv. 
 
3.1  Vad är partnering? 
 
Projektpartnering har utvecklats i USA och är en process med vilken organisationer utvecklar 
en mer samverkansinriktad relation. Efter det att entreprenaden upphandlats bildas en särskild 
samverkansgrupp med representanter för beställaren, entreprenören, konsulten och i vissa fall 
viktiga underentreprenörer. Gruppen tar fram ett gemensamt måldokument för entreprenaden, 
varefter en gemensam målstyrning av entreprenaden genomförs. Hörnfeldt 2003 [3] 
 
Partnering är ingen ny entreprenadform i ordets rätta bemärkelse. Enligt Ohlsson är det 
snarare ett sätt att organisera samarbetet mellan beställare, entreprenör och i viss mån 
projektörer. Konceptet är mest användbart i entreprenader där viss osäkerhet föreligger och 
därför förändringar och nya, egna lösningar eftersträvas. [4]1 
 
Fundamentalt för partneringprocessen är enligt Warne (1994) skapandet av en 
förtroendekultur. En förtroendekultur är ett samarbetsklimat där de inblandade parterna står 
ovanför sådana saker som falskhet, misstro, insinuationer och dolda dagordningar som finns i 
den gamla byggprocessen. När partneringteamet lagt dessa särdrag bakom sig kan de ägna sig 
åt ett mer produktivt och öppet samarbete som kännetecknas av ärlighet, tillit och samverkan. 
[5] 
 
Detta sammanfattar i grova drag vad partnering handlar om. Ledstjärnan är gemensamma mål, 
samverkan och tillit. Ett stort engagemang från de inblandade, främst i ledande positioner, 
krävs också för att partnering skall bli framgångsrikt. 
Kort sagt är partnering en återgång till de värderingar som har varit grundläggande i vårt 
samhälle i århundraden, sunt förnuft och respektfyllda relationer med medmänniskorna. 
 
I Norge har deras Vegvesen arbetat med partnering sen 1995 under namnet ”Samarbete med 
förnuft/Förnuft satt i system”. Projekten handlas upp på sedvanligt sätt, den norska 
motsvarigheten till utförandeentreprenader, och omvandlas sedan till partnering. Nio projekt 
hade genomförts fram till 2001. Hittills har reaktionerna varit enbart positiva, sjukfrånvaron 
har varit extremt låg, konflikterna har varit få och snabbt blivit lösta och de ekonomiska 
effekterna har varit kännbara med minskade kostnader. Hindersson (2001) [6]2 

 
3.2  Allmänt om partnering 

3.2.1 Varför partnering 
 
I den offentliga sektorn likväl som hos många privata beställare efterlyses på senare tid en 
mer effektiv form för både upphandling och samverkan mellan beställare och leverantör. I 
ljuset från medias söklampa efter de senaste årens uppmärksammade skandaler med 
asfaltkarteller och framträdande kvalitetsbrister i stora projekt både inom hus- och 

                                                 
1 Citerad i Bygga Framtid, 8: e uppl. s. 36-38 
 
2 Artikel i Byggindustrin nr 40 (2001) 
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anläggningsbranschen aktualiseras behovet än mer. Dagens upphandlings- och 
projektstyrningsformer räcker helt enkelt inte till och leder alltför ofta till tvister som lämnar 
stora sår i det viktiga förtroendet mellan byggbranschens aktörer. De enda som möjligen gläds 
åt situationen är landets jurister. 
Ett nytt synsätt på byggprocessens olika delar och dess genomförande står alltså högt på 
dagordningen hos aktörerna i den svenska byggsektorn.  Ett begrepp som allt oftare nämns i 
sammanhanget är partnering.  
 

3.2.2 Definition av partnering 
 
En viss inflation i användandet av ordet ”partnering” har dock uppstått i och med att 
beskrivningen av ordet som används av forskare är många och relativt vaga. Som ett resultat 
av detta är troligen begreppets praktiska innebörd för människor än vagare.  
 
Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) gör följande definition av begreppet partnerskap: 
 

”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att 
enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre 
gemensamt resultat i ett projekt. Grundläggande komponenter i partnerskap är 
formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser om 
problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara 
förbättringar.” 

Rhodin (2002) [7] 
 
Denna definition ger även en bra grund för att förklara vad projektpartnering innebär, det är 
alltså inte fråga om något kompanjonskap och samarbete utan om en samverkan i ordnade 
former. Det sammanfattar också bra vad branschen söker efter, ett arbetssätt som prioriterar 
samverkan och lagspel framför konflikt och revirtänkande.  
 
Partneringteorin kan på många sätt liknas vid den mer etablerade filosofin om 
totalkvalitetsledning (TQM). Viktiga beståndsdelar i TQM, vilka även är grundpelare i 
partneringteorin, är idéerna om en lärande organisation, att söka efter ständiga förbättringar 
och att ha kontinuerlig uppföljning av relationer inom partneringsamarbetet. Enligt Gransberg 
et al har partnering blivit byggbranschens applikation av TQM [8]3.  
 

3.2.2 Viktiga beståndsdelar i partnering 
 
Mätsystem för uppföljning av relationer, processer och resultat är en viktig kugge för att 
säkerställa att partneringkonceptet ger fördelar. Mätsystemen ska anpassas till kultur, behov 
och möjligheter i den partneringrelation som skall följas upp. Exempel på vanliga 
resultatvariabler är kostnad, tidplan, kvalitet och säkerhet. Att de arbetsprocesser som används 
ger måluppfyllelse säkerställs genom att implementera varningssystem som ger möjlighet att 
korrigera t.ex. arbetssätt i god tid. Entreprenörens delaktighet i konstruktionsskedet är 
exempel på vad som kan mätas i en process. Mätning av mjuka parametrar såsom relationer 
och teamets effektivitet görs för att indikera hur partneringprojektet fungerar eller inte 
fungerar.  

                                                 
3 Artikel i Journal of Construction engineering and Management, nr 3 1999. 
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Förutom olika typer av uppföljningsområden är det också möjligt att välja på vilken nivå 
mätningarna skall göras. Det kan handla om flera projekt, ett projekt eller en aktörsgrupp. 
Crane et al behandlar detta område på ett sätt som gör kunskapen direkt användbar [9]4.   
 
Centrala beståndsdelar i en partneringprocess är: 

 
1. Åtgärder för att bygga relationer mellan de medverkande. 
2. Formulering av gemensamma mål. 
3. Åtgärder för att skapa en kreativ samverkan. 
4. Rutiner för uppföljning av målen och samverkan. 
5. Rutiner för problem- och konfliktlösning. 

 
Viktigt för att få ovanstående parametrar, speciellt punkt tre och fem, att fungera fullt ut är att 
det hålls partneringseminarier för att få arbetet att fungera smidigt. Det viktigaste mötet är det 
som sker innan projektstart, detta fungerar som grunden för ett fungerande 
partneringsamarbete.  
Amerikanska exempel visar att de projekt där partneringseminariet negligeras eller utförs 
dåligt inte visar tillnärmelsevis lika bra resultat som de där seminarierna är väl utförda.  
De som skall deltaga i partneringseminariet är nyckelaktörerna från respektive part, dvs. de 
som kan fatta beslut rörande projektet under arbetstiden. I Sverige innebär detta oftast 
arbetschefer från beställare och entreprenör, projektledare, platschefer, konstruktörer och 
arbetsledare.  
Partneringseminariet är den chans teamet har att lösa projektrelaterade problem utan den extra 
stress och tidsnöd som ett pågående projekt innebär. På seminariet fastställs målen för 
projektet, rutiner för uppföljning av nämnda mål samt hur eventuella problem skall hanteras 
om/när de uppstår. 
 
Seminariets kanske viktigaste uppgift är att lägga grunden för teambyggandet. Det är här som 
”isen bryts” och de ingående aktörerna för första gången får en möjlighet att känna sig som 
viktiga delar av samma lag istället för motståndare. Genom att introducera vanliga, enkla 
teambyggnadsaktiviteter förstärks detta ytterligare. Ett exempel på aktiviteter som kan 
användas på ett partneringseminarium kommer från USA. Deltagarna på seminariet delades in 
i lag och varje lag fick ett pussel att sätta ihop. Lagen var inte tillåtna att kommunicera med 
varandra. Det hela gjordes som en tävling på tid där vinnaren skulle få ett pris. Utan att lagen 
visste om det hade en del i deras pussel givits till ett annat lag. Det tog en stund innan alla 
grupper förstod att de, genom att arbeta tillsammans som ett enda lag, kunde få ihop alla 
pussel samtidigt med alla som vinnare [5]. 
 
Detta är bara ett exempel på en teambyggnadsaktivitet som kan genomföras under 
partneringseminariet för att stärka lagbildningen. Trots att sådana här aktiviteter kan ses som 
onödiga och tidsödande, får inte nyttan av dessa teambyggnadsaktiviteter underskattas. 
Det är viktigt att inse att partneringprocessen inte är färdig i och med att seminariet avslutats. 
Seminariet är mycket viktigt, men är trots allt bara det forum då grunden för ett lyckat projekt 
läggs. Partneringarbetet måste fortgå under hela projekttiden, med återkommande 
uppföljningar av teamarbetet och slutmöten där erfarenheter samlas för att återvinnas i 
kommande projekt. 
 

                                                 
4 Artikel i Journal of Management in Engineering, mars/april 1999. 
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En viktig del för att lyckas med partneringseminarierna är att en tredje oberoende person, 
partneringledaren, anlitas. Dennes roll är att vara mötesledare på det inledande 
partneringseminariet och de minst lika viktiga slutmötena och halvtidsmötena. 
Partneringledaren skall hjälpa ”laget” att sammanställa målen med projektet, få igång 
teambildningen och hålla seminariet på rätt kurs. För ovana aktörer inom partnering är 
partneringledarens roll extra viktig, då han eller hon kan förklara vad partnering innebär.  
 
I ett partneringprojekt är det viktigt för samverkan att parterna ställer upp med likvärdig 
kompetens hos personalen på plats. Detta borgar för att samarbetet blir givande och att 
parterna blir jämlika. 
 
För att få alla aktörer att dra åt samma håll i en partneringentreprenad används ett incitaments 
förfarande där priset för entreprenaden sätts som ett riktpris. Ändringar under byggtiden som 
inte har kunnat förutses under upphandlingen och som påverkar konstruktionens kvalitet eller 
färdigställandetid för med sig att riktpriset förändras uppåt för att täcka nyuppkomna 
kostnader eller neråt om kostnaderna blir lägre. Förändringar av riktpriset sker i samförstånd 
efter överenskommelse.  
Beroende på hur incitamentet är sammansatt delas eventuella vinster eller förluster efter 
byggslut efter överenskommelse. Ett vanligt sätt att fördela incitamentet är 50-50 mellan 
beställare och entreprenör. Det är viktigt att incitamentsfördelningen speglar respektive parts 
risktagande. 
 
I stora drag måste ett antal parametrar vara uppfyllda för att partneringkonceptet skall bli 
framgångsrikt. Det är därför viktigt att situationen tänks igenom ordentligt innan beslut om 
partnering tas. Följande punkter är viktiga som riktlinjer vid beslut om arbetsform [10]5: 
 

• Igenkännande av möjligheterna till partnering: att kunna känna igen och bedöma när 
partnering krävs eller kan användas. 

• Strategisk utveckling: Att kunna definiera mål och medel med att börja en samverkan i 
form av partnering. 

• Urval av medverkande: Att förbereda lämpliga urvalskriterier och analysera tilltänkta 
medverkandes starka respektive svaga sidor. 

• Avtalsförhandlingar: Att utveckla ett kontrakt som tillgodoser båda parters mål. 
• Målsättning: att fastställa ömsesidigt acceptabla mål med genomförande och resultat. 
• Genomförandet: Att utarbeta rekommendationer som hjälper företagsledare att komma 

över sina tveksamheter att dela risker och resurser som ju utgör en viktig del av 
partnering. 

  
 
3.3  Offentlig upphandling och partnering 

3.3.1 LOU 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillkom i samband med att Sverige blev en EU-
medlem, innan detta fanns det regler som i stort överensstämmer med LOU i Sverige. LOU 
har till uppgift att skapa ett konkurrensutsatt, öppet upphandlingsförfarande inom den 
offentliga sektorn. EU: s direktiv gäller offentliga upphandlingar av arbeten, leveranser och 
tjänster och ställer krav på upphandlaren för att garantera rättvisa vid val av entreprenörer. För 
att inte göra de offentliga sektorerna inom EU alltför stelbenta finns ett tröskelvärde. För 
                                                 
5 Fritt efter Andersson Broström, re ferat från Jackson & Barlow (1998) 
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byggentreprenader ligger det på 5 000 000 euro. Det finns tre olika sätt på vilket en 
upphandling över tröskelvärdet kan utföras, dessa är: 
 

• Öppen upphandling 
• Selektiv upphandling 
• Förhandlad upphandling 
 

Av dessa tre är det egentligen bara de två första som är aktuella när det gäller Vägverket. 
Förhandlad upphandling används endast om entreprenaden utförs för forskning utan 
vinstsyfte, när entreprenaden av tekniska eller konstnärliga skäl endast kan utföras av en viss 
leverantör samt när inga anbud kommit in vid öppen eller selektiv upphandling. 
 
I både öppen och selektiv upphandling föreligger annonseringsskyldighet hos den 
upphandlande enheten. Vid öppen upphandling är annonsen en inbjudan att avge anbud och 
alla leverantörer, som uppfyller ställda kvalificeringskrav såsom krav på registrering, betalda 
skatter m.m., har möjlighet att lämna anbud och få dessa prövade. Vid selektiv upphandling är 
annonsen en inbjudan till att ansöka om att få lämna anbud. Bland ansökningarna gör den 
upphandlande enheten en bedömning vilka leverantörer som bäst uppfyller de krav som 
angivits i annonsen och i de särskilda handlingar som sammanställts för kvalificeringen. 
Kraven kan gälla kompetens, kapacitet, ekonomisk stabilitet m m. De valda leverantörerna 
inbjuds därefter att avge anbud på projektet. 
 
Vid upphandling över tröskelvärdet skall annonsering ske centralt inom EU genom att 
annonsen skickas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, för att 
därifrån distribueras på ett sådant sätt att leverantörer inom hela unionen kan lämna anbud. 
Detta kan låta krångligt, men eftersom annonseringen kan ske per e-post eller on-line på 
Internet är det inte så krävande. Även publikationen av annonserna sker via Internet så att 
sökningen efter intressanta projekt underlättas för leverantörerna. 
 
Vid upphandling under tröskelvärdet behöver inte den upphandlande enheten annonsera 
centralt inom EU, utan kravet är att annonseringen sker på ett sätt som leder till effektiv 
konkurrens. Detta görs praktiskt inom Vägverket genom att projekten annonseras i den 
offentligt tillgängliga databasen Anbudsjournalen. Under tröskelvärdena kan upphandlingen 
göras på tre sätt: 
 

• Förenklad upphandling 
• Urvalsupphandling 
• Direktupphandling 

 
Direktupphandling får bara användas om upphandlingens värde är mycket lågt eller om det 
finns synnerliga skäl. Det finns inte heller någon annonseringsskyldighet. 
 
Förenklad upphandling är den vanligast förekommande formen av anbudsförfarande. Den 
kräver annonsering och att anbudet lämnas skriftligt. I annonsen måste det framgå hur anbud 
får lämnas, den dag då anbud senast skall ha kommit in och den dag till och med vilken 
anbudet skall vara bindande. 
 
Urvalsupphandling kan ses som motsvarigheten till selektiv upphandling över tröskelvärdena. 
I de fall där projektet ställer särskilda krav på leverantören, t ex dennes kompetens, kapacitet 
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eller samarbetsförmåga, kan urvalsupphandling underlätta den upphandlande enhetens arbete. 
Partneringprojekt är ett exempel på sådana situationer.   
 
Det finns två regler för vilket anbud som den upphandlande enheten skall anta, dessa är: 

 
• det anbud som har lägst pris. 
• det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 
Att anta ett anbud på lägsta pris har Nämnden för offentlig upphandling (NOU) deklarerat att 
man endast bör göra i undantagsfall, och i så fall för standardproduktion. Det är alltså det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som skall antas. 
 
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall 
enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, 
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan 
m m. Här är det alltså fullt möjligt för upphandlande enhet att lägga in krav på leverantörens 
förhållande till partnering. Exempel på sådana krav är: 
 

• Strategi för partnering inom företaget. 
• Förståelse för och erfarenhet av partnering. 
• Rutiner för att arbeta med partnering. 

 
I förfrågningsunderlaget eller annonsen måste enheten ange vilka omständigheter som 
kommer att ha betydelse vid anbudsbedömningen, om möjligt skall omständigheterna anges 
efter angelägenhetsgrad med det viktigaste först. Om stor vikt läggs på mjuka parametrar i 
anbudsbedömningen är det mycket viktigt att poängtera detta i annonseringen samt precisera 
vilka vikter de mjuka parametrarna får eller vilken utvärderingsmall som skall följas. 
 

3.3.2 Utvärderingskriterier 
Vikten av att tydliga och om möjligt mätbara utvärderingskriterier anges i annons eller 
förfrågningsmaterial kan inte överdrivas. Alla kriterier skall vara väldefinierade och helst 
också kompletteras med förtydligande.  
 
I praktiken kan upphandlande enhet ange vilka krav som helst om det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet skall väljas. De enda kraven är att de i annonsen presenteras på ett 
objektivt och icke diskriminerande sätt samt är relevanta för projektets genomförande. 
Partneringkonceptet stämmer väl överens med att upphandla det mest ekonomiska 
alternativet, eftersom båda förespråkar att annat än priset spelar in.  
 
Även beställarens roll har förändrats i och med att denne numer kan bestämma på vilka 
grunder anbudet skall upphandlas. Ett ökat ansvar medföljer dock, noggrannheten för 
beställaren i sammanställningen av förfrågningen behöver vara mycket större än för ett par 
decennier sedan. LOU föreskriver att förfrågningsunderlaget skall vara genomtänkt och 
preciserat eftersom få ändringar tillåts i efterhand. Trots detta är brister i 
förfrågningsunderlaget ofta orsaken till att upphandlingar får göras om, det kan handla om fel 
anbudsvärderingsmodell, bristande tydlighet eller omfattning m m. [14] 
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3.3.3 LOU och partnering 
Det är alltså inga problem med lagar och regelverk vad gäller användandet av partnering hos 
enheter som berörs av LOU. Det finns dock ganska stora osäkerheter för beställaren att ta 
ställning till vid en partneringupphandling. 
 
Eftersom partnering ofta innebär att tekniska lösningar och produktionssätt tas fram 
gemensamt efter upphandlingen är det svårt att ta fram ett förfrågningsunderlag som det går 
att lämna ett bra anbud på, samtidigt som det inte är alltför detaljstyrt. Att utföra en 
fullständig projektering innan ett partneringprojekt kan tyckas onödigt, eftersom dessa 
handlingar i bästa fall endast förändras och i sämsta fall helt får göras om efter parternas 
gemensamma beslut. Eftersom LOU förutsätter ett noggrant och preciserat 
förfrågningsunderlag med litet utrymme för förändring uppstår problem. För ett vägprojekt 
skulle det ur partneringsynvinkel räcka med ett vägområde, en geoteknisk undersökning och 
en arbetsplan. Genom att i förfrågningsunderlaget trycka mer på funktionen och inte vägen dit 
skulle partneringkonceptet kunna existera samtidigt som LOU uppfylls tillfredställande. 
 
Ett annat problem är hur de, för ett partneringprojekt mycket viktiga, mjuka parametrarna 
skall bedömas. Exempel på sådana parametrar är platsorganisationen, tidigare samarbeten, 
rutiner för uppföljning osv. Reglerna kring bedömningen av mjuka parametrar är oklar i LOU 
och kommer därför att ge utrymme för tolkningar och överklaganden av anbudsförfarandet. 
För att säkerställa objektivitet vid bedömningen av mjuka parametrar kan ett två-
kuvertssystem användas. I ett kuvert finns företagets kompetens beskrivet, hur deras 
organisation ser ut samt hur de avser att tillämpa olika system för att genomföra 
entreprenaden och i det andra finns priset. På detta sätt färgar inte priset av sig på 
bedömningen av mjuka parametrar [10]. 
 
Att upphandla partneringprojekt är en balansgång som den upphandlande enheten måste lära 
sig att hantera för att förutsättningarna för partnering skall bestå samtidigt som upphandlingen 
blir korrekt.  
 
3.4  Framgångsfaktorer 
 
Partnering kan ge förutsättningar för förbättringar inom byggindustrin genom att samverkan 
och därmed möjligheten att lära av varandra underlättas och uppmuntras mellan beställare, 
entreprenör, konsulter och underentreprenörer. Det kan även ge betydande ekonomiska 
effekter genom att undvika dyra ändrings- och tilläggsarbeten. Eftersom svårigheter i 
projektet tidigt blir uppmärksammade och analyserade ökar möjligheten att finna bra 
lösningar i rätt tid.  
 
Enligt en undersökning i Storbritannien har partnerings framgångar med följande faktorer att 
göra [3]: 
 

• En öppen dialog i hela projektet både i partneringgruppen och mellan enskilda 
individer. 

• Beredskap hos nyckelpersoner att acceptera och dela på ansvaret för fel och misstag. 
• Att ett ekonomiskt incitament införs för delning av vinst och förlust i projektet. 
• Att en pådrivare/diskussionsledare finns med under processen. 
• Att partnerings budskap upprepas med jämna mellanrum. 
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Partnering kommer bäst till sin rätt när osäkerheten kring projektet är som störst, t ex vid 
rekonstruktioner av befintliga vägar eller när det är svårt att i projekteringen kunna minska de 
tekniska osäkerheterna tillräckligt. Vid projekt där manöverutrymmet är litet och 
frihetsgraderna små ger inte partnering så stora fördelar. 
Ett avtal för hur parter skall samverka, lösa uppkomna problem samt stimulera utveckling bör 
upprättas. Ett sådant avtal bör innehålla: 
 

• Ett fastställande av uppdraget som anger projektlagets grundsyn. 
• Syfte med projektet grundade på realistiska och uppnåbara mål. 
• Identifiering av tänkbara problem och sätt att komma över dem. 
• En formell ram för vilka roller och vilket ansvar deltagarna har och klara linjer för 

kommunikation.  
• Ett sätt att hantera konflikter och tvistlösning. 

 
Att skriva ett avtal innebär en trygghet för de inblandade, något att falla tillbaka på om 
problem inte går att lösa i samförstånd. Att få med en rutin för tvistlösning i avtalet är ett sätt 
att avdramatisera det, eftersom det ofta är svårt för parterna att diskutera tvistlösning innan 
entreprenadens start. När sen samarbetet fungerar finner man ingen anledning att ta upp 
frågan. Ett gott samarbete kan dock avslutas i en handvändning om oenighet/problem uppstår 
och ingen förutbestämd modell finns för att underlätta lösningen [10]. 
 
Rhodin ger i sin licentiatuppsats en sammanställning av de för partnering sju väsentliga 
processerna och strukturerna. Genom en analytisk distinktion mellan olika 
interaktionsprocesser och en kontinuerlig gemensam dialog kan goda förutsättningar för 
partnering i byggprocessen skapas [7]. 
 
Nr Process Strukturella element 

 
 
1 

Formulering av gemensamma 
mål 

Måldokument (mål, normer) som styrverktyg 
eller som symbol för gemensam vision 

2 Problem och konfliktlösning Konfliktlösningsmodell (normer, relationer, 
ledarskap, makt) 

3 Teknisk Samverkan Struktur (roller, relationer) för att åstadkomma 
gynnsam miljö för teknisk samverkan 

4 Ständiga förbättringar och 
kontinuerlig uppföljning 

Hur (mål, roller, relationer, makt) har inordnats 
bland övriga rutiner 

5 Teambyggande Organisation (roller, relationer, ledarskap, 
makt) 

6 Upphandling Kontraktsförutsättningar (mål, normer, 
relationer, makt) 

 
7 

Relationer inom gruppen och 
med omvärlden inklusive 
förtroende 

Förväntningar, gamla etablerade relationer 
(normer, roller, relationer) 

 
Tabell 8.1 För samverkansentreprenaden väsentliga processer och strukturer 
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3.5  Risker och problem med partnering 
 
Eftersom partnering är mycket tjänstemannatungt i och med de täta kontakter mellan parterna 
som måste finnas och det stora, tidskrävande engagemang som krävs i ett partneringprojekt 
kan mindre företag drabbas av för höga kringkostnader som gör det svårt för dem att utföra 
partneringprojekt.  
 
Att beslutsvägarna blivit så korta i ett partneringprojekt kan medföra att ett projekt blir bättre 
än vad det behöver vara. I ivern att samarbeta och i avsaknad av strikta utförandedirektiv är 
det möjligt att pengar och kraft utöver det som krävs för att uppnå kraven läggs på projektet. 
Ett exempel kan vara att ett vägprojekt som är upphandlat på tio miljoner kronor ser ut att 
sluta på 8 millioner kronor. Istället för att då förbättra kvalitén ytterligare för de resterande två 
miljonerna och få en bättre väg än vad som krävs skall dessa pengar användas på annat håll 
där de behövs bättre. Platsledningen kanske inte har den överblick som behövs för att bedöma 
var de överskjutande pengarna bäst kommer till användning.  
 
Ett stort ansvar ligger på de högre beslutsfattarna i beställarens organisation att se till att 
projektet stannar på rätt nivå så att pengar och energi läggs där de behövs mest. Ytterligare 
farhågor om partnering är att relationen mellan parterna utvecklas till ett förhållande som inte 
är helt affärsmässigt. 
 
Diskussioner kring förändringar av riktpriset är ett område som måste beaktas noggrant i en 
partneringentreprenad. Här finns det stor risk för oenighet inom gruppen med tillhörande 
splittringar. Att fastställa vad som skall vara riktprisförändrande och hur riktpriset då skall 
förändras är, precis som konflikthanteringen, ett stort steg på vägen för att lyckas med 
partnering. 



 15 

4 UTFÖRANDEENTREPRENADER INOM VÄGVERKET 
REGION NORR 

 
I detta kapitel redovisas vad som menas med en utförandeentreprenad vid Vägverket Region 
Norr.  
 
Vid en utförandeentreprenad är det beställaren som är ansvarig för konstruktionen och 
entreprenören är ansvarig för produktionen. I AB926 regleras ansvaret för uppgifter så att den 
som tillhandahållit dem också svarar för riktigheten av dem. Om entreprenören ger förslag på 
egna konstruktioner som avviker från bygghandlingarna och bygger efter dem blir denne 
ansvarig även för konstruktionen. Entreprenören får alltså i sådant fall ta över 
konstruktionsansvaret för de delar som förslaget avser. 
 
En genomföra en utförandeentreprenad från start till mål innefattar tre skeden: 
  

• Upphandling 
• Utförande  
• Garantitid 

 
4.1  Upphandling 
 
Vägverket gör med en fastställd arbetsplan som bas ett förfrågningsunderlag som ligger till 
grund för upphandlingen. Häri ingår en mängdförteckning. Vägverket gör normalt en egen 
kalkyl för att bättre bedöma prisnivåerna i anbuden. 
Vägverket ställer i förfrågningsunderlaget krav på det utförda arbetet och anger vilka 
förutsättningar och begränsningar som finns.  
 
För att entreprenören skall kunna lämna ett anbud finns i förfrågningsunderlaget:  

• en mängdförteckning,  
• plan- och profilritningar på hur vägen skall se ut,  
• normalsektioner  
• geotekniska undersökningar för att visa hur markförhållandena är där vägen skall dras.  
• övriga handlingar som är relevanta för projektet.  

 
I förfrågningsunderlaget finns även kraven på själva anbudet, upphandlingsföreskrifter. Dessa 
krav kan förändras mellan entreprenaderna beroende på LOU och andra omständigheter. De 
innehåller ofta följande [11]. 
Krav på: 

• hur anbudet skall lämnas (skriftligt, muntligt, fax, e-post eller vanlig post). 
• När anbudet senast skall vara inne. 
• Vilka som får lämna anbud. 
• Vilken valuta anbudet skall vara i. 
• Om kostnadspåverkande reservationer skall vara prissatta. 
• Vad anbudet skall vara baserat på (oftast bifogad mängdförteckning). 

 

                                                 
6 Allmänna Bestämmelser 1992. Branschgemensamt framtagen skrift som fungerar som lagbok vid 
utförandeentreprenader. Går till skillnad mot en lag att förhandla bort inför byggstarten. 
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Ett anbud från entreprenören skall dessutom normalt innehålla: 
• Anbudssumma 
• Anbudssummor vid alternativt utförande 
• Prissatt mängdförteckning 
• Om förskott på kontraktspriset begärs och till vilket belopp 
• Namn på underentreprenörer och underleverantörer 
• Översiktlig tidplan 
• Vilken organisation som anbudsgivaren erbjuder, med CV för respektive person 
• Vem som besvarar frågor om anbudet under upphandlingen 

 
När anbudstiden är ute öppnas anbuden. Normalt väljer Vägverket det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. Anbuden utvärderas och beslut tas rörande vinnande 
anbudsgivare. Vald anbudsgivare och Vägverket skriver nu kontrakt. Efter detta är 
upphandlingsfasen avslutad. 
 
4.2  Utförande 
 
Entreprenören utför de kontrakterade arbetena och normalt ingår att en detaljerad tidplan skall 
överlämnas i utförandefasens början. Beställaren och entreprenören möts vid byggmötena. 
Dessa sker regelbundet, oftast varannan vecka. På byggmötena diskuteras om tidplanen verkar 
hålla, entreprenadens ekonomi prognostiseras och följs upp och kvalitets- och 
arbetsmiljöfrågor behandlas. Om avsteg från bygghandlingarna krävs och utförs handlar det 
genast om ändrings- och tilläggsarbeten. Dessa arbeten kostar i allmänhet mer att utföra nu än 
om de hade varit med i mängdförteckningen från början. Entreprenören lägger på ett större 
påslag på dessa arbeten eftersom de innebär merarbete för denne. 
På detta vis fortgår entreprenaden tills allt bedöms vara färdigt. 
 
4.3  Avlämning 
 
När entreprenaden är färdigställd görs ett antal besiktningar. 
Vanligen räcker det med dessa: 

• Slutbesiktning 
• Eventuell efterbesiktning 
• Garantibesiktning  
 

Utöver dessa tre besiktningar brukar projektledaren och entreprenören själva besiktiga 
entreprenaden genom en så kallad förberedande besiktning. Detta görs för att underlätta 
slutbesiktning och få en möjlighet att åtgärda eventuella fel i förväg.  
 
Slutbesiktningen genomförs för att kontrollera huruvida entreprenaden uppfyller ställda krav. 
En besiktningsman går över platsen och dokumenterar resultatet i ett besiktningsprotokoll. På 
vägverket är besiktningsmannen ofta någon projektledare eller arbetschef som inte direkt varit 
inblandad i entreprenaden.  
Efter besiktningen är antingen entreprenaden klar eller så behövs kompletteringar göras. Om 
komplettering behövs görs en efterbesiktning för att konstatera om bristerna är avhjälpta. 
Garantibesiktningen genomförs när garantitiden har gått ut. Garantitiden är normalt på två år 
hos Vägverket och under denna tid är entreprenören fortfarande ansvarig för hur arbetena 
utförts. I garantibesiktningen konstateras om garantin uppfyllts eller inte. Finns här några fel 
åligger det entreprenören att åtgärda dessa. 
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5  SAMVERKANSENTREPRENAD 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av vad arbetsformen ”Samverkansentreprenad” innebär. En 
genomgång av begreppets ursprung, hur det används och vilka målen är med arbetsformen.    
 
5.1  Översiktsbeskrivning 
 
Vägverket Region Norr har i syfte att utveckla den lokala byggindustrin noterat fördelarna 
med partnering. I rekonstruktionsentreprenader ansågs partnering särskilt lämpligt, detta beror 
på att det inför en sådan entreprenad är svårt att klarlägga allt i projekteringen före 
upphandling. 
 
För att passa i de små och medelstora projekten i prisklassen 5-50 miljoner behövdes dock 
förenklingar utföras, vilket lett fram till en arbetsform som har fått beteckningen 
samverkansentreprenad.  
 
Målet med samverkansentreprenaden är att inom de ramar som finns i ett mindre projekt 
uppnå de fördelar som noterats i partneringentreprenader. Dessa fördelar inkluderar större 
fokus på kvalitet och miljö, bättre erfarenhetsåterföring, bättre projektering och bättre teknisk 
utveckling. Förhoppningen är även att uppnå ekonomiska fördelar för alla inblandade. 
 
Arbetsformen är, precis som fallet är med partnering, ingen ny entreprenadform utan en 
arbetsform inom utförandeentreprenadens ram. I de projekt där arbetsformen använts och som 
har utförts i Region Norr har AB 92 använts som juridisk grund utan ändringar. I och med 
detta är samverkansentreprenaden en utförandeentreprenad rent juridiskt. Arbetsformen är 
alltså ett sätt att öka samarbetet i en befintlig entreprenadform, utförandeentreprenaden. 
 
För att underlätta framställningen används i det här arbetet begreppet samverkansentreprenad 
för arbetsformen, trots att det inte är en ny entreprenadform. I arbetet görs ofta jämförelser 
med utförandeentreprenader så som de utförs inom Vägverket Region Norr, dessa kommer i 
den följande texten att för enkelhets skull benämnas enbart utförandeentreprenader. 
 
Syftet med samverkansentreprenaden är att föra samman projektets olika parter i 
byggprocessen även i mindre projekt. Detta medger ett bättre utnyttjande av den kunskap som 
de olika aktörerna besitter än vad som är fallet idag. I de traditionella avtalsförhållandena är 
det beställaren och entreprenören som har ständig kontakt och bygghandlingarna som styr. 
Något idéutbyte mellan konsulter och underentreprenörer sker sällan. 
I en samverkansentreprenad ökar kontakterna mellan aktörerna vilket ofta medför att 
beslutsvägarna blir kortare. Möjligheterna att genomföra förbättringar inom det befintliga 
kontraktets ramar ökar också.  
 
I inledningen av entreprenaden väljer och formulerar parterna tillsammans de mål som skall 
uppnås i entreprenaden. Den stora fördelen med samverkansentreprenaden är att alla parter 
därefter jobbar mot samma mål. Målöverensstämmelsen uppnås också genom att organisera 
samråd och samverkan i byggprocessen. 
 
Nyckeln till framgång i en samverkansentreprenad är som namnet antyder just samverkan 
mellan alla ingående aktörerna (Per B muntligt, kontraktspärm etapp1 väg 760).  
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5.2  Organisation 
 
För att bättre belysa skillnaderna i organisation mellan partnering och samverkansentreprenad 
har jag valt att förklara organisationen i en projektpartnering i detta kapitel istället för i kapitel 
3. 
 

5.2.1 Organisation vid partnering 
 
I en partneringentreprenad kan följande grupper ingå i organisationen [3]: 
  
Styrgrupp 
Styrgruppen består av representanter från beställare och entreprenör, vanligen från 
arbetschefsnivå. Styrgruppen kan kallas för projektets styrelse, här finns befogenheter att ta 
stora ekonomiska beslut samt lösa konflikter som inte kan lösas längre ner i organisationen. 
 
Samverkansgrupp 
I samverkansgruppen ingår representanter från beställaren, konsulten och huvud-
entreprenören. Även stora underentreprenörer kan finnas representerade här. I denna grupp 
återfinns projektledaren och platschefen. Tanken är att denna grupp gemensamt skall lösa de 
frågor som inte kan lösas i det dagliga arbetet. 
 
Produktionsgrupp 
I denna grupp finns de som svarar för den dagliga produktionen på arbetsplatsen, d.v.s. 
platschef, arbetsledare och eventuellt mätlagets representant. Skillnaden mot 
utförandeentreprenad är att även beställaren är representerad i denna grupp genom 
byggledaren. Med korta intervaller, t.ex. veckovis, detaljplanerar produktionsgruppen arbetet i 
samverkan. 
 
Rådsgrupp 
En fjärde grupp, rådsgruppen, kan också ingå i partneringorganisationen. Rådsgruppen skall 
utgöra en resurs för i första hand samverkansgruppen. Här ingår representanter för beställaren 
och entreprenören med specialistkompetens. Behovet av rådsgrupp är beroende av den 
inneboende kompetensen i samverkansgruppen [3]. 
 
Detta är de fyra huvudsakliga grupperna som utgör organisationen i en partneringentreprenad, 
benämningarna kan dock variera. 

5.2.2 Organisation vid samverkansentreprenad 
 
I jämförelse med en renodlad projektpartnering är samverkansentreprenadens organisation 
betydligt bantad. Istället för fyra grupper är organisationen här uppdelad på endast två 
grupper, styrgrupp och arbetsgrupp. Styrgruppen har samma funktion i en 
samverkansentreprenad som i partneringentreprenaden.  
 
Arbetsgruppen däremot kan ses som en sammanslagen samverkansgrupp och 
produktionsgrupp. I arbetsgruppen deltar entreprenörens platschef och eventuella 
arbetsledare, beställarens projektledare samt den konsult beställaren anlitat. Konsulten kan 
betecknas som rådsgruppens ersättare i samverkansentreprenaden. I och med deltagandet i det 
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dagliga arbetet fås en inblick i hur produktionen praktiskt genomförs, vilket konsulten kan ta 
med sig i framtiden. Arbetssättet kallas aktiv design och kan förklaras som en löpande 
projektering där större hänsyn tas till de föränderliga förhållandena på plats. Utförarna får i 
och med detta en inblick i projekteringsfrågor. Ökad insikt om alla parters behov och 
arbetssätt leder till bättre utförda projekt. 
 
En mindre organisation gör det möjligt att arbeta under partneringlika förhållanden även på 
små objekt där det inte finns ekonomiskt utrymme för en större tjänstemannastyrka än tre eller 
fyra personer. 
 

 
  

Figur 5.1 Organisationsschema för partnering respektive samverkansentreprenad. 
 
5.3  Ersättningsform 
 
I samverkansentreprenaden ersätts entreprenören genom ett riktpris med incitament. Betalning 
sker enligt AB 92 en gång i månaden mot faktura för utförda arbeten upp till och med 
kontraktssumman, så kallad löpande räkning. Incitamentsförfarandet går till så att ett riktpris 
utgående från kontraktssumman tas fram tillsammans med ett incitament. 

5.3.1 Incitament 
 
I incitamentet beskrivs hur parterna skall dela upp den vinst eller förlust som entreprenaden 
genererar. Om entreprenaden går med vinst delas denna upp i de delar som incitamentet 
föreskriver och samma sak gäller vid en förlust.  
Detta innebär att alla parter arbetar mot samma ekonomiska mål och har samma morot. Även 
den tekniska utvecklingen av byggindustrin är hjälpt av incitamentet. Den ekonomiska risk 
som entreprenören tar vid användandet av nya tekniska produktionslösningar i en 
samverkansentreprenad är minskad gentemot vad fallet är i en utförandeentreprenad. 
Riskfördelningen gäller alltså endast för byggnadskostnaden, ansvaret i övrigt är detsamma 
som i utförandeentreprenad.  
Vid eventuell förlust tar beställaren den del av förlusten som incitamentet föreskriver. I en 
normal utförandeentreprenad får entreprenören ta hela förlusten. Riskdelningen ger en ökad 
vilja hos entreprenören att prova nya grepp. Även beställaren är mer villig att gå med på 
förändringar eftersom denne får del av eventuell vinst.  
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Styrgrupp 

Rådsgrupp 

Samverkansgrupp 

Produktionsgrupp 
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Det är viktigt att incitamentet speglar den risk som respektive part tar i projektet. Hur det 
fördelas är inte lika viktigt som att alla inblandade är överens om att incitamentet är rättvist. 
 
Exempel på incitamentsfördelning är: 
 

• Tvåpartsincitament 
• Flerpartsincitament 

 
Tvåpartsincitament är ett avtal mellan beställaren och entreprenören. Det kan vara allt från 
exempelvis 20-80 till 80-20 beroende på vem som tar den största risken. 
 
I flerpartsincitamentet ingår även konsulter, stora underentreprenörer eller båda 
aktörsgrupperna.  
 
En av fördelarna med att konsulterna ingår i incitamentet är att detta ökar konsultens 
engagemang och stimulerar erfarenhetsåterföringen mellan projekterings- och utförandeledet.  
 
I dagens utförandeentreprenader är konsultföretagens uppdrag utformade så att konsulterna 
inte ges utrymme för insatser på arbetsplatsen. Deras uppdrag är i allmänhet slutfört när 
entreprenaden är igång. Dålig kunskap om förhållandena som råder för entreprenaderna finns. 
Detta resulterar i att de handlingar som produceras riskerar att bli skrivbordprodukter av ringa 
värde för produktionen. Incitamentet ger konsulten större möjlighet att finnas på byggplatsen 
och tillämpa en aktiv design och samtidigt generera pengar åt firman.  
 
I och med deltagandet i det dagliga arbetet fås en inblick i hur produktionen praktiskt 
genomförs, vilket konsulten kan ta med sig i framtiden. Samtidigt får utförarna en inblick i 
projekteringsfrågor. Ökad insikt om alla parters behov och arbetssätt leder till bättre utförda 
projekt. 
 
Underentreprenörer, t.ex. maskinister, har många bra idéer om hur arbetet skulle kunna göras 
bättre. Genom incitamentet får de även en orsak till att använda sig av dessa idéer. För 
branschen som helhet är det av stor vikt att idéer som finns bland dess aktörer, på alla plan, 
kommer till användning 
 
Konsulter och underentreprenörer får givetvis betalt för nedlagd tid i en 
samverkansentreprenad. Incitamentet är en bonus som skall fungera som en morot samtidigt 
som den ökar samverkan och får alla aktörer att dra åt samma håll.  

5.3.2 Riktpris 
 
I de fall objektet upphandlas som samverkansentreprenad lämnar anbudsgivaren ett riktpris 
direkt i anbudet. 
 
Om entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad och omförhandlas efter 
kontraktsskrivning baseras riktpriset på kontraktssumman. Beroende på sådant som ändrat 
tekniskt utförande, förekomst av användbart material (vid rekonstruktion) och platsbesök 
kommer parterna i omförhandlingsskedet överens om rätt nivå för riktpriset. 
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Det är viktigt för det fortsatta samverkansarbetet att fastställa vad som skall vara 
riktprisförändrande redan från början. Detta förhindrar många icke konstruktiva diskussioner 
att uppkomma i senare skeden av entreprenaden. Riktpriset kan förändras under 
entreprenadtiden beroende på saker som inte är möjliga att förutse och ta hänsyn till i 
upphandlingsskedet.  
 
Exempel på vad som skall vara riktprisförändrande (vid rekonstruktionsentreprenader) är: 

• Ändrade förutsättningar gentemot handlingarna som direkt påverkar projektet: 
o Stora avvikelser av schaktmängden 
o Schaktbarhet. 
o Material i vägkroppen som inte går att återanvända 

• Standardförändringar 
o Högre kostnader till följd av höjd standard skall ge höjt riktpris. 
o Lägre kostnader till följd av sänkt standard skall ge sänkt riktpris 

 
5.4  Praktiskt genomförande av en samverkansentreprenad 
 
En samverkansentreprenad kan indelas i tre faser: upphandling, byggande och garantitid.  
Vissa avsnitt i de tre faserna skiljer sig inte mot utförandeentreprenaden. Det finns dock 
moment som är viktiga att beakta. Dessa är: 
 

• Strategival  
• Förfrågningsunderlag  
• Startfas 
• Genomförande 
• Uppföljning 

 
De två första punkterna ingår i upphandlingen, punkt 3 och 4 hör till byggandefasen och den 
sista punkten hör till garantitiden. 

5.4.1 Strategival 
 
En samverkansentreprenad kan upphandlas som från början uttalad samverkansentreprenad. 
Det är dock viktigt att i så fall tydligt fastställa i förfrågningsunderlaget att det rör sig om en 
samverkansentreprenad, vilka bedömningsgrunder som gäller vid upphandlingen samt 
förklara vad arbetssättet innebär för utförandet av entreprenaden. 
En annan möjlighet är att upphandla som utförandeentreprenad för att efter att kontraktet 
mellan beställare och entreprenör är påskrivet omförhandla entreprenaden till 
samverkansentreprenad. Detta är i många fall enklare än att upphandla direkt som 
samverkansentreprenad men det ställs då högre krav på startfasen eftersom de mjuka 
parametrarna inte är utpekade som viktiga på samma. 

5.4.2 Förfrågningsunderlag 
 
Inför en samverkansentreprenad är det viktigt att beställaren verkligen tänker igenom vad han 
vill ha. Mjuka parametrar som samarbetsförmåga, erfarenhet, organisation, forskning och 
utveckling mm, vilka är betydelsefulla för en bra samverkan i entreprenaden, är viktigare i en 
samverkansentreprenad än i en utförandeentreprenad. Den ökade betydelse som mjuka 
parametrar får måste ges nödvändig vikt. Ökad betydelse medför även att dessa parametrar 
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måste förklaras tydligt och ingående i förfrågningsunderlaget. Detta ger potentiella 
anbudsgivare en möjlighet att utforma sina anbud för att passa förutsättningarna. Eftersom 
detaljerade handlingar ofta blir omarbetade under start- och genomförandefas, räcker det för 
utförandet av en samverkansentreprenad med en upphandling baserad på systemhandlingar, i 
Vägverkets fall arbetsplanen med vissa kompletteringar bl a av de geotekniska 
undersökningarna. LOU sätter inga hinder i vägen för samverkansentreprenaden enligt samma 
skäl som redovisats i kapitlet om partnering (kap 3). 

5.4.3 Startfas 
 
I startfasen ingår att bestämma organisationen enligt ovan, alltså besätta platserna med rätt 
personer. Dessa personer skall kunna samarbeta, vara öppna och, framförallt, ha rätt 
kunnande. 
 
I de fall entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad bestäms också utformningen av 
incitamentet utifrån givna förutsättningar samt vilket riktpris som skall gälla på 
entreprenaden. Om entreprenaden upphandlats som samverkansentreprenad från början är 
detta bestämt redan i förfrågningsunderlaget. Alla beslut från denna punkt tas i samråd mellan 
parterna.  
 
För att få igång arbetet på rätt sätt bör ett startmöte hållas där begreppet 
samverkansentreprenad förklaras samt vad som förväntas av alla inblandade under 
entreprenadtiden. En utomstående expert på samverkan och partnering anlitas med fördel här 
som mötesledare. 
 
En viktig del i startfasen är att svetsa samman gruppen till ett lag. Teambyggandet är ett 
viktigt verktyg i denna process och bör genomföras i arbetsgruppen. Genom ett möte på en 
halv- eller heldag uppnås ofta resultat som i slutändan sparar in veckor i byggtid, eftersom 
arbetet flyter bättre när det utförs i ett lag. 
 
En modell för hur eventuella problem under entreprenadtiden skall lösas är viktigt. Modellen 
utformas med fördel som en konfliktlösningstrappa. I trappan finns steg för hur problemen 
skall skickas vidare i organisationen samt vilken tidsrymd varje instans har på sig att lösa 
problemen innan de skickas vidare. En tidsgräns för de olika stegen är viktigt så att inga 
problem stannar upp olösta och bildar surdegar i arbetsgruppen. Då kan förtroendet för 
motparten försvinna vilket kan medföra att övrig samverkan blir lidande. 

 
 

 Figur 5.2, Exempel på konfliktlösningstrappa 
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I en samverkansentreprenad finns det endast två elle r tre steg i konfliktlösningstrappan 
beroende på den lilla organisationen. Kan inte problemen lösas i arbetsgruppen skickas de 
vidare till styrgruppen. Om inte styrgruppen kan nå en lösning slussas problemet vidare uppåt 
i respektive organisation.  
 
Arbetsgruppen arbetar i samverkan igenom ursprungshandlingarna för att upptäcka eventuella 
brister. Om brister upptäcks tas beslut om hur arbetet skall förändras. Dessa beslut förankras i 
styrgruppen om de innebär stora förändringar. 
 
Att fastställa mål för projektet görs i startfasen. Det är viktigt att målen tas fram gemensamt. 
Detta säkerställer att alla parter känner att målen är meningsfyllda. För att målen skall bli 
effektiva krävs också att de är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. 
Målen skall alltså vara SMARTa. 

5.4.4 Genomförande 
 
Det dagliga arbetet skiljer sig inte speciellt mycket mot en utförandeentreprenad. Den största 
skillnaden är att beslutsvägarna kortats ner eftersom alla aktörer finns representerade i 
arbetsgruppen samt att frihetsgraderna ökat. Beslut rörande den dagliga produktionen kan tas 
direkt på plats utan att behöva vänta onödigt länge på olika parters medgivanden.  
 
I produktionen använder man sig av aktiv design. Det betyder att man utifrån 
förutsättningarna på arbetsplatsen gemensamt i arbetsgruppen tar beslut om vilken teknisk 
lösning som skall användas. Detta kan röra vitt skilda saker som materialval i vägkroppen, 
ändrade sträckningar, minskad vägradie, förändrat utförande av diken och kvalitetshöjande 
åtgärder.  
 
På en samverkansentreprenad är man inte låst vid handlingarna på samma sätt som i en 
utförandeentreprenad. Så länge de i gruppen ställda målen uppfylls, fastställd arbetsplan följs 
och vägen uppnår erforderlig standard är det upp till arbetsgruppen och styrgruppen att 
bestämma utförandet. 
 
Under genomförandefasen är det enkelt att glömma bort de mål som sattes upp och den 
samverkan som behövs för att uppnå målen. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor när 
inget nytt sker. 
 
Det är därför bra att genomföra ett nytt samverkansmöte liknande det som fanns i startfasen 
när entreprenaden har pågått en tid, exempelvis halva tiden. Detta halvtidsmöte förnyar 
arbetet och gör att förbättringsarbetet fortskrider genom hela entreprenadtiden. 
Ett annat sätt att hålla samverkansarbetet vid liv är att utvärdera hur samarbetet går 
fortlöpande. Detta görs enklast genom att ha med det som en punkt på byggmötet. Fördelen 
med detta är att samverkansarbetet blir en integrerad del i den dagliga produktionen.  
 
Inte heller teambyggandet är en process med ett tydligt slutmål. Att bilda ett fungerande lag är 
ett arbete som kräver löpande insatser för att ge bästa möjliga resultat. Mycket av 
teambyggandet kommer av sig själv om alla parter är öppna och tydliga, både vad gäller 
brister och framgångar. 
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5.4.5 Uppföljning 
 
När kontraktsarbetena är klara genomförs slutbesiktning och avveckling i vanlig ordning. För 
att ta tillvara de erfarenheter som har erhållits och utveckla samverkansentreprenaden bör ett 
slutmöte hållas. Detta slutmöte är i princip en uppföljning av startmötet och ”halvtidsmötet”. 
Här diskuteras även måluppfyllelse, framgångsfaktorer och problem. 
 
En viktig del i uppföljningen är att följa upp de ställda målen. Har målen inte uppfyllts är det 
av vikt att förstå varför detta skedde. Detta är minst lika viktigt ifall förhållandena är de 
omvända, d.v.s. om målen uppfyllts. Att bara lyckas med en uppgift utan att förstå varför är 
bra, men det är inte tillräckligt. 
 
Att analysera hur samverkansarbetet har fungerat och utvecklats under entreprenadtiden är 
viktigt inför framtida samverkansentreprenader. Exempel på frågor som är viktiga är: 
 

• Har teambyggandet fungerat, löstes problem som ett team? 
• Vad bör parterna tänka på för att lyckas?  
• Vilka fallgropar finns och hur undviks dessa enklast? 
• Vad har bidragit till att vi lyckats/misslyckats med projektet? 

 
Detta sammanfattar vad en samverkansentreprenad innebär. Egentligen är det inte så 
komplicerat. Grunden i arbetsformen är samverkan, målöverensstämmelse och sunt förnuft. 
Inget av detta torde vara främmande inom anläggningssektorn. 
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6  JÄMFÖRELSEOBJEKT 
 
I detta kapitel redovisas jämförelseobjekten som jag använt för att utvärdera 
samverkansentrepenaden. Hur det ekonomiska utfallet blev i objekten samt vad som kan ha 
påverkat detta utfall redovisas. 
 
6.1  Objekten 
De tio jämförelseobjekten är genomförda i Norrbottens- och Västerbottens län under 1998-
2002. Alla jämförelseprojekten genomfördes för att få upp bärigheten till erforderlig nivå 
under hela året, primärt för att underlätta kommunikationerna för de boende och för 
skogsindustrin. De är alla rekonstruktioner av mindre vägar och varierar från ca 26 miljoner 
till dryga två miljoner i pris.  
  
Under våren 2003 gjorde Magnus Abrahamsson och Roger Thano ett examensarbete, 
”Kostnadsökningar vid utförandeentreprenader med och utan partnering”, som avslutning på 
deras projektingenjörsutbildning på Luleå tekniska universitet. Detta examensarbete hade till 
syfte att utröna om fördyringar i utförandeentreprenader skulle kunna minskas eller helt 
undvikas om partneringkonceptet använts. Arbetet genomfördes genom att tio stycken 
genomförda projekt undersöktes och de uppkomna kostnaderna detaljstuderades. De 
kostnader som författarna ansåg osannolika i en partneringentreprenad ströks sedan från listan 
och en ny fiktiv slutsumma kunde presenteras.  
I min rapport använder jag de kostnader som projektets slutsumma hamnade på i verkligheten 
och de intervjuer som Abrahamsson och Thano gjorde med de inblandade projektledarna om 
vad kostnadsökningarna berodde på. Några åsikter från inblandade projektörer och 
entreprenörer redovisas inte eftersom det inte genomförts intervjuer med dessa i 
bakgrundsmaterialet. 
 
Detta material används för att urskilja eventuella mönster i de uppkomna fördyringarna, t ex 
samma sorts fördyringar i varje projekt, och jämföra dessa med eventuella prisskillnader i 
samverkansentreprenaderna.  
 
Objektnr. Väg utf.år Upphandlingskostnad Verklig kostnad skillnad +/- % 
            
16013 666 2002 17 503 200 kr 20 940 057 kr 3 436 857 19,6 % 
16899 939 2002 2 646 000 kr 2 807 332 kr 161 332 6,1 % 
30922 99 2002 9 350 000 kr 10 999 114 kr 1 649 114 17,6 % 
16889 360 2002 10 585 000 kr 12 658 897 kr 2 073 897 19,6 % 
30937 92 2002 7 860 000 kr 8 726 332 kr 866 332 11,0 % 
16348 548 2000 3 987 000 kr 5 005 987 kr 1 018 987 25,6 % 
16336 600 1999 4 918 750 kr 5 967 145 kr 1 048 395 21,3 % 
10461 772 1999 7 193 000 kr 9 243 953 kr 2 050 953 28,5 % 
10462 691 1999 7 879 350 kr 8 667 435 kr 788 085 10,0 % 
16629 45 1998 23 217 000 kr 26 115 043 kr 2 898 043 12,5 % 
    Genomsnittlig kostnadsökning 17,2 % 

Tabell 6.1. kalkylerade och verkliga kostnader för jämförelseprojekt. 
  
De tio utvalda entreprenaderna som valts som jämförelseobjekt var utvalda av personal på 
Vägverket Region Norr. Urvalet baserades på att kostnadsökningarna på dessa entreprenader 
varit så stora.  
 



26 

Eftersom Abrahamsson och Thano ville undersöka genomsnittlig kostnadsökning på slumpvis 
utvalda projekt tittade de även på 24 andra rekonstruktioner i regionen. Dessa låg mellan 5 
och 12 miljoner i kontraktspris. En jämförelse enligt tabell 8.1 gav då en genomsnittlig 
kostnadsökning på 9,9 %. Den genomsnittliga prisskillnaden för alla de 34 projekten blir 12 
%. Detta torde vara den mest rättvisande prisskillnaden. 
 
6.2  Vad berodde prisökningarna på? 
 
Framträdande i alla intervjuer som gjorts i examensarbetet är att prisökningarna berodde på 
dåliga och slarviga projekteringar. I åtta av de tio projekten angavs detta som huvudskäl till 
varför projektet blivit dyrare. Det rör sig om allt från att konsulten missat en telefonstolpelinje 
vid vägens ena sida, projekteringar baserade på överflygningar till oerfarna konsulter. Dessa 
projekteringsmissar har medfört att behovet av massor från sidotag ökat samt att dyra 
ändrings- och tilläggsarbeten (ÄoT-arbeten) utförts.  
 
I ett projekt (Riksväg 45) berodde en tredjedel av kostnaderna för ÄoT-arbetena på att 
projekteringen gjordes om. I det sista projektet som drabbades av otillräcklig projektering 
(väg 548) bestod vägkroppen av bergmaterial som var mycket uppblandat med torv. Det 
förekom även en rustbädd i vägkroppen. Detta ledde till att vägmaterialet inte gick att 
återanvända som det var tänkt vilket medförde ett ökat uttag av massor från sidotag. Även 
rekonstruktionen av dikena blev dyrare än projekterat. En vägtrumma på sju meters djup 
befanns efter renspolning vara i så dåligt skick att den var tvungen att bytas ut. 
  
Den andra ofta förekommande orsaken till fördyringar är att den geotekniska undersökningen 
har varit för knapphändig. I 4 av 10 fall har detta varit bidragande. I två av dessa fall (väg 666 
och Riksväg 45) blev mängden bergschakt mer än vad som var projekterat. I ett fall (v360) 
bestod undergrunden på det projekterade urgrävningsdjupet av myrmark, vilket medförde ett 
större urgrävningsdjup och därmed mer fyllnadsmassor från sidotag. På ett projekt (v772) var 
det så stora variationer på jordarterna under vägen att åtgärder gör att förhindra tjällyftning i 
form av urgrävningar och ifyllnad med nytt material blev nödvändigt två gånger. 
 
I ett av fallen (v600) var det fråga om ett försöksprojekt. I projektet testades bl a att ersätta 
vägkroppen med helt nytt material och att använda georadar.  
 En georadar är ungefär som ett ekolod för fast mark, med detta instrument skall det vara 
möjligt att särskilja olika jordarter på djupet. Meningen med detta är att det på ett enkelt och 
billigt sätt utan testborrningar och laboratorieförsök skall gå att avgöra bl a om marken är 
tjälfarlig eller inte. På v600 testades alltså denna metod och resultatet kan inte anses vara 
lyckat. Ett vinterhalvår efter färdigställandet kom det in klagomål från byaföreningen om att 
vägen var undermålig, och den fick också repareras på nio ställen. Detta ledde till fördyringen 
av projektet. 
 
I åtta projekt är det alltså dålig projektering som är orsaken till fördyringen. Frågan är om det 
beror på att konsulterna utfört sitt arbete dåligt eller om beställningen av förundersökningar 
och projektering från beställarens sida inte omfattat tillräckliga delar. 
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7  GENOMFÖRDA SAMVERKANSENTREPRENADER 
 
I detta kapitel redogörs för de projekt som hittills har genomförts som 
samverkansentreprenader inom Vägverket Region Norr. Samtliga entreprenader har varit 
rekonstruktionsprojekt av mindre vägar på regionens landsbygd. För att få en så klar bild 
som möjligt av de inblandade parternas åsikter har jag genomfört intervjuer med 
projektledare, platschefer, arbetschefer samt den konsult som har deltagit som beställarens 
expert på plats. De genomförda projekten är i kronologisk ordning följande: 
 
Väg 760 Korpforsen-Mårdsel 
Väg 763 Gunnarsbyn-Norriån 
Väg 515 Länsgränsen-Långträsk 
Väg 712 Bastuträsk- Ekträsk 
 
Samverkansentreprenaderna som undersökts ägde rum åren 2001 – 2004, den första startade 
på hösten 2001 och den sista planerar man att avsluta hösten 2004. 
 
Den som tog initiativet till samverkansentreprenaderna i regionen var Per Björnfot. Han var 
chef för avdelningen Vägbyggnad vid tiden för det första projektets start. Med ålderns rätt 
drog sig Per tillbaka från rollen som chef 2003. Det senaste året har Per haft rollen som 
informatör åt den nya chefen, Lars Bergdahl. Under hela den här tiden har dock Per varit 
involverad i samverkansentreprenaderna, dels som sakkunnig på informationsmöten och dels 
som Vägverkets ombud i styrgruppen.  
Eftersom entreprenaderna är så lika i utförandet samt att samma frågeställning använts under 
intervjuerna är det omöjligt att i texten undvika upprepningar. Därför vill jag redan i 
inledningen varna för att det kan förekomma upprepningar i kapitlet. 
De frågor som ställts under intervjuerna finns redovisade i bilaga 2. Råmaterialet från 
intervjuerna finns redovisade i bilaga 3. 
 
7.1  Korpforsen-Mårdsel, väg 760 

7.1.1 Bakgrund 
 
Projektet avsåg att rekonstruera väg 760 från Korpforsen i sydost vidare mot nordväst till 
Mårdsel, en sträcka på 35,4 km. Vägen går i Norrbotten genom Bodens kommun förutom de 
sista kilometrarna innan Norriån som tillhör Gällivare kommun. Innan rekonstruktionen var 
väg 760 grusbelagd i sin helhet. Sträckan är viktig för skogsnäringen och ingår i ett framtida 
transportstråksystem från inlandet till kusten. Före entreprenaden var vägen i snitt nedsatt för 
tung trafik 75 dygn/år mellan 1994 och 1998. Genom att schakta ur och ersätta massorna i 
vägen, sörja för erforderlig avva ttning av vägkroppen samt belägga med asfalt avsåg man att 
uppnå bärighetsklass ett under hela året utan att göra mer än marginella planförändringar.  
 
Vägprojektet var uppdelat på två etapper, Korpforsen-Klingersel (19,1 km) och Klingersel-
Norriån (16,3 km). Entreprenaden genomfördes hösten 2001- hösten 2003. 
 
De personer jag har intervjuat är projektledaren på etapp 1 Leif Lindgren, Vägverket Region 
Norr, projektledaren på etapp 2 Gunnar Zweifel, Vägverket Region Norr, platschefen på etapp 
två Markus Mattsson, Vägverket Produktion Norr samt arbetschefen Bo Wikström, Vägverket 
Produktion Norr.  
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7.1.2 Upphandling 
 
Rekonstruktionen av väg 760 handlades upp som ett pilotprojekt i samverkansentreprenad. 
Etapp 1 var första projektet där samverkansentreprenad användes som arbetsform inom 
regionen, så både beställare och entreprenörer var ovana vid arbetsformen. Ett 
informationsmöte under ledning av Per Björnfot, dåvarande chef för avdelningen vägbyggnad 
på Vägverket Region Norr, hölls innan upphandlingsförfarandet av etapp 1. Alla 
entreprenörer i regionen som skulle kunna tänkas lämna anbud var inbjudna. Per Björnfot 
förklarade vad en samverkansentreprenad innebar, hur upphandlingen skulle gå till och vad 
som förväntades av de inblandade parterna (Lindgren). Även representanter från 
huvudkontoret i Borlänge var med på dessa möten, där synpunkter från entreprenörerna togs 
upp och utvärderades (Wikström). Ett liknande möte hölls inte inför etapp 2. 
 
Entreprenör för bägge etapperna var Vägverket Produktion Norr. Kontraktspriset och tillika 
det ursprungliga riktpriset var för etapp ett 29 850 000 kr. I kontraktet var det fastställt att 
samverkansentreprenad skulle användas samt att kontraktspriset skulle gälla som riktpris. Här 
var även skrivet att riktpriset under entreprenadens gång skulle kunna justeras, och att detta 
skulle ske enligt separat överenskommelse för varje enskilt fall. Vissa regler för 
riktprisjustering gällde dock, riktprisförändringar beroende på fel och brister i handling skulle 
justeras först när aktuell mängd ändrats med mer än 25 % mot handling, dock alltid intill ett 
värde motsvarande 0,5 % av riktprissumman (Entreprenadkontraktet).  
I förfrågningsunderlaget bifogades en del där Vägverket Region Norr förklarade vad 
samverkansentreprenaden innebar. Förfrågningsunderlaget var i övrigt lika omfattande som 
för en utförandeentreprenad med plan och profilritningar, mängdförteckning och geotekniska 
undersökningar. 
Den andra etappen upphandlades på 26 238 000 kr. Detta kontrakt var utformat på samma sätt 
som för etapp 1. 
Tidplanen för projektet var för etapp 1 byggstart i augusti 2001 och färdigställande 2002-09-
24, motsvarande för etapp 2 var januari 2002 respektive 2003-08-26. 
 
Detta var första gången som Vägverket Produktion lämnat anbud på en 
samverkansentreprenad. En skillnad i detta projekt var att mjuka parametrar viktades dubbelt 
så mycket mot vad som är vanligt vid en utförandeentreprenad med Vägverket som beställare. 
 
Framtagandet av anbudet var lika omfattande som anbudsförfarandet för 
utförandeentreprenader. Den största skillnaden var att anbudet skulle innehålla ett riktpris 
istället för ett fastpris. Anbudstiden var enligt de intervjuade tillräcklig. Det fanns dock saker 
som var svårkalkylerade, exempel på dessa var: 

• Saker som är omöjliga att se på grund av snö på marken under vintern, detta genererar 
fel i förfrågningsunderlaget, som görs på vintern, vilket i sin tur medför fel i anbuden. 
Fel i anbuden ger felaktigt riktpris vilket i slutändan ger upphov till onödiga 
diskussioner om riktprisförändringar. Exempel är fel antal vägtrummor och deras 
skick samt förhållanden i diken utefter vägen. 

• Bärlager (spillfaktor på grund av långa transporter). 
• Omkostnader är svåra att värdera och prissätta i ett riktpris. 

(Wikström) 
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7.1.3 Startfas 
 
Startfasen för etapp 2 var kort, ca två-tre veckor, detta var nödvändigt för att komma igång 
med arbetet inför den annalkande vintern, tiden för startfasen var tillräcklig (Mattsson).  
 
Mål sattes upp gemensamt i arbetsgruppen under startfasen efter att kontraktet var påskrivet. 
Målen för etapp 2 var uppdelade på områdena ekonomi, trafik, kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
enligt: 
 
Ekonomi 

• Slutkostnad 93 % av slutligt riktpris 
Trafik 

• Noll klagomål från trafikanterna 
• Arbetet på etapp två skall drivas i samråd med etapp ett så att man ej bedriver arbetet 

på bägge etapper samtidigt. Detta för att minska längden på trafikstörningarna. 
• Arbetena på våren 2002 skall inriktas på att klara de ur tjällossningssynpunkt svaga 

avsnitten. 
Kvalitet 

• Noll fel vid revisioner. 
• Planering av etapp två skall utföras så att man i möjligaste mån undviker tunga 

transporter på den nybyggda etapp ett. 
Miljö 

• Noll fel vid revisioner 
Arbetsmiljö 
Omgående åtgärda alla brister som uppdagas vid skyddsronder. 
 
Målen för etapp 1 var samma som för etapp 2, förutom de delar som berör etapp två ovan 
samt att 2002 var ersatt med 2001 i målen för etapp 1. 
 
Riktpris med incitament användes på väg 760. Incitamentet delades 50-50 mellan beställare 
och entreprenör. Inga underentreprenörer eller konsulter var med och delade.  
 
Det utformades ingen uttalad konfliktlösningstrappa och något direkt teambyggande var det 
inte heller tal om på entreprenaden, endast en genomgång på båda etapperna från 
platsledningen till anställda och underentreprenörer där arbetssättet förklarades (Wikström).  

7.1.4 Genomförande 
 
Arbetet på väg 760 fungerade bra. Det var en kreativ miljö där alla parters kompetens och 
erfarenhet utnyttjades för entreprenadens bästa. Det var ett roligt arbetssätt (Lindgren). I 
projektet har mycket extra gjorts för att förbättra trafiksäkerheten utan att det kostat 
beställaren något. Detta skulle inte ha skett i en utförandeentreprenad (Mattsson). 
Personkemin mellan projektledaren och platschefen var bra på båda etapperna (Wikström). 
 
Riktpris med incitament användes på väg 760 och det fungerade bra. Alla arbetade mot 
samma mål och tänkte till en extra gång. Det fanns heller ingen anledning att hålla inne på 
information. Eftersom risken vid en förlust halveras var det möjligt att prova nya grepp och 
lösningar under genomförandet (Lindgren).  
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Under entreprenadtiden höjdes riktpriset för etapp 1 successivt för att till slut hamna på 
33 120 000 kr. Höjningen av riktpriset berodde till största delen på att mängdförteckningen ca 
70 000 m3 för lite jordschakt.  
Även på etapp 2 gjordes höjningar av riktpriset, dock inte lika mycket. Det slutgiltiga 
riktpriset blev 27 110 000 kr och berodde på standardhöjande åtgärder, som en extra 
parkeringsficka längs vägen och extra skyddsräcken (Wikström, telefon 2004-05-06). 
 
Tiderna som beslutats i uppstartsfasen hölls förutom slutbesiktningen av etapp 1, den 
genomfördes på hösten 2003. Att det blev förskjutet med ett helt år berodde på att 
arbetsgruppen beslutat att vänta med beläggningen på sista sträckan när det blev klart att även 
etapp två blivit deras. Slutprodukten skulle därmed inte bli försenad och dessutom höjdes 
kvaliteten på beläggningen då man slapp tidspressen (Wikström, telefon 2004-05-06). 
 
Att det inte fanns någon konfliktlösningstrappa samt att inget teambyggande genomförts 
medförde inga problem under entreprenadtiden. Varken med teamkänslan som var bra och 
kreativ eller oklarheter och problem vilka löstes i teamet efterhand de uppstod. Endast vid ett 
par tillfällen fick styrgruppen hjälpa till. Detta gällde frågor om rik tprishöjningar på etapp 2. 
Det existerade även ett klimat där fel erkändes för att lösas i god samverkansanda (Lindgren, 
Wikström, Zweifel). 
 
Bygghandlingarna för entreprenaden var inte tillräckliga och resulterade i 
riktprisförändringar. Detta ledde inte till några större problem utan snarare tvärtom, då 
arbetsgruppen som ett team var tvingat att komma på bättre lösningar tillsammans, vilket är 
meningen med samverkansentreprenad (Mattsson).  
 
De konsulter som tog fram ursprungshandlingarna var inte samma som de som deltog i 
produktionsskedet, därför blev förändringsarbetet tillsammans med den av beställaren anlitade 
projektören prestigelöst och bra (Lindgren, Wikström). 
 
Någon uppföljning av hur samverkan parterna emellan utvecklades gjordes inte under 
entreprenadtiden. Det fanns ingen tid till detta och det var inte heller något det reflekterades 
över eftersom arbetet flöt på bra (Lindgren, Zweifel).  

7.1.5 Resultat 
 
Slutpriset på etapp ett blev 32 240 000 kr, eller 2,7 % mindre än det slutliga riktpriset. 
Resultatet på etapp två blev ett pris på 24 510 000 (-9,6 %). På hela entreprenaden 
underskreds alltså det slutliga riktpriset med 5,8 %. Om arbetet hade utförts som 
utförandeentreprenad hade kostnaden för Vägverket Region blivit någonstans mellan 65 och 
70 miljoner kronor (Wikström).  
 
Det ekonomiska delmålet med ett slutpris på 10 % under riktpriset uppfylldes alltså inte, i alla 
fall inte som helhet. Inte heller målet med noll kundklagomål uppfylldes, det är svårt att 
undgå klagomål på ett arbete som pågår under så här lång tid. I övrigt uppfylldes målen 
(Mattsson telefon 2004-05-10). 
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7.1.6 Några omdömen om entreprenaden 
 
Ersättningsformen 
 
Riktprisförändringar skall föranledas av moment i produktionen som är nödvändiga men inte 
kan förutses ur bygghandlingarna (Zweifel). Förändringar som bidrar till projektet, inte 
småsaker, skall vara riktprisförändrande. Det är mycket viktigt att precisera vad som skall 
vara riktprisförändrande. Det skall vara klart redan i upphandlingen, allra senast vid startmötet 
(Lindgren). Förändringar av riktpriset skall göras för saker som direkt påverkar projektet. 
Kostnader som inte direkt påverkar projektet skall därför ligga utanför riktpriset och handlas 
upp på fastpris, exempel på en sådan kostnad är bodar och etablering (Wikström). 
 
Skillnaden mellan att lämna ett riktpris och ett fastpris är tryggheten att förlusten delas om 
riktpriset blir fel, vilket inte är fallet vid ett traditionellt fastpris. Inga ekonomiska risker 
fanns, snarare tvärtom eftersom förluster delas (Wikström). 
 
För att stödja utvecklingen av branschen ännu mer borde incitamentet viktas mer mot 
entreprenören, t.ex. 60-40 eller 70-30. Detta skulle täcka de extrakostnader som entreprenören 
råkar ut för och som idag är svåra att få betalt för inom incitamentet samtidigt som viljan att 
göra bra ifrån sig ökar ännu mer (Wikström). För att ge störst utveckling för Vägverket 
Region Norr bör incitamentet fördelas 70-30 till entreprenören vid vinst och 30-70 vid förlust 
(Lindgren). 
 
Att involvera platskonsulten i incitamentet är önskvärt, den konsult som tagit fram 
grundhandlingarna skall dock inte deltaga (Lindgren). 
 
Samverkansentreprenaden 
 
Samverkansentreprenaden är utvecklande både för branschen och för de personer som deltar. 
Speciellt i designen och konstruktionen av en väg utvecklar samverkansentreprenaden mycket 
(Wikström). Arbetsformen bidrar mer till utvecklingen i branschen än 
utförandeentreprenaden. Goda idéer tas tillvara på ett bra sätt och det kommer även fram fler 
idéer, speciellt från entreprenadsidan (Zweifel). 
 
Upphandlingens bedömningsgrunder var klara, inga oklarheter vad gäller mjuka parametrar 
och andra delar (Wikström). 
 
Det som gör samverkansentreprenaden så intressant är att man i uppstarten i princip lägger 
ritningarna åt sidan och gör om projektet från grunden med lösningar som tagits fram 
gemensamt (Wikström). 
 
Ansvarsfrågan är klar i samverkansentreprenaden, så länge den handlas upp som 
utförandeentreprenad. AB 92 är då den gällande juridiska basen. Det som bestäms i samråd 
blir beställarens ansvar (Lindgren, Zweifel). Det behövs ingen egen AB för 
samverkansentreprenader som de ser ut idag (Mattsson, Wikström). En egen AB för 
samverkansentreprenader kan behövas för att precisera vad som skall vara riktprisförändrande 
(Zweifel). 
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För att kunna följa upp hur samverkansarbetet utvecklas under entreprenadtiden bör detta vara 
med som en punkt på byggmötenas dagordning. En mall för hur utvärderingen skall gå till 
behövs också (Lindgren, Zweifel). En extern expert på samverkansentreprenad skulle kunna 
ansvara för uppföljningen av samverkansentreprenaden (Lindgren). 
 
Eftersom en samverkansentreprenad är mer tidskrävande för platsledningen än en 
utförandeentreprenad krävs det att denna extratid finns med i projektet (Wikström). Mer tid 
krävs för att genomföra en samverkansentreprenad än vanliga objekt och projektledaren måste 
kunna engagera sig mer (Zweifel). Det är viktigt att beställaren är representerad på plats, 
visserligen kan mycket lösas per telefon men de bra lösningarna blir fler om tätare personliga 
kontakter sker på platsen mellan entreprenör och beställare (Mattsson). 
 
Det är viktigt att informera om samverkansformen i förfrågningsunderlaget, för väg 760 stod 
det bara att vinsten skulle delas, ingenting om att entreprenören skulle komma med egna 
förslag (Wikström). 

7.1.7 Framgångsfaktorer 
 
Det viktigaste att tänka på i en samverkansentreprenad är att personkemin mellan aktörerna 
stämmer, att riktpriset ligger rätt, att man är överens om vad som skall ge förändringar av 
riktpriset samt att alla inblandade är kunniga, kreativa, har likvärdig kompetens och kan ta 
beslut (Wikström). Det är viktigt med rätt personer på beslutande poster i entreprenaden så att 
inga onödiga tvister uppkommer (Mattsson). 
 
En bra morot för att få anställda mer motiverade att deltaga i samverkansarbetet är att de får 
se sina idéer omsatta till handling mer direkt än tidigare (Mattsson). 
Den största drivkraften för att få alla mer involverade i samverkansarbetet är att få 
yrkesarbetare och maskinister att känna att deras idéer får gehör och används i produktionen 
för att förbättra projektet. Första steget i den här riktningen är att ha möten där alla deltar för 
att sprida information (Zweifel) 
 
Det är viktigt att samverkansentreprenaden som arbetsform används på rätt ställe, där det 
finns stor möjlighet att förändra i handlingarna. Det är även väldigt viktigt att informationen 
sprids till alla på arbetsplatsen samt att riktlinjerna är klara innan byggstart (Lindgren). 

7.1.8 Problem-Risker 
 
Konceptet samverkansentreprenad måste förtydligas, det är lätt att falla tillbaka i gamla spår. 
Det skulle vara nyttigt med en formell utbildning om vad en samverkansentreprenad är hos 
beställaren (Lindgren, Zweifel). 
 
Den största bristen med samverkansentreprenaden är svårigheten att få betalt för extraarbeten, 
detta bör klargöras bättre så att inga diskussioner uppkommer. Problemen på väg 760 gällde 
uteslutande ersättningen för arbetet, det var aldrig några problem med föreslagna tekniska 
lösningar (Wikström). Det svåraste i en samverkansentreprenad är att få rättvisande 
riktprisförändringar (Mattsson). 
En samverkansentreprenad kräver erfaren personal på ledande poster, dessa blir färre och 
färre (Lindgren). 
Det finns risker avseende kvaliteten i en samverkansentreprenad. I ivern att få ner kostnaderna 
kan kvaliteten bli eftersatt (Zweifel). 
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7.2  Gunnarsbyn-Norriån, Väg 763 

7.2.1 Bakgrund 
 
Entreprenaden väg 763 Gunnarsbyn-Norriån i Bodens kommun, Norrbotten, var ett 
rekonstruktionsprojekt där en 18 km lång grusväg skulle förbättras och få bärighetsklass 1 
(BK1). Väg 763 är ett viktigt transportstråk för skogsnäringen och därför var det nödvändigt 
med en rekonstruktion. Innan ombyggnaden var vägen avstängd 45-60 dygn/år. Genom att i 
så stor utsträckning som möjligt använda material i linjen avsåg Vägverket att entreprenaden 
skulle få erforderlig kvalitet och en lägre slutnota.  
 
Ombyggnadsarbetena genomfördes åren 2001 och 2002. Entreprenör var NCC. 
 
De personer som jag har intervjuat är projektledaren Helena Eriksson, Vägverket Region 
Norr, platschef Lennart Martinsson, NCC, samt arbetschefen Lennart Kjellgren, NCC. 

7.2.2 Upphandling 
 
Entreprenaden handlades upp som en utförandeentreprenad för att i samråd med 
entreprenören omförhandlas till samverkansentreprenad efter kontraktsskrivningen. 
Anbudstiden var normal för en utförandeentreprenad av denna storlek i Region Norr.  
 
Eftersom detta projekt upphandlades som en utförandeentreprenad var inte mjuka parametrar 
viktade dubbelt som fallet var för Korpforsen-Mårdsel. Det fanns inte heller nedskrivet i 
entreprenadkontraktet att kontraktspriset skulle bli riktpris samt vad som gällde för 
riktprisförändringar. Förfrågningsunderlaget var i övrigt lika omfattande som för projektet 
Korpforsen-Mårdsel.  
 
Det uppstod förseningar i upphandlingsprocessen. Enligt den initiala tidplanen för projektet 
skulle byggstart ske våren 2001 men entreprenadarbetena kunde inte startas förrän i oktober 
2001, alltså en försening på fem månader. 
 
Anbudspriset som Vägverket köpte entreprenaden på var 24 960 000. Detta var ett sidoanbud 
med överbyggnad av hyttsten7.  

7.2.3 Startfas 
 
Samverkansentreprenad var en helt ny samarbetsform för arbetsgruppen inför projektet. Det 
förekom ett flertal möten mellan arbetsgrupp och styrgrupp där riktlinjer för hur arbetet skulle 
läggas upp gjordes och vad en samverkansentreprenad innebär klargjordes. De inledande 
mötena involverade endast platsledningen, ingen övrig personal deltog.  
 
Ett mål med ett antal delmål sattes gemensamt upp i arbetsgruppen. Målet sattes upp efter det 
att kontraktet var skrivet, närmare bestämt under de inledande byggmötena. De skrevs inte 
heller in i kontraktet, utan följdes upp löpande samt vid den förberedande slutbesiktningen. 
Det övergripande målet löd ”bärig väg med godtagbar plan- och profilstandard (för aktuell 
trafikmängd) utförd med miljöhänsyn på ett kostnadseffektivt sätt”. Ur detta togs delmålen 
fram, dessa var: 
                                                 
7 Restprodukt från stålindustrin som används som vägbyggnadsmaterial. 
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• 10 % lägre kostnad på riktpriset 
• Noll kundklagomål 
• 50 % av förstärkningslagret utlagt före vårförfall 
• Noll kvalitetsavvikelser 
• Noll fel vid slutbesiktning 
• Noll fel vid miljörevision 

[12] 
 
Riktpriset för samverkansentreprenaden blev 24 610 000 efter att parterna enats om att inte 
isolera vägen såsom handlingarna föreskrev. Ett incitament sattes till 50-50 mellan beställare 
och entreprenör. Från början var det tänkt att även den största underentreprenören skulle 
involveras i incitamentet men denne drog sig ur innan starten och anlitades därför på timbasis. 
 
Under de inledande mötena gjordes också en plan för att lösa eventuella konflikter i form av 
en konfliktlösningstrappa, dock utan att specificera vilka tidsrymder som respektive nivå 
skulle få på sig. 
 
Någon teambildning i ordets rätta bemärkelse genomfördes inte, och enligt platsledningen är 
detta ingenting som behövs (Eriksson). Grillfester och liknande aktiviteter genomfördes då 
alla var med, men detta förekommer även på andra entreprenader (Martinsson). Frågor löstes 
som ett team under projektets gång vilket visar att teambyggandet gjorts utan några speciella 
aktiviteter (Martinsson).  
 
I början var entreprenörerna något tveksamma till att ”kasta” de gamla handlingarna och 
komma fram till egna lösningar, men efter två-tre månader fungerade det riktigt bra 
(Kjellgren). Efter tre månader hölls ett möte där alla vara med, och det var efter detta möte 
som samarbetet kom igång på allvar. 

7.2.4 Genomförande 
 
Arbetena kom igång fem månader senare än som planerats på grund av förseningar i 
upphandlingsprocessen. Detta medförde en viss tidspress under arbetet för att kunna bli klar 
före vintern påföljande år. Denna press har dock tydligen inte påverkat entreprenadens 
genomförande på ett negativt sätt. 
 
De geotekniska undersökningarna visade sig sakna relevant information.  Schaktbarheten var 
mycket sämre än planerat på många ställen, mängden schakt var i verkligheten mycket större 
än i förfrågningsunderlaget (slutrapport Eriksson) Pga. detta samt ändrat utförande av 
beläggningen ändrades riktpriset under resans gång (Eriksson, Martinsson, Kjellgren). Det 
nya riktpriset överenskoms till 28 240 000 kronor.  
 
Kontraktsarbetena skulle enligt den initiala tidplanen vara färdigställda och tillgängliga för 
slutbesiktning 2002-08-31. Slutbesiktningen skedde 2002-10-21, alltså endast två månader 
senare än planerat jämfört med fem månaders försening vid byggstart. Byggprocessen kunde 
alltså förkortas med tre månader jämfört med den planerade. 
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7.2.5 Resultat 
 
Måluppfyllelsen i projektet blev överlag bra. Att komma 10 % under föreslaget riktpris 
uppfylldes emellertid inte Den verkliga byggkostnaden blev 28 000 000 att jämföras med det 
senast satte riktpriset på 28 240 000 kronor. Alltså ett nollresultat jämfört med de 
eftersträvade tio procenten. Det hade dock blivit betydligt dyrare för beställaren om 
utförandeentreprenad använts (Martinsson, Kjellgren). 
 
Inte heller kravet om noll kundklagomål uppfylldes, utan trafikanter framförde klagomål på bl 
a punktering och bristande framkomlighet. Detta berodde främst på den grovkorniga hyttsten 
som användes som förstärkningslager. Problemet åtgärdades genom att finare materia l lades 
ut på halva vägbanan. Enligt Helena Eriksson var måhända detta mål orealistiskt på en såpass 
lång vägsträcka (18 km) men det speglade den ambition och inriktning som genomsyrade 
projektet. 
 
Övriga mål uppfylldes så långt som det är möjligt att se idag. Huvudmålet måste dock 
utvärderas under en längre tid för att kunna bedömas. [14] 

7.2.6 Några omdömen om entreprenaden  
 
Ersättningsformen 
 
Incitamentet på 50 – 50 mellan beställare och entreprenör fungerade bra (Eriksson, 
Martinsson, Kjellgren).  
 
Det viktigaste med incitamentsfördelningen är att den skall spegla riskerna samtidigt som den 
skall påverka ambitionsnivån hos entreprenörerna (Eriksson). 
 
Incitamentet fungerade som en morot under entreprenaden, alla drog åt samma håll och ville 
göra ett så bra jobb som möjligt. Det är svårt att tänka sig en annan ersättningsform som 
skulle ge samma resultat (Martinsson). 
 
Att involvera konsulten som var med som beställarens experthjälp vid förändringsarbetet i 
incitamentet är svårt men önskvärt. Det skulle ge konsulterna större möjlighet att deltaga ”på 
fältet” (Eriksson). 
 
Skillnaden mellan att lämna ett riktpris och ett fastpris är att det inte behövs lika mycket 
”hängslen och livrem” i ett riktpris. Eftersom risken är halverad i och med incitamentet 
behöver inte entreprenören lägga in lika stora poster ”riskpengar”, på andra sidan vågskålen 
finns den minskade vinsten om projektet går med vinst. Det finns mindre möjligheter i en 
samverkansentreprenad (Kjellgren). 
 
Förändringar av riktpriset skall föranledas av sådant som inte går att förutsäga vid 
upphandlingen, t.ex. felaktig geoteknik eller att terrängen inte ser ut som det är sagt 
(Kjellgren). 
 
Det bör vara enklare att justera riktpriset under resans gång, någon gång kanske priset sänks 
för att en annan gång höjas. Detta skulle ge det riktigaste riktvärdet (Martinsson). Beställaren 
anser att riktprisförändringar skall motiveras av: 
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• stora mängdförändringar i förhållande till ursprungsplanen 
• ändring av kravnivån  
• standardförbättringar som innebär fördyring (höjd rikt) 
• standardförsämringar (sänkt rikt) 
• dolda fel i projekteringen, t.ex. bergförekomst som inte kan upptäckas vid platsbesök 

 
Om det däremot görs standardförbättringar samtidigt som kostnader bibehålls eller sänks bör 
inte riktpriset förändras. [14] 
 
Samverkansentreprenaden 
 
För platsledningen har samarbetet inneburit att engagemanget och kreativiteten ökat. 
Samverkansentreprenaden har friare spelrum än en utförandeentreprenad, detta leder till ett 
större användande av entreprenörens kompetens. Genom att utnyttja personalens erfarenhet 
kan kostnaderna sänkas samtidigt som kvalitén ökar (Kjellgren). Att arbeta i en 
samverkansentreprenad ger ett mervärde i jobbet som projektledare (Eriksson). 
 
Den ökade arbetsbelastningen på platsledning och styrgrupp i en samverkansentreprenad är 
påtaglig. Den skall dock inte ses som en kostnad utan som en investering då parterna lär sig 
mycket av varandra (Kjellgren). Jämfört med traditionell utförandeentreprenad krävs mer 
engagemang och tidsresurser för tjänstemännen både på beställar- och utförarsidan. En 
bedömning är att det kräver 50 % mer tid än en traditionell utförandeentreprenad [12] 
 
I efterhand kan konstateras att det är viktigt att involvera alla på plats från början för att 
uppmuntra alla att deltaga i idéskedet. Om en idé på tio är genomförbar är det värt den extra 
tid informationen tar (Kjellgren). 
 
Ansvarsfrågan är inte något problem i en samverkansentreprenad eftersom upphandlingen 
sker som en utförandeentreprenad och att detta sedan ligger som juridisk grund. Det finns 
alltså ett strikt utförandeansvar (entreprenör) och konstruktionsansvar (beställare). 
 
Erfarenhetsåterföringen blir större vid en samverkansentreprenad än vid 
utförandeentreprenad. Detta beror på att det är mer flexibelt med större möjligheter att prova 
nya grepp (Eriksson). Eftersom risken att prova nya lösningar blir halverad tack vare 
incitamentet blir entreprenören mer villig att testa något nytt (Martinsson). 

7.2.7 Framgångsfaktorer 
 
Personkemin mellan parterna är det viktigaste för att få en fungerande 
samverkansentreprenad, utan den nödvändiga respekten och viljan att samarbeta fungerar 
ingenting. Redan i anbudsskedet bör beställaren tänka på att välja ut en projektledare som 
fungerar, och samma sak gäller för entreprenören. Om den rätta inställningen och attityden 
finns så löser man alla problem i samförstånd (Martinsson) 
 
Att de inblandade har den rätta kompetensen är viktigt eftersom en framgång inom 
samverkansentreprenaden i mycket beror på att våga ta rätt beslut snabbt när det gäller 
förändringar av utförandet. 
 
En fungerande konfliktlösningstrappa är viktigt, det är förödande om folk ”gräver ner sig i 
varsitt skyttevärn” och slutar samarbeta (Kjellgren). 
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7.2.8 Problem-Risker 
 
Under genomförandet fanns inga större problem som störde projektet (Eriksson, Kjellgren, 
Martinsson). Däremot finns det saker som kunde ha gjorts bättre eller som är potentiella 
risker. 
 
Eftersom det är så få samverkansentreprenader genomförda i regionen finns ingen 
dokumenterad strategi eller riktlinjer. Fler projekt skulle också behöva genomföras för att 
kunna utvärdera arbetsformen ordentligt, helst på fler sorters projekt än rekonstruktioner av 
befintliga vägar (Eriksson). 
 
Vid tidsbrist finns risken att beslut tas av beställaren som medför en försämrad kvalité eller 
minskad livslängd. Det finns även en risk att fördelningen av incitamentet inte blir rättvis, 
vilket kan leda till minskad motivation och sämre prestation från någon part (Eriksson). 
 
Upphandlingen har vissa brister, mindre projektering krävs i en samverkansentreprenad än i 
en utförandeentreprenad. Egentligen behövs det bara tillräckligt för att det skall kunna gå att 
räkna på anbudet samt en bra geoteknisk undersökning. Övriga handlingar används knappast i 
en samverkansentreprenad (Kjellgren). 
 
Eftersom mjuka parametrar (personkemi, erfarenhet) har större betydelse i en 
samverkansentreprenad än i en utförandeentreprenad, borde dessa viktas mer. Större företag 
får här en fördel med sin forskning och utveckling och bredare kunskapsbank i form av 
personalresurser (Kjellgren). 
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7.3  Länsgränsen-Långträsk väg 515 

7.3.1 Bakgrund 
 
Projekt Länsgränsen-Långträsk, väg 515, innefattade rekonstruktion och förstärkningsarbeten 
på en 11 km lång sträcka. Den aktuella sträckan ligger i Piteå kommun i Norrbottens län. 
Projektet hade byggstart i september 2002 och tog 12 månader att slutföra.  
 
Innan rekonstruktionen startade var hela sträckan asfaltbelagd, dock var bärigheten inte 
tillräcklig. Syftet med entreprenaden var att öka bärigheten till bärighetsklass 1 (BK1). 
Entreprenör på objektet var Asfaltbeläggningar i Boden AB (ABL) och beställare var 
Vägverket Region Norr. 
 
De inblandade som jag har intervjuat är projektledare Mattias Broström, Vägverket Region 
Norr, och arbetschef Torbjörn Kronfeldt, ABL. Torbjörn Kronfeldt var även platschef på 
entreprenaden till en början, innan han blev arbetschef.  

7.3.2 Upphandling 
 
Upphandlingen av projektet gjordes som en vanlig utförandeentreprenad och omvandlades 
sedan till samverkansentreprenad först efter att entreprenaden pågått en månad. Anbudet som 
antogs låg på 16 992 000 kr.  
Förfrågningsunderlaget var lika omfattande som för de tidigare beskrivna projekten.  

7.3.3 Startfas  
 
Orsakerna till att projektet förhandlades om var två. Förhållandena för projektet var av samma 
karaktär som i de tidigare samverkansentreprenaderna i regionen och därför var det ett 
ypperligt tillfälle för beställaren att testa arbetsformen på en ny entreprenör samtidigt som 
samverkan förbättrades. Entreprenören hade även upptäckt material i linjen som skulle göra 
entreprenaden billigare eftersom materialinköpen skulle minska. En omförhandling inleddes 
mellan det andra och det tredje byggmötet. 
 
Efter omvandling av entreprenaden till en samverkansentreprenad antogs kontraktspriset som 
riktpris utan förändringar. Man bestämde att incitamentet skulle fördelas 50-50 mellan 
beställare och entreprenör. Någon modell för belöning av de anställda fanns inte på projektet. 
En konfliktlösningstrappa togs fram för att hantera eventuella problem. Den var dock inte 
tidsbestämd. 
 
Det sattes upp mål för entreprenaden. Det övergripande målet formulerades av Vägverket 
Region Norrs representant i styrgruppen och i styrgruppen enades man om att detta mål skulle 
gälla för entreprenaden. Målet var:  
”Bygga en bärig väg till godtagbar plan- och profilstandard, miljövänligt och 
kostnadseffektivt.”  
Utifrån detta sattes delmål upp av arbetsgruppen vid det tredje byggmötet efter att 
omförhandlingen av entreprenaden gjorts, dessa var uppdelade på miljömål och övriga mål: 
 
Miljömål 

• Allt material från väglinjen till terrassering och skyddslager. 
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• Återanvända ej skadade trumdelar. 
• Utnyttja fräsmassor från tidigare arbeten. 
• Hälften gröna 8 bilar 

Övriga mål 
• Uppnå fullgod bärighet 
• Acceptabel plan och profilstandard. 
• Trafiksäkert vägområde. 
• Fungerande avvattning. 
• Hålla tiden 
• ~ 15 % billigare än riktpriset. 

 
Målen var uteslutande hårda och har därför enkelt följts upp systematiskt under byggmötena 
samt vid den förberedande besiktningen (Broström) 
 
Arbetssättet samverkansentreprenad var nytt för både projektör och platschef, och båda två 
upplever att deras kunskap om samverkansentreprenaden var otillräcklig i startskedet, samt att 
nödvändig kunskap fick inhämtas efterhand (Broström, Kronfeldt). 
 
För att informera om vad en samverkansentreprenad innebär och vad som förväntas av alla 
inblandade hölls ett möte i startfasen. Mötesledare var Vägverket Region Norrs representant i 
styrgruppen, och alla från maskinförare till platschef deltog. Detta var mycket informativt och 
viktigt för det fortsatta arbetet (Kronfeldt). Överlag var ledningen beredd avsätta nödvändig 
tid för projektet (Broström). 

7.3.4 Genomförande 
 
Tidplanen för entreprenaden innefattade byggstart i september 2002 och kontraktsarbetena 
färdigställda och tillgängliga för besiktning 2003-08-30. Byggtiden var alltså ganska precis ett 
år, inräknat ett uppehåll under vintern. 
 
Grundhandlingarna var överlag bra. I grundhandlingarna missades dock material som låg i 
linjen vilket gjorde att projektet blev flera miljoner billigare när materialet efter 
omförhandlingen till samverkansentreprenad kunde användas i produktionen. 
 
Under entreprenadtiden undersöktes grundförhållandena och materialet i linjen fortlöpande. 
Detta ledde till att vägskärningen på vissa ställen ändrades. Förändringarna gjorde att 
projektet blev ytterligare något billigare. 
 
Det förekom inga riktprisförändringar på väg 515, vilket tyder på att riktpriset var bra.  
 
Det genomfördes inte några teambildningsaktiviteter på projektet. Detta var inte någon direkt 
brist för det utvecklades en bra teamkänsla ändå och alla löste sina uppgifter därefter 
(Broström). På byggmötena skapades en viss vi-känsla mellan tjänstemännen (Kronfeldt). Ur 
detta perspektiv var det ingen större skillnad gentemot andra entreprenader inom Region Norr, 
teamarbete utförs även i vanliga fall (Broström). 
 
Dialogen mellan entreprenör och projektledare fungerade mycket bra. Det är viktigt att båda 
parter är beredda att ta vissa risker i samband med avsteg från ursprungsplanen.  
                                                 
8 Arbetsmaskiner klassificeras som röda, gula eller gröna beroende på deras miljöegenskaper. 
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Dialogen med projektören fungerade inte speciellt bra. Orsaken till detta var att det var 
samma projektör som tagit fram grundhandlingen som skulle hjälpa till att förändra den. Detta 
skapade mycket prestige och motvilja mot förändringar (Kronfeldt).  

7.3.5 Resultat 
 
Det verkliga priset för entreprenaden var 15 150 000 kr. Detta var ett underskridande av 
riktpriset 16 992 000 kr med 1 770 000 kr eller 10,5 %. Det var mindre än de 15 % som var 
målsättningen men betydde ändå att både Vägverket Region Norr och ABL tjänade 885 000 
kronor var på projektet. Hade entreprenaden utförts som utförandeentreprenad skulle 
slutpriset ha hamnat över riktpriset (Broström, Kronfeldt). Övriga mål uppfylldes. 

7.3.6 Några omdömen om entreprenaden 
 
Ersättningsformen 
 
Incitamentsfördelningen 50-50 på entreprenaden var en acceptabel indelning. Incitamentet 
skall spegla de olika parternas risktagande och nedlagda tid (Kronfeldt). Att ha ett riktpris 
med incitament är en förutsättning för samverkansentreprenader (Broström). 
 
Skillnaden mellan riktpris i en samverkansentreprenad och fastpris i en utförandeentreprenad 
är att riktpriset blir mindre än fastpriset eftersom risken vid en förlust är halverad.  
Vissa saker skall dock ligga utanför riktpriset och upphandlas på fastpris. Ett exempel är 
kostnaden för miljöreglering på arbetsfordon. Detta är pengar som entreprenören inte rör, den 
förmedlas bara till maskinägaren och tillbaka (Kronfeldt) 
 
Förändringar av riktpriset skall föranledas av sådant som inte går att förutsäga i 
upphandlingsskedet, t.ex. stora förändringa r av utförandet eller kraftiga projekteringsmissar 
(Broström, Kronfeldt). Det skall inte förändras för ofta i riktpriset, småförändringar brukar 
jämna ut sig i slutändan.  
 
En á-prislista kan vara nyttig för att kontrollera att riktpriset varit på rätt nivå (Kronfeldt). 
Diskussioner om vad som skall leda till förändringar av riktpriset är den största grogrunden 
för tvister inom en samverkansentreprenad (Broström). 
 
Projektören som gjorde ursprungshandlingarna skall inte vara med och dela på incitamentet. 
Däremot kan en konsult som kommer in i projektet senare, som experthjälp, mycket väl vara 
med och dela, t.ex. med en 45-45-10 indelning (Kronfeldt). 
 
Incitamentet fungerade som en morot för alla under byggtiden. Det är där man kan hämta sin 
vinst (Kronfeldt). En bra morot för att få alla mer intresserade är att låta yrkesarbetare och 
maskinister få säga sitt och komma med idéer under byggtiden, detta är mycket viktigt för 
teamkänslan (Broström). Det enda tänkbara här vore någon slags ekonomisk belöning, detta 
är dock vanskligt eftersom det motverkar att arbetssättet och samarbetet blir en del av det 
dagliga arbetet (Kronfeldt). 
 
Samverkansentreprenaden 
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Arbetsformen samverkansentreprenad var stimulerande och roligt att arbeta med på väg 515. 
Att få använda sin kunskap och erfarenhet på det sätt som samverkansentreprenaden 
föreskriver är mycket givande. Det är mindre personligt påfrestande och stressigt än en 
utförandeentreprenad och det ger mer uppskattning (Kronfeldt). Det är mycket 
kompetensutvecklande (Broström). 
 
Erfarenhetsåterföringen blir större och mer integrerad i det dagliga arbetet i en 
samverkansentreprenad än i en utförandeentreprenad. Man tar del av varandras erfarenheter 
och kompetens på ett bra sätt. Det är också branschutvecklande, till stor del beroende på att 
dagens konsulter är alltför bundna av den Allmänna Tekniska Beskrivningen (ATB) och 
ogärna tar avsteg från den. Om ingenting någonsin görs annorlunda utvecklas ingenting heller 
(Kronfeldt).  
 
I en samverkansentreprenad behövs egentligen ett absolut minimum av projektering, bara 
tillräckligt för att kunna lämna ett bra anbud. Istället kan det utföras en löpande projektering 
parallellt med entreprenaden. På detta sätt uppnås ett kvalitativt resultat till en billigare 
penning (Kronfeldt). 
 
En samverkansentreprenad är mer tjänstemannatung än en utförandeentreprenad, dock lär 
man sig mycket under tiden genom samspelet med projektledaren och användandet av nya 
idéer och arbetssätt. Bra idéer används på andra projekt med gott resultat (Kronfeldt). 
 
Ansvarsfrågan är bra behandlad i en samverkansentreprenad, om den upphandlas som en 
utförandeentreprenad med AB 92 som grund. Det ger ett strikt utförande- och 
konstruktionsansvar. Alla konstruktionslösningar som entreprenören föreslår måste förankras 
hos projektledaren som därmed tar på sig ansvaret (Broström). 
 
Anbudstiden var tillräcklig eftersom projektet upphandlades som en vanlig 
utförandeentreprenad. Om det redan i anbudet varit fastställt att projektet skulle genomföras 
som en samverkansentreprenad hade längre tid krävts för att möjliggöra t.ex. 
provgropsgrävning på platsen så att man ser vad man har att göra med (Kronfeldt). 
 
Startfasen skulle ha varit längre än vad som var fallet, då hade det förmodligen uppkommit 
fler bra lösningar som skulle ha gagnat projektet och gjort det bättre och billigare (Kronfeldt). 

7.3.7 Framgångsfaktorer 
 
Att personkemin mellan parterna stämmer är kanske den viktigaste framgångsfaktorn. 
Förtroende för motpartens kompetens och vilja att samarbeta är ytterst viktigt.  
 
En annan viktig framgångsfaktor är att ha en konfliktlösningstrappa med tydliga regler för hur 
problem skall hanteras och när frågan skall överlämnas till nästa instans. 
Konfliktlösningstrappan är mycket viktigt för att få ett fungerande samarbete (Kronfeld t). 
  
En god insyn i entreprenörens ekonomi är viktigt eftersom det då går att undvika att onödiga 
kostnader belastar projektet (Broström). 
 
Projekten skall inte vara allt för styrda av handlingarna. En mängdförteckning, tillräcklig 
geoteknik och en arbetsplan räcker. Det är viktigt att platsledningen får tillräckligt med tid för 
att tänka igenom beslut så att projektet blir så bra som möjligt, annars finns risk att en 
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samverkansentreprenad inte blir mycket annat än en utförandeentreprenad med förändringar 
(Kronfeldt). 
En erfaren platskonsult som stöd för arbetsgruppen är bra, det är dock mycket viktigt att det 
inte är samma projektör som har gjort ursprungshandlingarna, eftersom arbetet blir 
prestigelöst då (Kronfeldt). 
 
Samverkansentreprenad fungerar bäst där det finns stort utrymme för ändringar, alltså inte för 
små entreprenader eller projekt där inga oklarheter föreligger (Broström). 

7.3.8 Problem-Risker 
 
Det finns risker med upphandlingen,  önskvärt vore att klargöra redan i förfrågningsunderlaget 
att det handlar om en samverkansentreprenad. Att värdera ändringar i utförandet och då 
speciellt deras inverkan på riktpriset är svårt och får i dagsläget bedömas från fall till fall 
Parterna får inte heller underskrida de normer som finns för bärighet, utförande och liknande 
endast för att sänka riktpriset (Broström). 
 
Det finns risker att beställaren överdimensionerar projektet för att få en bättre väg eftersom 
det bara kostar denne hälften så mycket i och med incitamentsfördelningen. Å andra sidan 
finns risker att entreprenören för in onödiga resurser för att kunna få in pengar för detta. Det 
går inte att genomföra om det handlas på fastpris. Dessa företeelser påverkar dock det viktiga 
förtroendet parterna emellan och omöjliggör samarbete i framtiden (Kronfeldt). 
 
Ett problem som kan bli mer aktuellt i och med de stora pensionsavgångar som branschen står 
inför är att en samverkansentreprenad kräver mycket erfaret folk för att vara effektivt. Det 
krävs stort mod och lång erfarenhet för att göra ändringar i ett projekt som kan innebära 
förändringar i miljonbeloppsklassen (Broström). 
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7.4  Bastuträsk- Åsträsk, väg 712 

7.4.1 Bakgrund 
 
Väg 712 finns i Västerbotten och var tidigare en grusväg. Den går i söder från Hällnäs i 
Vindelns kommun och vidare norrut genom Skellefteå kommun för att sluta i Bastuträsk i 
Norsjö kommun. Den bedöms som ett viktigt regionalt stråk för transporter av skogsråvara i 
området och ingår i ett framtida transportstråk för inlandet som förbinder Skellefte och Ume 
älvdalar. Vägen var redan innan ombyggnad klassad för bärighetsklass 1, men var under 
perioden 1994-97 nedsatt för tung trafik 52, 50, 0 respektive 0 dygn på etapp ett samt 67, 54, 
0 respektive 37 dygn på etapp två. (96 och 97 var tjällossningen mycket gynnsam, varför 
nedsättningen var ringa). Detta var orsaken till rekonstruktionen av vägen.  
 
Rekonstruktionen innebär att väg 712 schaktas ur och görs om, beläggs med mjukgjort 
oljegrus (MJOG) och avvattnas ordentligt. Efter att allt detta är klart skall vägen ha 
bärighetsklass 1 året om oavsett väderförhållanden. På etapp ett ingår också en trumbro under 
vägen i entreprenaden. 
 
Projektet avser sträckan Bastuträsk till Ekträsk, en sträcka på 40 km. Entreprenaden blev 
uppdelad på två etapper, etapp ett mellan Bastuträsk-Åsträsk (22 km) och etapp 2 mellan 
Åsträsk-Ekträsk (18 km). I denna rapport behandlas endast etapp ett. 
Den ursprungliga tidplanen för projektet var igångsättning av etapp 1 på hösten 2002 och 
kontraktsarbetena klara och tillgängliga för slutbesiktning 2003-09-15. Under resans gång har 
dessa tider omförhandlats och de tider som gäller i dagsläget är att etapp 1 skall slutbesiktigas 
hösten 2004. 
 
De personer jag har intervjuat är arbetschef Olle Öberg, Vägverket Produktion Drift Norr 
samt platschef Kurt-Ola Ekenberg, Vägverket Produktion Drift Norr. Jag har även diskuterat 
projektet med Lars Bergdahl, Vägverket Region Norr. Lars var projektledare på väg 712 och 
är idag chef på avdelningen vägbyggnad.  

7.4.2 Upphandling 
 
Första etappen av rekonstruktionen av väg 712 handlades upp som en vanlig 
utförandeentreprenad. Anbudspriset för entreprenaden var 43 485 000 kr.  
 
Det fanns inga problem i upphandlingen av entreprenaden. Den genomfördes som en normal 
upphandling av utförandeentreprenad och förfrågningsunderlaget var lika omfattande som för 
de tidigare beskrivna projekten. Det är inte troligt att arbetsbördan i anbudsskedet hade ökat 
om samverkansentreprenad varit föreskrivet redan i anbudsskedet (Öberg). 

7.4.3 Startfas 
 
Efter samråd mellan beställaren och entreprenören, Vägverket Produktion Drift Norr, gjordes 
sedan etapp ett om till en samverkansentreprenad. Under omförhandlingen beslutades det att 
riktpriset skulle ligga på 39 700 000 kr, alltså 3 785 000 kr under det ursprungliga anbudet. 
Orsaken till att priset kunde pressas så mycket var att entreprenören hade upptäckt att det 
fanns bergmassor som skulle kunna användas i projektet precis utanför väglinjen. När detta 
påtalades ordnade beställaren med marklösen för det aktuella området och ett utökat 
vägområde så att massorna kunde utnyttjas. Vägsträckningen lades också om. Den direkta 
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kostnaden för detta blev ungefär 200 000 kr för beställaren (Lars Bergdahl). Ett bra exempel 
på aktiv design (Öberg). Detta fick också till följd att projektet senarelades, eftersom det tar 
tid att ordna marklösen och fastställa arbetsplaner. 
 
I arbetsgruppen och styrgruppen sattes det upp mål för vad entreprenaden skulle uppnå, detta 
gjordes under de inledande byggmötena.  
De övergripande målen var: 
 

• Bärig väg 
• Godtagbar plan och profilstandard med tonvikt lagd på profilstandard 
• Miljövänligt 
• Kostnadseffektivt 

 
Ur dessa mål sattes delmål upp: 
 

• Aldrig understiga krav för bärighetsklass ett, inga nedsättningar. 
• Tidplan som upprättas av arbetsgruppen skapas med kvalitetssynpunkt med beaktande 

av trafikanters framkomlighet. 
• Noll fel vid revision av kvalitets- och miljöplanen.  

 
Delmålen skall följas upp vid varje byggmöte. 
 
Innan rekonstruktionen av väg 712 drog igång hade Olle Öberg varit i kontakt med konceptet 
samverkansentreprenad i sin roll som arbetschef över driftområdet Norsjö, som Vägverket 
Produktion Drift Norr drivit under liknande former sedan 2001 med gott resultat. Även detta 
projekt har varit föremål för studier, bl a genom Rolf Hörnfeldt [13] 
 
Det förekom inga möten liknande seminarier med personer med speciell partneringkompetens 
som fallet var i Norsjö. Den information som behövdes hämtades från beställarens ombud i 
styrgruppen Per Björnfot vid dennes medverkan vid byggmötena varje månad.  
 
I startfasen enades arbetsgruppen och styrgruppen om en modell för hur problem skulle 
hanteras i entreprenaden. Om inte arbetsgruppen kunde lösa problemet, skulle det så snabbt 
som möjligt vidarebefordras till styrgruppen. Styrgruppen bestod av Olle Öberg och Per 
Björnfot (Öberg). Hittills har inga problem uppstått som inte har kunnats lösas på plats 
(Ekenberg). 
 
Det incitament som gäller är 50-50 mellan beställare och entreprenör, dock finns det 
möjligheter att förändra incitamentet beroende på hur stor vinsten eller förlusten blir. Det 
viktiga är att inc itamentet speglar risken (Öberg). 

7.4.4 Genomförande 
 
Arbetet fungerar bra, det finns en öppen och givande dialog samtidigt som stora möjligheter 
finns för utveckling och goda vinster. Grunden i en samverkansentreprenad är att hitta 
gemensamma projektmål och en bra vinstdelningsmodell och sedan som ett team arbeta för att 
uppnå målen. På väg 712 fungerar det på detta vis (Öberg). 
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Trots att ingen specifik teambildning ägt rum, existerar ett klimat där fel erkänns och hanteras 
som ett team. Detta är dock ingen speciell situation för samverkansentreprenader, liknande 
klimat finns alltid (Öberg, Ekenberg). 
 
Det har inte förekommit några diskussioner om riktprisförändringar under entreprenaden. 
Detta beror troligtvis på att alla förändringar har inneburit ett minskat riktpris med bibehållen 
kvalitet, vilket beställaren knappast har något emot (Öberg).  

7.4.5 Resultat 
 
Kontinuerliga uppföljningar har gjorts under byggnadstiden. En noggrann prognos för 
kostnaden för återstående arbeten pekar mot en slutlig kostnad på 36 500 000 kronor, alltså 
3 200 000 kronor under det slutliga riktpriset (39 700 000). Detta motsvarar en minskning 
med 8,1 %. Målen som ställts har i den mån de går att utvärdera nu uppfyllts. Då 
slutbesiktningen inte har genomförts när detta skrivs är det omöjligt att säga om denna har 
godkänts eller ej. 

7.4.6 Några omdömen om entreprenaden 
 
Ersättningsformen 
 
Det som skall leda till riktprisförändringar är sådant som inte går att förutsäga vid 
upphandlingen (Öberg). 
 
Det är svårt att involvera den ursprungliga konsulten och underentreprenörer i incitamentet. 
Konsulterna för att de i dagsläget inte bidrar till att förändra och förbättra utförandet och 
underentreprenörer för att de är delaktiga under så kort tid och dessutom upphandlas på á-pris. 
Det är däremot önskvärt att få med beställarens konsult på plats i incitamentet (Öberg).  
 
Samverkansentreprenaden 
 
Startfasen skulle ha varit längre, alla ändringar måste behandlas noga och bollas mellan 
parterna för att bli så bra som möjligt (Öberg). 
 
Att ta in en ny konsult i produktionsskedet istället för den som gjort grundhandlingen är 
nödvändigt för att få ett prestigelöst förändringsarbete (Öberg). 
 
Ansvarsfrågan för tekniska lösningar som entreprenören kommer med är klar. Orsaken är att 
alla förändringar bygger på de ursprungliga lösningarna i bygghandlingarna eller på att 
förändringarna görs i samråd. AB 92 fungerar bra som juridisk bas på väg 712 och det skulle 
den göra även på andra projekt. Det finns inget behov av en egen AB för 
samverkansentreprenader som konceptet ser ut idag (Öberg).  
 
Samverkansentreprenaden är branschutvecklande eftersom det finns ett helt annat utrymme att 
prova nya, egna tekniska lösningar. I en utförandeentreprenad gör man som man alltid har 
gjort, eftersom risken med egna lösningar är så oerhört stor. Denna risk är halverad i en 
samverkansentreprenad, går något snett delar parterna på notan (Öberg). 
 
Arbetsklimatet påverkas inte nämnvärt av att samverkansentreprenad används, det är bra 
oavsett arbetsform (Ekenberg). 
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7.4.7 Framgångsfaktorer 
 
Det är viktigt att inte vara låst vid en lösning, utan ha friare händer och tillräcklig tid, speciellt 
i startfasen, för att hitta bättre och billigare lösningar (Öberg). 
 
Förtroendet mellan parterna är mycket viktigt, finns inte detta fallerar hela samarbetet. För att 
uppnå ett bra förtroende är det viktigt att personkemin mellan parterna stämmer. En annan 
viktig del i förtroendet är att beställaren har fullständig insyn i ekonomin på entreprenaden 
(Öberg, Ekenberg). 
 
För att vara så effektiv som möjligt måste det finnas utrymme för förändring i produktionen. 
Finns det bara en möjlig lösning fungerar det lika bra med utförandeentreprenad. 
Samverkansentreprenaden fungerar bäst om man har en mindre detaljerad bygghandling där 
mycket lämnas öppet för beslut på plats (Öberg). 

7.4.8 Problem-Risker 
 
Den största risken med samverkansentreprenaden finns vid förhandlingen om riktpriset, där 
avgörs om projektet går bra eller dåligt. Viktigt för motivationen att ha rätt riktpris (Öberg). 
 
Samarbetet mellan parterna måste fungera och förtroendet måste finnas, annars fungerar 
ingenting (Öberg). 
 
Risker med att entreprenören tummar på kvaliteten finns inte, eftersom det då finns risk att 
förtroendet rubbas med allt vad det innebär (Ekenberg). 
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7.5  Platskonsultens erfarenheter av samverkansentreprenad  
 
Olle Lakkala, Vägverket Konsult Luleå, är den konsult som har varit involverad vid 
genomförandet av tre av de fyra samverkansentreprenader som behandlas i den här rapporten. 
Dessa projekt var Korpforsen-Mårdsel, väg 760; Gunnarsbyn-Norriån, väg 763 samt 
Bastuträsk-Åsträsk, väg 712. 
 
Han har mer än fyrtio års erfarenhet som vägkonsult och har därmed varit med om de flesta 
situationer och problem som kan uppstå vid ett vägprojekt. Intervjun genomfördes den 9 mars 
2004 muntligt på VV konsults kontor i Luleå.  

7.5.1 Positiva erfarenheter 
 
Olle Lakkala är nästan enbart positiv till arbetsformen samverkansentreprenad så som den ser 
ut på Vägverket Region Norr. Arbetet blir intressantare och roligare i och med den ökade 
samverkan som sker parterna emellan.  
 
En arbetsplats där samverkan och gemensamma lösningar prioriteras skapar ofta en vi-känsla 
vilket höjer arbetsglädjen och därmed prestationen. Samverkansentreprenaden gör det även 
enklare för alla inblandade att komma med egna idéer och se dessa idéer komma till 
användning direkt i projektet. Denna uppskattning gör att parterna anammar konceptet lättare.   
 
Han anser även att partnering ger incitament till utveckling, mycket tack vare den ökade 
arbetsglädjen, men framförallt genom att alla inblandade får inblick i hur de övriga arbetar 
och tänker. Detta kommer även att påverka övriga projekt där inte partnering används. Folk 
slutar inte så lätt med ett beteende som de tycker är bra när de väl vant sig vid det. 
 
Kvaliteten anser Lakkala  blir delvis bättre vid en samverkansentreprenad jämfört med en 
utförandeentreprenad, eftersom det är enklare att förändra utförandet under arbetets gång. 
Förändringsarbetet avser t.ex. vägens sträckning, planer, profil och överbyggnadstyp, allt för 
att utföra entreprenaden på det bästa och mest flexibla sättet. 
 
Det som Lakkala anser viktigast för en konsult som arbetar med samverkansentreprenader är 
att man har egna visioner och idéer angående utförandet, kort sagt innebär detta att konsulten 
behöver stor rutin och erfarenhet. Man måste även vara beredd att våga ta beslut.  
 
Angående konsultens deltagande i incitamentet var Lakkala positiv till att vara med om 
projektet går bra på grund av bland annat ett bra utfört konsultarbete. Eftersom det i 
genomförandet finns mycket som konsulten inte kan påverka som kan gå fel tycker han inte 
att konsulten skall lastas för detta. Som situationen är i dagsläget anser han dock att det är bäst 
om incitamentet omfattar endast två parter. 
 
Det finns ingen strategi för hur man på Vägverket Konsult arbetar med partnering, utan det är 
bara han som har varit involverad i det här. Han anser det vara viktigt att involvera även de 
yngre medarbetarna i det här arbetet. 
 
Lakkala anser att teamarbetet har fungerat bra i alla de tre projekten. Några frågor kunde inte 
lösas på plats, men då skickades de direkt upp till styrgruppen. Konfliktlösningen fungerade 
alltså bra enligt honom. 
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7.5.2 Förbättringsförslag 
 
Det finns enligt Olle Lakkala vissa oklarheter med samverkansentreprenaden, exempel på 
detta är hur ursprungshandlingen skall se ut på en samverkansentreprenad. Vad skall ingå i 
förfrågningsunderlaget för att få ett fungerande samarbete samtidigt som LOU uppfylls. Det 
kan bli problem med att tillämpa den så kallade ”aktiva designen” när projektet måste hålla 
sig inom det förutbestämda vägområdet. Aktiv design innebär i korta ordalag att designen av 
vägen utförs löpande på plats i samråd mellan parterna. Att vara styrd av ett allt för snävt 
arbetsområde hämmar kreativiteten och initiativförmågan, en av de viktigaste delarna för att 
få en fullt fungerande samverkansentreprenad. 
 
Entreprenaderna som det här arbetet behandlar har alla upphandlats som 
utförandeentreprenader för att sedan omvandlas till samverkansentreprenad efter att de olika 
aktörerna är identifierade. Detta är inte helt bra eftersom entreprenören kommer in i det hela 
utan att egentligen veta vad han ger sig in i.  
Ett tillägg i förfrågningsunderlaget där det preciseras hur arbetet skall gå till efterfrågas av 
Lakkala för att ge entreprenören möjlighet att redan från början sätta sig in i arbetet och 
påverka det, vilket ju ändå är vad som krävs av denne när väl upphandlingen är gjord. 
 
Han anser även att en utbildning för alla inblandade om vad samverkansentreprenaden 
innebär skulle vara bra i uppstartskedet av projektet. 
 
Konkurrensen inom regionen anser Lakkala kunna bli lidande om partnering får större 
genomslagskraft. Detta beror på att om konsulter, entreprenörer och beställare har skapat ett 
väl fungerande team blir det lätt att detta påverkar vid upphandling av projekt i framtiden. De 
aktörer som så att säga missade tåget kan då få problem.  
Det blir även nödvändigt att skola in nya aktörer i samverkanstänkandet inför varje projekt, 
vilket kostar tid och pengar. Detta kommer att få minskad betydelse om och när 
samverkansentreprenader blir vanligare och alla provat på arbetsformen. 
 
Den största ekonomiska risken vid en samverkansentreprenad anser Lakkala vara geotekniken 
och övrig projektering, det kan stjälpa allt. Detta är dock inget som är speciellt för 
rekonstruktioner genomförda som samverkansentreprenader utan är något som gäller för alla 
arbetsformer. 
 
Det har inte gjorts något uppföljningsarbete av arbetsformen, varken under eller efter 
entreprenadernas färdigställande eftersom tiden inte räcker till. Det vore önskvärt att 
åtminstone ha ett slutmöte efter genomfört projekt där parterna går igenom vad som gått bra 
och vad som gått dåligt. Alla aktörer skall vara inblandade. Att ha en oberoende tredje person 
som leder uppföljningen, en partneringledare, skulle fungera bäst. Allra bäst vore om dessa 
möten skulle hållas löpande under entreprenadtiden. 
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7.6 Ekonomiskt resultat i tabellform 
 

Väg 
kontraktspris 

(KP) 
slutgiltig rikt 

(SR) 
verklig kostnad 

(VK) 
VK-SR 

Skillnad 
(VK-SR)/SR 

(%) 
      
760(E1) 29 850 000 kr 33 120 000 kr 32 240 000 kr -8 80000 kr -2, 7 % 
760(E2) 26 238 000 kr 27 110 000 kr 24 510 000 kr - 2 6000000kr -9, 6 % 

763 24 960 000 kr 28 240 000 kr 28 000 000 kr - 240 000 kr -0, 8 % 
515 16 920 000 kr 16 920 000 kr 15 150 000 kr -1 770 000 kr -10, 5 % 
712 43 485 000 kr 39 700 000 kr 36 500 000 kr -3 200 000 kr -8, 1 % 

      
totalt 141 453 000 kr 145 090 000kr 136 400 000 kr -8 690 000 kr -6, 0 % 

 
Tabell 7.1 jämförelse slutligt riktpris och verklig kostnad för samverkansentreprenaderna. 

 
 

Väg VK-KP Skillnad (VK-KP)/KP 
(%) 

   
760 (E1) 2 390 000 kr 8, 0 % 
760 (E2) - 1 728 000 kr -6, 6 % 

763 3 040 000 kr 12, 2 % 
515 -  1 770 000 kr -10, 5 % 
712 -  6 985 000 kr -16, 1 % 

   
totalt -   5 053 000 kr -3, 6 % 

 
Tabell 7.2  jämförelse kontraktspris och verklig kostnad för samverkansentreprenaderna. 
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8  ANALYS 
 
I detta kapitel ger jag min analys av samverkansentreprenaden som arbetsform. Analysen 
utgår från de genomförda projekten och intervjuerna av däri engagerade personer. 
  
I analysen av de samverkansentreprenader som genomförts i Region Norr utgår jag från de sju 
för partnering väsentliga processer och strukturer som Anna Rhodin redovisar i sin 
licentiatuppsats [7] och som finns redovisade i kapitel tre. Eftersom samverkansentreprenaden 
i stort sett är partnering, men med mindre organisation, passar denna uppställning även mitt 
arbete.  
 
8.1  Formulering av gemensamma mål 
 
I alla entreprenaderna som studerats har mål satts upp. I alla entreprenaderna förutom en, väg 
515, sattes målen upp gemensamt i styr- och arbetsgruppen. I fallet väg 515 kom beställarens 
representant i styrgruppen med ett förslag till huvudmål, som arbetsgruppen enades om i 
samråd. Målen har varit i form av ett huvudmål och därur framtagna delmål. Delmålen har i 
samtliga fall tagits fram gemensamt.  
 
Målen har varit förhållandevis lika med endast få projektspecifika skillnader. I tre av 
entreprenaderna sattes specificerade ekonomiska mål upp, såsom 10 % under riktpriset i 
slutkostnad. I den sista entreprenaden, väg 712, löd målsättningen ”kostnadseffektivt”. Övriga 
gemensamma delar mellan entreprenaderna har varit att de alla har innehållit miljö- och 
kvalitetsmål. Målen har varit övervägande hårda och lätta att mäta. 

8.1.1 Uppföljning av mål 
 
Något speciellt måldokument har inte gjorts i någon av entreprenaderna. Målen har istället 
varit införlivade som en punkt i byggmötesprotokollen. Uppföljningen av målen har gjorts 
löpande under byggmötena. Detta har fungerat väl eftersom det finns en lång tradition av 
regelbundna byggmöten i entreprenader. Eftersom målen till största delen var uppbyggda 
kring de traditionella ”byggmötesämnena”: tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö fanns 
inga problem kring uppföljningen. Det var inga nyheter för de inblandade, alla kände igen 
målformuleringarna och visste hur de skulle hanteras. 
 
Målen har till övervägande del uppfyllts. De ekonomiska målen har dock inte uppfyllts i alla 
fall. På den andra etappen av väg 760 var målsättningen att komma 7 % under det slutliga 
riktpriset. Slutkostnaden var 9,6 % under detta riktpris. Här uppfylldes alltså målen. På väg 
712 sattes ingen definitiv målsättning, här nöjde man sig med ”kostnadseffektivt” som 
ekonomiskt mål. Eftersom slutkostnaden här slutade 8 % under slutligt riktpris uppfylldes 
detta något luddiga mål med råge. 
I de övriga entreprenaderna uppfylldes inte de ekonomiska målen. De ekonomiska resultaten 
blev bra, bara inte så bra som målsättningen var.  
 
Mål om noll kundklagomål under byggtiden el dyl. har inte heller uppfyllts. Frågan är ifall 
dessa mål överhuvudtaget är möjliga att uppnå när det är fråga om så långa sträckor och 
byggtider som fallet är i de aktuella entreprenaderna. 
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8.1.2 Målöverenstämmelse  
 
Målen sattes upp gemensamt i styr- och arbetsgrupperna. Detta gjorde att målen kändes 
betydelsefulla för alla aktörer. Mål som känns betydelsefulla ger större engagemang och 
känns enklare att uppfylla än mål som känns främmande och ointressanta. 
Målöverenstämmelsen var alltså god i alla de fyra samverkansentreprenaderna. 
 
8.2  Problem och konfliktlösning 
 
Beredskapen för lösning av problem har varit ganska bra i projekten. Vikten av en 
konfliktlösningstrappa kan utläsas ur kronologin för projekten.  
I det första, väg 760, fanns ingen uttalad konfliktlösningsmodell. På väg 763 enades man i 
startskedet om hur eventuella problem skulle hanteras. Det sattes dock inga tidsgränser för hur 
lång tid varje instans hade på sig att lösa problemet. På väg 515 fanns en uttalad tidsgräns på 
konfliktlösningstrappan och i det sista projektet, väg 712, bestämdes att problemen skulle 
slussas vidare ”så fort som möjligt”.  
Den konfliktlösningsmodell som fanns i projekten blev, beroende på den lilla organisationen, 
inte så omfattande. Se figur 5.2. 
 
I projekten användes inte konfliktlösningstrappan mycket. Endast vid ett fåtal tillfällen fick 
styrgruppen hjälpa till att lösa problem. Dessa problem rörde uteslutande riktprisförändringar. 
Det uppstod överhuvudtaget inte många problem på entreprenaderna.  
 
8.3  Teknisk Samverkan 
 
Eftersom en av grundtankarna i samverkansentreprenaden är att styr- och arbetsgrupp 
gemensamt skall kunna förändra i ursprungshandlingarna inom kontraktets ramar, så kallad 
aktiv design, är det av största vikt att denna samverkan fungerar tillfredställande.   

8.3.1 Ansvar 
 
De tekniska lösningar som har framförts i projektet har diskuterats i arbetsgruppen och efter 
att projektledaren gett sitt godkännande har arbetet satt igång. Detta godkännande medför att 
beställarsidan tar på sig konstruktionsansvaret precis som AB 92 föreskriver. I alla 
entreprenader har de intervjuade varit mycket positiva till detta arbetssätt. 
 

8.3.2 Konsultens roll 
 
Att ha med en konsult i arbetsgruppen har fungerat bra i de flesta projekten. På väg 515 
fungerade samarbetet enligt utsago från entreprenören inte särskilt bra. Noterbart här är att det 
var samma konsult som tagit fram grundhandlingarna som deltog i arbetsgruppen. Detta var 
inte fallet i de övriga entreprenaderna där det istället togs in en ny konsult i startfasen. I tre av 
de fyra entreprenaderna har samma konsult anlitats som medlem i arbetsgruppen.   

8.3.3 Teknisk utveckling 
 
En av grundtankarna som Vägverket Region Norr hade med att använda 
samverkansentreprenaden var att stimulera den tekniska utvecklingen i regionen. Efter fyra 
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genomförda projekt kan man konstatera att de till stor del har lyckats i sina ansträngningar. 
Ett tydligt exempel på detta finns i rekonstruktionen av väg 760. Här beslutades inom 
arbetsgruppen att istället för att använda hyttsten som förstärkningslager använda finmaterial 
från väglinjen som stabiliserats med cement. Detta är ett utmärkt exempel på aktiv design. 
Experimentet föll väl ut så långt det går att se idag, men försöket bör följas upp. Någon sådan 
uppföljning är inte planerad i dagsläget. Även i de övriga projekten finns liknande exempel på 
fältförsök som inte skulle ha gjorts om de utförts som utförandeentreprenader. 
 
Orsaken till att samverkansentreprenaderna är gynnsamma miljöer för att testa nya tekniska 
lösningar är enligt de entreprenörer som intervjuats att den ekonomiska risken är halverad. 
Detta beror på incitamentsförfarandet som innebär att beställaren tar halva kostnaden om en 
teknisk lösning för med sig att riktpriset överstigs (fördelning50-50). Självklart ökar detta 
förhållande kreativiteten och innovationslusten hos entreprenörerna.  
 
En annan bidragande orsak till att arbetsformen utvecklar aktörerna som deltar är 
samverkansarbetet i sig. I ett längre perspektiv bidrar detta till utveckling inom industrin som 
helhet.  
Utvecklingen uppnås genom att aktörerna har förtroende för varandra, arbetar tätare 
tillsammans och i övrigt ”sitter i samma båt”. Härigenom skapas en miljö där man gärna vill 
bidra till de gemensamma målen. Detta skapar en idéfabrikation på arbetsplatsen som är 
sällsynt i utförandeentreprenader. Även om bara en idé av tio är genomförbar, så har ändå 
denna idé fört både projektet och branschen framåt. I de intervjuer som jag gjort bekräftas att 
en sådan kreativ miljö har existerat och att detta är något unikt för just 
samverkansentreprenaden. 

8.3.4 Ändringar i ursprungshandlingarna 
 
Ursprungshandlingarna har enligt de intervjuer jag genomfört varit övervägande dåliga. I två 
av projekten (väg 760 och väg 763) var mängdförteckningen felaktig och den geotekniska 
undersökningen bristfällig. På väg 760 ”missades” 70 000 m3 i mängdförteckningen eftersom 
en kilometer av sträckan glömdes bort i sammanställningen. Liknande missar fanns på väg 
763, dock inte lika omfattande. Schaktbarheten var sämre än vad som angivits i 
ursprungshandlingarna och schaktmängden var större.  
På väg 515 var handlingarna inte fullt så dåliga, Det största felet var att material som skulle 
kunna användas i arbetet inte fanns med i ursprungshandlingarna. På väg 712 var 
handlingarna enligt utsago helt normala, vad nu det kan betyda. 
 
Genom att arbeta fram ändringar av handlingarna i samverkan inom arbetsgruppen har dock 
problem som dessa projekteringsmisstag kunnat generera undvikits. De har inte bara 
undvikits, konstruktionerna har även blivit bättre och kvalitetsnivån högre. Kostnaderna för 
felen har också minimerats i och med att felen blivit åtgärdade i det löpande arbetet och inte 
som ändrings- och tilläggsarbeten i efterhand.  
 
8.4  Ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning 

8.4.1 Ständiga förbättringar 
 
Att arbeta mot ständiga förbättringar har inte varit ett uttalat mål i någon av entreprenaderna. 
Kreativiteten och viljan att prova nya tekniska lösningar och idéer har dock varit hög i 
projekten enligt de intervjuade. Detta tyder på att ett förbättringsarbete har gjorts i 
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entreprenaderna. På det personliga planet har alla inblandade sagt att de har lärt sig nya grepp 
samt fått en ökad förståelse för motpartens vardag. Detta är också en sorts förbättringsarbete.   

8.4.2 Kontinuerlig uppföljning 
 
Uppföljningen av hur arbetet har fortskridit har gjorts löpande på byggmötena. Det har inte 
varit någon markant skillnad på byggmötenas utformning jämfört med en 
utförandeentreprenad. Den stora skillnaden har varit uppföljningen av de ställda målen som 
har varit med som en punkt på byggmötenas dagordning. En uppföljning av entreprenadens 
resultat har även gjorts i samtliga entreprenader, som slutförts, i samband med den 
förberedande besiktningen. 
 
Det har däremot inte förekommit någon kontinuerlig uppföljning av hur samverkansarbetet 
utvecklats under tiden på något av projekten. Detta berodde enligt de intervjuade på att det 
under hela byggtiden fanns en fungerande samverkan. Därför reflekterades det inte 
överhuvudtaget på en uppföljning av den.  
 
8.5  Teambyggande 
 
Något uttalat teambyggande med tillhörande aktiviteter har inte förekommit på någon av 
samverkansentreprenaderna. Ett visst informellt teambyggande har ändå skett. Exempel på 
detta var att man på väg 760 grillade efter arbetstid, alla på arbetsplatsen hade möjlighet att 
deltaga. Även på väg 515 anordnades liknande tillställningar för alla efter arbetstid.  
 
Att ordna med aktiviteter utanför arbetstid är inte unikt för samverkansentreprenader. Det 
förekommer i Region Norr oavsett entreprenadform och entreprenör. Skillnaden i 
samverkansentreprenaden är att även projektledaren och konsulten fick inbjudan, eftersom de 
tillhörde samma team. 
 
I samtliga projekt som jag har studerat nämns inte avsaknaden av ett organiserat 
teambyggande som en brist. En bra teamkänsla har ändå existerat, med en anda där fel 
erkänns och alla är öppna mot varandra. En av de största orsakerna till detta är att regionen är 
förhållandevis liten, trots de stora avstånden, och innehåller få aktörer. Detta medför att alla 
känner alla i den egna organisationen. I de flesta fall har även beställaren, konsulten och 
entreprenören bra kännedom om varandra. Mycket av teambyggandet är alltså avklarat redan 
innan startfasen.  
På två av entreprenaderna genomfördes ett informationsmöte där alla från yrkesarbetare till 
styrgrupp deltog. På en av dessa entreprenader hölls inte detta möte förrän efter ca två 
månader. En tydlig skillnad på samverkansarbetet och engagemanget märktes efter mötet. 
Hade projektet genomförts idag, med det man vet i bagaget, skulle detta möte ha hållits 
tidigare.  
I den andra entreprenaden möttes man redan i startskedet. De intervjuade på dessa 
entreprenader ansåg det mycket viktigt att informera alla om vad samverkansentreprenaden 
innebär för dem. Det ökar chanserna att projektet blir framgångsrikt.  
 
I de övriga entreprenaderna genomfördes inget möte där alla deltog, intervjusvaren från dessa 
entreprenader tyder inte heller på att de uppfattade detta som viktigt. Eftersom erfarenhet av 
sådana informationsmöten saknades är det inte så konstigt att vikten av dem inte framgick. 
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8.5.1 Utvidgning 
 
Det har inte funnits någon plan för att hantera utvidgningar av teamet till att omfatta alla i 
någon av entreprenaderna. Det har inte heller förekommit några byten av personal i 
arbetsgruppen, varför behovet av sådan plan inte har funnits. Det har förekommit enstaka 
byten av yrkesarbetare och maskinister, dessa har inskolats individuellt efterhand de anslutit. 
 
8.6  Upphandling 
 
Tre av samverkansentreprenaderna i regionen har upphandlats som utförandeentreprenader för 
att sedan i startfasen omförhandlas till samverkansentreprenader. I två fall (väg 763 och väg 
712) gjordes omförhandlingen omgående efter att entreprenören var utsedd. I det sista fallet 
(väg 515) gjordes omförhandlingen efter två månader. Den första entreprenaden (väg 760) 
upphandlades som samverkansentreprenad. Orsaken till att de övriga tre entreprenaderna 
upphandlades som utförandeentreprenader var dels att Vägverket ville få in jämförbara 
kontraktspriser för att visa på arbetsformens eventuella lämplighet. Det andra skälet var att 
beställaren ville ha en möjlighet att för försöken välja projekt och de entreprenörer som 
ansågs passa för samverkansentreprenader. Detta var möjligt om arbetsformen bestämdes i 
samråd efter kontraktsskrivningen (Per Björnfot, telefon 2004-06-03).  

8.6.1 Mjuka parametrar 
 
Vid upphandlingar av projekt på Vägverket Region Norr viktas anbuden så att hänsyn tas till 
fler parametrar än bara priset, de så kallade mjuka parametrarna. Dessa behandlar miljö, 
arbetsmiljö och tidigare erfarenheter av entreprenören. På detta sätt antas det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. 
Viktningen innebär att beställaren utifrån en given mall kan justera kontraktspriset från 
anbudsgivaren för att få fram ett jämförelsetal. Den mall som vanligtvis används är: 
 
A Anbudspris  
B Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden org. 1-7 poäng 
C Certifierad enligt ISO 9001 0,75 poäng 
D Certifierad enligt ISO 14001 0,25 poäng 
E Resultat från de två senaste genomförda 

kvalitetsrevisionerna 
0-2 poäng 

Summa: 1-10 poäng  
 
Tabell 8.2 mall för jämförelsetal vid anbud som används vid utförandeentreprenader på 
Vägverket Region Norr. 

 
För att räkna ut jämförelsetalet användes sedan formeln:  
 
A- (B+C+D+E i procent av lägsta anbudspris) = jämförelsetal 
 
Vid den första samverkansentreprenaden, väg 760, var vikten av de mjuka parametrarna 
dubbelt så stor som normalt. Den mall som användes här var: 
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A Anbudspris  
B Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden org. 0-10 poäng 
C Kompetens erbjuden platschef 0-3, 5 poäng 
D Certifierad enligt ISO 9001 2,0 poäng 
E Certifierad enligt ISO 14001 0,5 poäng 
F Resultat från de två senaste genomförda 

kvalitetsrevisionerna 
0-4 poäng 

Summa: 0-20 poäng  
 
Tabell 8.3 mall för jämförelsetal för väg 760 

 
Noterbart är att erbjuden platschefs kompetens viktades vid upphandlingen av väg 760. Detta 
förekommer inte i vanliga fall.  
 
För att belysa hur beräkningen av jämförelsetalet går till ges ett kort exempel: 
 
Ett vägbygge skall utföras som samverkansentreprenad. Vägverket får in två anbud, ett från 
entreprenör A och ett från entreprenör B, enligt: 
 A=11 000 000 kr 
 B= 10 500 000 kr 
Anbuden utvärderas enligt mallen med dubbel vikt för mjuka parametrar.  

• A har arbetat för Vägverket förut och erfarenheterna från dessa arbeten är goda. 
Bedömningen av tidigare erfarenheter ger därför 9 poäng. B har inte varit i kontakt 
med vägverket tidigare och får därmed 4,5 poäng (standard för ej tidigare anlitade 
entreprenörer).  

• Båda anbudsgivarna är ISO-certifierade, 2,5 poäng vardera. 
• Kompetensen för erbjuden platschef bedöms som 3 poäng för A: s representant. Denne 

uppfyller skallkraven med råge. Han har 25 år i yrket, genomgått alla relevanta kurser 
och har stor erfarenhet från liknande vägbyggen. B: s representant får 1 poäng. Endast 
fem års erfarenhet och följaktligen inte lika mycket rutin på liknande vägbyggen. Alla 
relevanta kurser har dock genomförts. 

• Eftersom B inte har arbetat för Vägverket Region Norr förr får de den standardiserade 
poängen 2,5 för punkt F. A har genomgående toppresultat på de två senaste 
kvalitetsrevisionerna och får därför 4 poäng. 

Poängen räknas ihop: 
A: ( )( ) 89650001100000004,0025,003,009,011000000 =×+++−  
B: ( )( ) 939750010500000025,0025,001,0045,010500000 =×+++−  
 
A får alltså uppdraget, trots att A låg en halv miljon kronor högre i erbjudet pris. 
 
Vid upphandlingen av de övriga tre entreprenaderna var mjuka parametrar viktade normalt 
igen. I intervjuerna har inte framkommit att det har varit någon skillnad på utförandet ur 
samverkanssynpunkt mellan projekten trots att de upphandlats med olika vikt för mjuka 
parametrar. Punkten B, Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation, är tungt 
viktad oavsett vilken mall som används. Den stod för 50 % av poängen vid upphandlingen för 
väg 760 och för 70 % av poängen för de övriga tre. För personkemin mellan aktörerna, som är 
det kanske absolut viktigaste för en lyckad samverkansentreprenad enligt intervjusvaren, 
betyder just denna punkt mycket. 
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8.6.2 Riktpris 
 
I upphandlingen har det inte varit definierat vad som skall vara riktprisförändrande. Eftersom 
riktpris inte har varit aktuellt i de fall entreprenaden upphandlats som utförandeentreprenad, är 
det fullt förståeligt i dessa fall.  
För det enda projekt som upphandlades som samverkansentreprenad, väg 760, var det dock 
inte heller specificerat. I förfrågningsunderlaget stod endast att kontraktspriset skulle bli 
riktpris och att detta riktpris skulle kunna förändras. Vad som skulle föranleda förändringar 
var dock inte specificerat, den enda referensen till detta var att eventuella förändringar skulle 
behandlas från fall till fall. 
Det har tidigare nämnts att de problem som har uppstått i entreprenaden uteslutande har 
handlat om riktprisförändringar. Det är också dessa problem som har krävt insatser från 
styrgruppen.  

8.6.3 Ekonomiskt resultat relaterat till upphandling 
 
Rent ekonomiskt har de projekt som gått bäst också haft speciella förutsättningar. För väg 712 
gällde det en omdragning av vägsträckningen. Detta gjorde att ett område med mycket bra 
vägmaterial kom inom vägområdet och därmed kunde användas till hela projektet. Vägen blev 
dessutom kortare. Detta var den absolut största orsaken till att projektet hamnade så långt 
under riktpriset som det gjorde (-8,1 %).  Ett liknande utnyttjande av massor utanför det 
ursprungliga vägområdet var fallet med väg 515. Här blev den procentuella vinsten ännu 
större (-10,5 %).   
 
Utgående från detta har alltså arbetsgruppens kompetens och förmåga att utnyttja de befintliga 
förhållandena större betydelse för om kostnaden för en samverkansentreprenad skall hamna 
under riktpriset, än hur upphandlingen gått till. Slutresultatet varierar naturligtvis även efter 
hur förhållandena ser ut. 
 
8.7  Relationer inom gruppen och med omvärlden inklusive 

förtroende 

8.7.1 Inom gruppen 
 
Som tidigare nämnts har relationerna inom arbetsgruppen varit mycket bra. Den 
förhållandevis lilla organisationen, med endast en arbetsgrupp och en styrgrupp har fungerat 
tillfredställande. De intervjuade anser att en vi-känsla har utvecklats ur vilken ett bra 
samverkansklimat har uppstått. Arbetet har även varit stimulerande, roligt och personligt 
utvecklande. 
 
Något som också framkommit i intervjuerna är vikten av att alla aktörer kommer in i gruppen 
med likvärdig kompetens. Detta är viktigt för förtroendet aktörerna emellan som är grunden i 
en samverkansentreprenad. 
 
Vad gäller den större gruppen, alltså alla yrkesarbetare och maskinister, har det även här 
funnits en entusiasm för arbetsformen. Detta beror på att de idéer som finns hos dessa aktörer 
på ett helt annat sätt har uppmärksammats och kommit entreprenaden till gagn än vad som är 
fallet i en utförandeentreprenad. Det har inte förekommit något belöningssystem i stil med 
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ekonomisk kompensation för goda idéer. Detta anses som svårt att få rättvisande och 
samtidigt ett hinder för att få samverkansarbetet att bli en integrerad del i det dagliga arbetet. 
 
I alla projekt har ett tvåpartsincitament använts. Fördelningen har uteslutande varit 50-50 
mellan beställaren och entreprenören. Riktpris med incitament är den bästa metoden för 
ersättning i en samverkansentreprenad enligt alla inblandade. Den fördelning som har varit 
känns rättvisande och bra, även om vissa av de intervjuade projektledarna anser att 
fördelningen skulle vara viktad mer för entreprenören. Detta skulle ytterligare gagna 
utvecklingen av branschen. 
 
Att involvera konsulten som ingår i arbetsgruppen i incitamentet tycker en övervägande del av 
de intervjuade är önskvärt. Hur detta skall göras är dock svårt. En av de intervjuade föreslog 
att konsulten skulle ingå i en 45-45-10 fördelning. På väg 763 var meningen att den största 
underentreprenören skulle delta i incitamentet. Denne drog sig dock ur då de ansåg att 
riskerna var för stora. 

8.7.2 Omvärldsrelationer 
 
Relationerna med omvärlden har i stort sett handlat om relationer med de omkringboende. 
Eftersom alla projekt som studerats har varit rekonstruktioner av vägar i stort behov av 
upprustning har de omkringboende välkomnat arbetena. Detta har i sig medfört att 
relationerna med omvärlden blivit enkla att hantera. De samråd som har genomförts är en del 
av arbetsplanen, vilken görs oavsett arbetsform. Ingen av dessa faktorer påverkas alltså av att 
arbetet utförts som en samverkansentreprenad. 
 
I målsättningarna för väg 760 och 763 finns punkter som säger att det inte skall förekomma 
klagomål från kunder (trafikanter) under byggnadstiden. Inte i någon av dessa entreprenader 
har detta mål uppfyllts. Att målen överhuvudtaget finns tyder dock på att relationer med 
omvärlden har ansetts som viktiga. 

8.7.3 Förtroende 
 
En genomgående trend i alla intervjuer är att personkemin är mycket viktig. I alla 
entreprenaderna som studerats i denna rapport har förtroende och personkemi nämnts som en 
av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna. Personkemin mellan aktörerna i arbetsgruppen 
och styrgruppen avgör om ett förtroende finns. Detta förtroende är sedan oerhört viktigt för att 
samverkan skall fungera.  
 
Som nämnts tidigare är det område där Vägverket Region Norr verkar inte speciellt stort. 
Detta medför att både beställare och entreprenörer har uppfattningar om vilka konstellationer 
som lämpar sig för en samverkansentreprenad. Intervjusvaren och resultaten i entreprenaderna 
visar på att rätt konstellationer har använts. 
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9  SLUTSATS 
 
Frågor som vad det är som gjort projekten framgångsrika/dåliga, vad som är viktigast för att 
få ett lyckat projekt samt vad som kan göras annorlunda analyseras.  
 
I inledningen av detta arbete ställde jag upp två frågeställningar. I korthet innefattade dessa 
huruvida samverkansentreprenaden var ett bra arbetssätt och om de entreprenader som 
genomförts fungerat tillfredställande samt vilka förbättringsåtgärder som eventuellt kunde 
göras i arbetsformens struktur och utförande.  
 
Ett kort svar på den första frågan blir ja, arbetsformen har fungerat tillfredställande. De 
inblandade som jag har intervjuat är överlag enbart positiva till samverkansentreprenaden. I 
jämförelse med normal utförandeentreprenad anser de att arbetet blir roligare att utföra, 
slutprodukten minst lika bra, branschen stimulerad till utveckling Erfarenhetsåterföringen blir 
också bättre och mer differentierad i och med att man på ett helt nytt sätt får inblick i de 
övriga aktörernas vardag. 
Ekonomin har också blivit bra, vilket belyses mer senare i kapitlet. I jämförelse med de 
utförandeentreprenörer som studerats har en markant minskning av prisskillnaderna mellan 
kontraktspris och verkligt pris skett.  
 
Trots att samverkansentreprenaderna överlag har fungerat bra har jag i följande text även 
påpekat de delar i de studerade entreprenaderna där förbättringar kan göras, samt förslag på 
förbättringar. 
 
För att återknyta till kapitel 8 har jag valt att presentera mina slutsatser i samma form, 
nämligen utgående från Anna Rhodins sju väsentliga processer. 
 
9.1  Formulering av gemensamma mål 
 
Att fastställa målen gemensamt i entreprenadens startfas är nödvändigt för att få en 
målöverenstämmelse inom gruppen. Entreprenaden får en bra start om alla inblandade känner 
att målen verkligen leder någonstans och inte bara är framställda för att det skall se bra ut i 
handlingarna. Detta har man lyckats med i de entreprenader som studerats. 
 
På den andra sidan av myntet finns fördelen med att ta fram målen i förfrågningsunderlaget. 
Åtminstone ett huvudmål kan fastställas av beställaren i detta skede. Vinsten med detta är att 
de tilltänkta leverantörerna får en uppfattning om vad beställaren verkligen vill ha. Att veta 
mer om beställarens avsikter förutom de självklara, att klara kostnaden och tiden, medför att 
entreprenören kan skapa ett bättre anbud. Om entreprenaden upphandlas som 
samverkansentreprenad är sådana saker som att beställaren vill se att entreprenören kommer 
med egna lösningsförslag genom aktiv design under entreprenadtiden ett exempel på ett mål 
som skulle kunna vara uttalat redan i förfrågningsunderlaget. 

9.1.1 Rätt mål 
 
Det är alltid svårt att avgöra om ett mål är bra eller dåligt. Har målen uppfyllts och dessutom 
hjälpt entreprenaden framåt, kan de betraktas som bra mål. En diskussion huruvida målen 
skulle kunna formuleras annorlunda för att uppnå än bättre resultat kan dock uppstå.  
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De mål som fastställts i samverkansentreprenaderna har dock varit enkla att följa upp, vilket 
är nödvändigt för att ett mål skall klassificeras som bra. Om de däremot har varit fullt 
relevanta är svårare att säga. Det är fullt möjligt att målframställningen hade fått ett 
annorlunda resultat ifall tiden som fanns till förfogande för att utforma målen hade varit bättre 
tilltagen. 

9.1.2 Mjuka mål  
 
I de fall jag har studerat har frånvaron av mål som rör själva samverkansarbetet varit 
framträdande. Det finns inga mål som tar upp hur samverkan skall utvecklas för att uppnå 
bästa resultat. Att även ha sådana mjuka mål är bra för att på kort sikt implementera 
arbetsformen i det dagliga arbetet och på lång sikt för att utvärdera vad som är de viktigaste 
framgångsfaktorerna i en samverkansentreprenad. 
 
9.2  Problem och konfliktlösning 
 
Det kan vara svårt att diskutera hur problem skall lösas i startskedet. Många uppfattar det som 
riskabelt att prata om problem innan de finns. Det kan finnas en känsla av att om man pratar 
om eventuella problem ökar man risken för att de verkligen uppkommer. När sedan arbetet 
flyter på känns det än mindre angeläget att ta upp frågan. 
 
Det är därför viktigt att skapa en konfliktlösningstrappa redan i upphandlingen. Varje 
trappsteg skall vara tidsbestämt. Tiden för konfliktlösningen skall vara knappt tilltagen. I 
arbetsgruppen skall helst inte mer än en vecka ges för parterna att komma överens, i alla fall 
vid de förhållandevis små entreprenader som det är tal om här. 
 
Konfliktlösningstrappan blir inte bara ett skyddsnät ifall problem uppstår. Den kan också 
fungera som ett incitament för att komma överens i arbetsgruppen. Prestigen i att inte behöva 
”besvära” styrgruppen med problem gör att viljan att lösa dem ökar i arbetsgruppen.    
 
9.3  Teknisk Samverkan 
 
Efter att ha genomfört intervjuerna kan jag konstatera att den tekniska samverkan har fungerat 
bra. Alla medlemmar i de fyra arbetsgrupper som tillfrågats har varit nöjda med arbetsformen 
och ansett att det fungerat övervägande bra. I två av entreprenaderna (väg 760 och väg 763) 
har dokumenterade tekniska fältförsök genomförts som förmodligen inte skulle ha ägt rum i 
en utförandeentreprenad. Även i de övriga entreprenaderna, likväl som i det dagliga arbetet på 
väg 760 och väg 763, har framsteg gjorts. 
 
Arbetsformen har lyckats med den av Vägverket Region Norr uppställda målsättningen att 
vara ett led i utvecklingen av branschen. 

9.3.1 Olika konsulter i olika skeden 
 
Där konsulten i utförandeskedet har varit en annan än den som gjort ursprungshandlingen har 
samverkan med konsulten fungerat bra (tre objekt). I den entreprenad där samma konsult gjort 
ursprungshandlingarna likväl som deltagit i utförandeskedet visade intervjusvaren från 
entreprenören på en bristande samverkan med konsulten i arbetsgruppen. Detta kan tyda på att 
den konsult som gjort ursprungshandlingarna inte skall anlitas i utförandeskedet om ett 
prestigelöst förändringsarbete skall bli verklighet. Att arbetet blir prestigelöst är viktigt för att 
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inte skapa onödiga spänningar inom arbetsgruppen som kan leda till ett havererat 
samverkansarbete.  
 
Eftersom det endast genomförts fyra samverkansentreprenader kan man inte dra för stora 
växlar på detta. Fler entreprenader bör genomföras innan några slutsatser definitivt kan dras 
huruvida olika konsulter behövs i de olika skedena eller ej. 
Det är i sammanhanget intressant att konstatera att det var samma konsult som blev anlitad i 
alla de tre entreprenaderna där en ny konsult anlitades. Möjligheten finns alltså att det inte är 
själva faktumet att det blir en ny konsult som gör förändringsarbetet prestigelöst och bra, utan 
snarare vem denna person är. Personkemin mellan konsulten och övriga medlemmar i 
arbetsgruppen är givetvis lika viktig som förhållandet mellan beställaren och entreprenören.  

9.3.2 Dåliga handlingar, bra resultat 
 
En faktor som är mycket lik i både samverkansentreprenaderna och jämförelseobjekten är att 
ursprungshandlingarna varit, om inte dåliga, så i alla fall i behov av förändringar. De mest 
framträdande bristerna har i båda grupperna funnits dels i mängdförteckningarna och dels i de 
geotekniska undersökningarna. Projekteringsarbetet har överlag varit otillräckligt.  
 
I jämförelseobjekten har detta i hög grad bidragit till att priset för entreprenaderna stigit med i 
genomsnitt 17,2 %. I samverkansentreprenaderna däremot är prisskillnaden mellan 
kontraktspris och verklig kostnad en minskning på 3,6 %.  
Utförandet har skett inom i stort sett samma tidsintervall och utförandet har varit snarlikt. 
Entreprenörerna har även hämtats från samma leverantörsmarknad och priserna har legat i 
samma segment.  
 
I jämförelseobjekten har samma slags förändringar varit nödvändiga som de som gjorts i 
samverkansentreprenaderna. Trots dessa uppenbara likheter finns alltså en genomsnittlig 
prisskillnad på 20 %.   
 
Den enda markanta skillnaden mellan jämförelseobjekten och samverkansentreprenaderna är 
arbetsformen. Det leder till antagandet att det är just denna skillnad som ligger bakom 
prisskillnaderna. Den nära samverkan tillsammans med incitamentsförfarandet medför att 
samverkansentreprenaden blir billigare. Entreprenören får betalt på löpande räkning, d v s 
efter utfört arbete. Arbete som inte utförs får entreprenören inte betalt för, som fallet är när 
man har fastpris. Detta förklarar förmodligen en stor del av prisskillnaden. 
  
Det faktum att de projekt som jag använt som jämförelseobjekt var speciellt utvalda av 
personal på Vägverket Region Norr på grund av sina stora prisskillnader gör att prisskillnaden 
på 20 % inte är helt tillförlitlig. Jämförelseobjekten ligger förmodligen över den 
genomsnittliga prisökningen i en utförandeentreprenad. Det råder däremot inget tvivel om att 
en prisskillnad existerar.  
 
I arbetet som siffrorna hämtats ifrån gjordes även en jämförelse på 24 slumpmässigt utvalda 
entreprenader, dessa visade på en prisökning på 9,9 %. Den mest rättvisande jämförelsen av 
prisskillnaden fås om man tar genomsnittet för alla 34 projekt som studerades i 
ursprungsmaterialet. Detta snitt blir 12 %. [2] 
 
Den mest rättvisande prisskillnaden blir alltså cirka 15 % mellan utförandeentreprenad och 
samverkansentreprenad. 
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9.4  Ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning 
 
Vid intervjun med projektledarna på båda etapperna på väg 760 framkom det att en 
förutsättning för att en kontinuerlig uppföljning av samverkansarbetet skulle ske var att det 
fanns med som en punkt på byggmötet. Eftersom en sådan uppföljning är något helt nytt 
efterfrågades också en fastställd mall för hur uppföljningen skulle gå till.  
För att säkerställa utvecklingen av arbetsformen bör Vägverket ta fram mallar för hur denna 
uppföljning skall gå till. I denna mall bör det framgå att frågan skall tas upp löpande på 
entreprenadernas byggmöten. 
 
Det är också av största vikt att i ett så tidigt skede som möjligt informera alla på arbetsplatsen 
om vad en samverkansentreprenad är. Delar som är viktiga att trycka på i informationen är 
vad det innebär för förändringar i det dagliga arbetet, samt att idéer om utförandet behövs från 
alla nivåer.  
En av de största förändringarna gentemot utförandeentreprenaden är att ordergången inte är 
lika strikt. En maskinförare kan komma till alla i arbetsgruppen med sin idé alltså även 
beställaren eller konsulten. Han eller hon behöver inte bara vända sig till entreprenören. 
Beslutet huruvida idén skall implementeras prövas i arbetsgruppen och beslut sker i samråd. 
Detta gäller oavsett vem den kommer ifrån och vem den presenteras för.  
Med relevant och omfattande information åt alla möjliggörs förbättringar av både 
arbetsmiljön och arbetsformen på ett bra sätt.  
 
9.5  Teambyggande 
 
En förklaring till framgång utan organiserat teambyggande är att de personer som respektive 
organisation erbjuder till projektet är öppna, har likvärdig och hög kompetens samt har lätt för 
att samverka med andra. Här har arbetscheferna ett stort ansvar när de sätter ihop 
arbetsgruppen. Detta är naturligtvis en mycket viktig del även om ett organiserat 
teambyggande bedrivs. Styrgruppens ansvar blir dock mycket större om det inte bedrivs något 
teambyggande. 
 
Teambyggande är ett bra sätt att skapa förtroende mellan aktörerna. De olika grupperna får en 
förståelse både för den egna rollen likväl som för andras. Genom någon dags aktiviteter 
utanför det projektspecifika arbetet kan ett lag bildas som kan föra entreprenaden framåt mot 
önskat resultat, både ekonomiskt, kvalitativt och vad gäller samverkan. Den merkostnad som 
detta för med sig i form av tappad produktionstid eller dylikt kan snabbt betala sig i det 
fortsatta arbetet.  
Det är viktigt att alla parter i entreprenaden i sina kalkyler för in kostnader för missade dagar 
på grund av teambyggnadsaktiviteter. Om entreprenaden upphandlas som 
samverkansentreprenad bör detta budgeteras i förfrågningsunderlaget. På så sätt undviks 
konflikter vid tidpunkten för aktiviteternas genomförande och teambyggandet får en bra start. 
 
Att alla inblandade personer i arbets- och styrgrupp har likvärdig och stor kompetens är också 
av största vikt för ett lyckat projekt. Om det finns skillnader i kunnandet inom gruppen rubbas 
maktförhållandena och förtroendet. Om ingenting då görs för att återställa balansen riskerar 
samverkansarbetet att fallera och arbetet faller tillbaka i gamla gängor igen. 
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9.6  Upphandling 
 
Det går inte att se någon skillnad i resultaten som skulle peka på att det är ofördelaktigt att 
upphandla som utförandeentreprenad och sen omförhandla, snarare tvärt om. Kvaliteten har 
blivit lika bra på vägarna (i den mån det går att mäta idag), samverkan har fungerat lika bra 
och ekonomin i projekten pekar snarare på att det skulle vara bättre att upphandla som 
utförandeentreprenad (väg 712 och väg 515 ligger under snittet på -6 % i utförandekostnad).  
 
Beställaren har också större möjligheter att använda samverkansentreprenad på de projekt 
denne anser lämpligt om entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad. Konkurrensen 
ökar om entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad. Eftersom alla vet vad en 
utförandeentreprenad är och kanske är osäkra på samverkansentreprenadens innebörd ökar 
förmodligen antalet anbud. 
 
Frågan är varför det inte verkar spela någon roll huruvida entreprenaden handlas upp som en 
uttalad samverkansentreprenad eller omförhandlas efter kontraktsskrivning.  
En förklaring kan vara att förfrågningsunderlaget för väg 760 inte innehöll tillräcklig 
information för att på bästa sätt utnyttja arbetsformen. Något som tyder på detta är att det inte 
någonstans i kontraktet står att entreprenören skall komma med egna lösningar efter 
kontraktsskrivningen. Det enda som står är att det i upphandlingen är möjligt att lämna in 
alternativa lösningar på utförandet. I idébeskrivningen av arbetsformen som bifogades i 
förfrågningsunderlaget finns det dock uttalat att konstruktionen kan frångås till förmån för en 
ny och bättre, texten skulle dock kunna göras klarare (kontraktspärm väg 760). 
 
Detta är också något som påtalats av entreprenören vid intervjun, denne betonade vikten av att 
informera om arbetssättet för att få ut mer av det. Möjligheten finns att entreprenaden hade 
gått ännu bättre ifall det tydligt hade framgått att entreprenören skulle kunna komma med 
egna utförandeförslag under resans gång, vilket är fullt möjligt i en samverkansentreprenad. 
 
En troligare förklaring är dock att det inte spelar så stor roll om entreprenaden upphandlas 
som samverkansentreprenad direkt eller i samråd omförhandlas efter kontraktsskrivning. Det 
är andra faktorer som bestämmer ett projekts framgång.  
 
Något som talar för omförhandling efter kontraktsskrivning är att beställaren då har friare 
händer att bestämma vilka projekt som skall bli föremål för omförhandling. Urvalet görs 
utifrån vilken entreprenör som får jobbet och dennes bedömda lämplighet för 
samverkansentreprenader. De tre entreprenader som genomförts efter omförhandling visar på 
att detta fungerar minst lika bra som att vikta mjuka parametrar dubbelt. En risk som 
beställaren tar är att entreprenören ej vill gå med på samverkansentreprenad. Denna risk kan 
sannolikt tas, då de flesta entreprenörer är lyhörda för sina kunders önskemål. Ytterligare en 
faktor som måste beaktas om entreprenaden skall omförhandlas är förfrågningsunderlagets 
utformning. Eftersom det är utförandeentreprenad det är frågan om nu kan inte 
funktionsbeskrivningar användas. Utfö rliga tekniska lösningar med plan- och profilritningar 
m m måste ingå i förfrågningsunderlaget. 
 
Om projektet upphandlas som samverkansentreprenad direkt finns möjligheten att beskriva 
utformningen av vägen med funktioner i förfrågningsunderlaget. 
 
Att vikta mjuka parametrar dubbelt, trycka på att det handlar om ett riktpris istället för ett 
fastpris samt att förklara arbetsformen är de största skillnaderna mellan upphandlingarna.  
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9.6.1 Vilka ursprungshandlingar behövs? 
 
Från delkapitlet om teknisk samverkan framgår att ursprungshandlingarna inte har så stor 
betydelse på samverkansentreprenadens framgång. En slutsats som kan dras ur detta är att det 
inte behövs så utförliga ursprungshandlingar. Frågan blir istället var den undre gränsen för 
ursprungshandlingar och förfrågningsunderlag skall ligga. 
 
Det viktigaste inför en rekonstruktion genomförd som samverkansentreprenad är att ha en bra 
beskrivning av de befintliga förhållandena. Detta medför att de geotekniska undersökningarna 
blir mycket viktiga. 
 
En utförlig beskrivning av det tekniska utförandet är mindre viktigt. Att beskriva vad 
beställaren vill ha genom en funktionsbeskrivning är bättre. Detta skapar bättre förutsättningar 
för arbetsgruppen att arbeta med aktiv design. Det medför också mindre förarbete för 
beställaren då denne inte behöver producera lika utförliga förfrågningsunderlag.  

9.6.2 Riktpris 
 
Alla intervjuade är överens om att det är förändringar av riktpriset som ligger bakom de 
största problemen inom samverkansentreprenaden. En tvist kan lätt uppkomma när detta ämne 
tas upp, vilket kan vara förödande för det fortsatta samverkansarbetet. 
På grund av detta är det av största vikt att så tidigt som möjligt fastställa vad som skall vara 
riktprisförändrande. Om entreprenaden handlas upp som samverkansentreprenad bör en mall 
för riktprisförändringar finnas med redan i förfrågningsunderlaget. För förtroendet i gruppen 
bör det dock vara möjligt att diskutera bestämmelserna i startfasen. Om entreprenaden 
omförhandlas bör mallen fastställas i samband med denna omförhandling. På detta sätt kan de 
problem som uppstått i de genomförda projekten med stor sannolikhet undvikas. 
 
Återigen behövs det påpekas att det krävs fler utförda samverkansentreprenader än fyra. Att 
fastsälla en mall endast utgående från fyra projekt blir inte rättvisande. En bra start på denna 
mall fås dock genom att studera vad som varit riktprisförändrande i dessa entreprenader. 
Mallen prövas sedan i framtida samverkansentreprenader, justeras successivt och blir 
förhoppningsvis bättre och bättre för varje samverkansentreprenad som genomförs.  
 
9.7  Relationer inom gruppen och med omvärlden inklusive 

förtroende 

9.7.1 Uppmärksamma anställda 
 
Att införa ekonomisk belöning till de anställda som kommer med bra och genomförbara idéer 
är inte rätt väg att vandra. Visserligen ökar förmodligen idéflödet, men samtidigt motverkas 
ambitionen att införa arbetsformen som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vad händer om 
ekonomisk belöning finns på en samverkansentreprenad för att på nästa projekt inte finnas? 
Idéflödet skulle säkerligen minska och en återgång till gamla vanor skulle ske. 
Att istället uppmärksamma idégivaren under arbetets gång är en bättre metod. Den egna 
tillfredställelsen när man ser sin idé praktiseras med gott resultat kan inte he ller underskattas. 
 
För att på något sätt kunna ge kompensation till sina medarbetare är det tänkbart att dela ut en 
del av incitamentet vid vinst till de anställda. Det är mycket viktigt att utdelningen sker 
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rättvist. Ett system baserat på procentsats av incitamentsdelen per arbetad vecka eller liknande 
skulle kunna fungera.  

9.7.2 Incitamentsfördelning 
 
Att uppmärksamma konsulten och underentreprenörer i incitamentsförfarandet är önskvärt. 
Ambitionsnivån hos dessa ökar med all sannolikhet om de också får vara med att dela. Rent 
praktiskt vore det inga problem. De får fortfarande betalt för nedlagt arbete på entreprenaden. 
Om det sen är på timbasis, mängder och á-pris eller hur nu ersättningen ser ut spelar mindre 
roll. Incitamentet blir en morot som ger en extra bonus vid vinst. 
Incitamentet kan se ut på flera olika vis. Antingen delas det efter risktagningen precis som 
fallet är vid tvåpartsincitamentet. T.ex. 40-40-10-10. En annan lösning kan vara att bara 
involvera konsulter och underentreprenörer vid eventuell vinst. Detta förfarande skulle 
definitivt öka lusten att komma med egna lösningar och mer aktivt deltaga i 
samverkansarbetet. Det kan dock finnas farhågor med detta. Risken att hela entreprenaden 
skenar iväg och att inte förändringsförslagen tänks igenom ökar. Här måste resterande 
medlemmar i arbetsgruppen vara vaksamma. 
 
Att inte involvera underentreprenörer i incitamentet kan eventuellt bli kontraproduktivt. De 
problem med ändrings- och tilläggsarbeten som delvis ledde till framtagandet av 
samverkansentreprenaden riskerar att förskjutas till förhållandet mellan huvud- och 
underentreprenören. Målöverenstämmelsen blir dålig mellan dessa båda. Entreprenören vill 
komma under riktpriset medan underentreprenören vill ha mer, och gärna kostsamt, arbete. 
Om underentreprenören involveras i incitamentet undviks denna problematik genom att alla 
parter arbetar mot samma mål. 
 
9.8  Steg för steg modell för samverkansentreprenaden 
 
Så som framgått i texten finns det en hel del att tänka på inför en samverkansentreprenad. I 
bilagorna har jag sammanställt en steg för steg modell där jag poängterar vilka delar som är 
viktigast att tänka på.   
 
9.9  Förslag till fortsatt forskning 
 
Under tiden jag arbetat med exjobbet har frågor och funderingar uppkommit som inte 
behandlas i denna rapport men som erbjuder möjligheter till fortsatt forskning inom ämnet 
samverkansentreprenad. 
 

• En liknande studie som denna som inriktar sig på hur resultatet har blivit på det drift- 
och underhållsområde där partnering används inom Regionen. 

 
• Djupare studier om hur upphandlingen av samverkansentreprenader skall gå till för att 

uppnå bästa resultat. Vilka delar skall ingå och vilka har inte lika stor betydelse för en 
lyckad samverkansentreprenad. Här finns delar att förbättra. 

 
• Utveckla en branschstandard för vad som skall vara riktprisförändrande. 

 
• Undersöka hur underentreprenörer kan deltaga i incitamentsförfarandet på bästa sätt. 
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BILAGA 1 STEG FÖR STEG MODELL FÖR 
SAMVERKANSENTREPRENAD. 

 
Här presenteras en enklare ”lathund” för upprättandet och genomförandet av en 
samverkansentreprenad. De viktigaste delarna och momenten för ett lyckat genomförande tas 
upp i punktform. Modellen utgår från de fem faser en samverkansentreprenad är uppbyggd 
av.  
 
Strategival 
Beslut om hur upphandlingen skall utföras: 

• Direkt som samverkansentreprenad 
• Upphandling som utförandeentreprenad med omförhandling efter kontraktsskrivning 

 
Skillnaderna ligger i hur omfattande materialet måste presenteras i förfrågningsunderlaget. 
Kraven på förfrågningsunderlaget blir större om entreprenaden upphandlas som 
samverkansentreprenad. Om entreprenaden upphandlas som utförandeentreprenad ställs högre 
krav på startfasen. 
 
Förfrågningsunderlag 
Om entreprenaden upphandlas direkt som samverkansentreprenad bör följande saker beaktas i 
detta. 
 

• Fastställa riktpriset och incitamentet. 
Bestämma vad riktpriset skall baseras på. Bestämma vilka som skall ingå i 
incitamentet samt hur det skall fördelas.  

• Bestämma vad som skall vara riktprisförändrande. 
• Viktning av mjuka mål. 

Blir viktigare i en samverkansentreprenad än i en utförandeentreprenad då 
arbetsformen kräver andra kompetenser hos entreprenören. Exempel på mjuka 
parametrar som bör beaktas: 

§ Samarbetsförmåga 
§ Erfarenhet 
§ Organisation 
§ Forskning och utveckling 

 
• Geotekniska undersökningar och funktionskrav. 

Att veta vilka markförhållande som gäller på arbetsplatsen är avgörande i en 
samverkansrekonstruktion. Den färdiga produkten kan beskrivas genom funktionskrav 
i stället för detaljerade tekniska lösningar. Detta öppnar vägen för aktiv design.  
 

• En mängdförteckning måste finnas för att ge anbudsgivarna en möjlighet att komma 
med relevanta anbud. 
 

• Skapa konfliktlösningstrappa med tidsbegränsningar för de olika stegen. Denna skall 
kunna förändras i startfasen för att säkerställa förtroendet i arbetsgruppen. 
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Startfas 
 

• Sätta ihop arbetsgruppen. 
Vilka ska ingå? Konsult och underentreprenör 

• I samråd diskutera och eventuellt förändra de punkter som redovisats ovan, speciellt 
de punkter som rör riktpris, incitament och konfliktlösningstrappa.  

• Fastställa gemensamma mål för entreprenaden i styr- och arbetsgrupp i samverkan. 
• Hålla ett startmöte där alla på arbetsplatsen ingår, från styrgrupp till maskinister. 
• Ordna teambildningsaktiviteter. 
• I samråd utforma det bästa sättet att uppnå ställda funktionskrav i det dagliga arbetet. 
• Ställa upp tidplan för entreprenaden. 

 
Om entreprenaden omförhandlas till en samverkansentreprenad måste de punkter som 
redovisas i avsnittet ”förfrågningsunderlag” ovan lösas i startfasen. Tillräcklig tid bör avsättas 
för att styr- och arbetsgrupp skall kunna lösa alla frågor i startfasen. 
 
Genomförande 
 

• Följa upp de ställda målen löpande, både hårda och mjuka. Görs enklast i samband 
med byggmöten. 

• Hålla ett uppföljningsmöte på startmötet för att blåsa nytt liv i samverkansarbetet. 
• Uppmärksamma de personer som bidrar med bra idéer för entreprenadens 

genomförande. 
 
Uppföljning 
 

• Hålla ett slutmöte för att se hur entreprenaden har gått. Underlättar inför framtida 
samverkansentreprenader. 
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BILAGA 2  INTERVJUFRÅGOR TILL BERÖRDA 
BESTÄLLARE, ENTREPRENÖRER OCH 
KONSULTER 

 
1. Ledningens engagemang 

 
• Måste konceptet säljas in ”högre upp”? 
• Är ledningen beredd att avsätta tid? 

 
2. Utbildning 

 
• Har utbildning om partnering hållits hos beställaren, entreprenören, projektören o s v? 

 
3. Partneringseminariet 

 
• Har ni haft ett partneringseminarie? 
• Vilka var med? (även ledningen?) 
• Fanns ”underlättare" med? (tredje oberoende person, ”diskussionsledare”) 
• Var hölls seminariet? 
• Agenda? 
• Tidsåtgång? 

 
4. Teambyggande  

 
• Hur gjordes teambyggandet? 

 
5. Konfliktlösning 

 
• Identifierades ”oklarheter/frågor” och gjordes plan för att lösa dem? 
• Finns en ”konfliktlösningstrappa” 

– Exempel från teorin:  Tid Nivå 
    1 dag Direktion 
    1 dag Distrikt/region
    4 tim Ac/Projektledare
    4 tim Pc 
    2 tim Al 

 
– Svensk modell:   Tid Nivå 
    2 v Regionnivå 
    2 v styrgrupp 
    1 v arbetsgrupp 
 
Vår tradition ger nog andra tider, men detta är ett sätt att undvika ”surdegar”. T ex 
skulle man kanske ha det så att det man inte kan lösa på ”platsen” inom en vecka förs 
till nästa nivå för att lösas senast kommande byggmöte. Går detta ej förs det vidare till 
”ombudsnivå” för att lösas senast nästa byggmöte. Nästa steg, som ej borde bli aktuellt 
alltför ofta, är att frågan förs från projektet till ”direktionen”. 
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6. Beslutsprocess 

• Har man satt mål för denna? 
 

7. Utvidgning 
• Har teamet utvidgats till att omfatta alla? (Vid t ex personalomsättning, olika etapper.) 

 
8. Samverkansentreprenad i produktionen 

 
• Löser man frågor som team? 
• Är man öppna mot varandra när det gäller problem? 
• Erkänns fel? (för att kunna lösas i god samverkansanda) 
• Sker uppföljning av startseminariet? 

 
9. Incitament. 

 
• Hur delas besparingarna/vinster? 
• Vilken roll spelar projektörerna? 
• Är de med och delar? 

 
10. Gemensam uppföljning 

 
• Hur går den till? 
• Finns det något systematiskt sätt att följa upp hur partneringsamarbetet utvecklas? 
• Om inte, hur skulle en sådan uppföljning gå till? 

 
11. Belöningar och uppmärksamhet 

 
• Finns det någon modell för sådant? (bonus för anställda, uppmärksamhet ”högre upp”) 
• Vad skulle kunna vara en bra morot för att få alla mer intresserade att aktivt deltaga i 

partneringarbetet? 
12. Brister 

 
• Vad anser ni är den största bristen med Vägverket Region Norrs partneringkoncept? 

 
13. Ansvar & konkurrens  

 
• Hur tycker ni ansvarsfrågan är behandlad i Vägverket Region norrs 

partneringentreprenader? 
• Vilken inverkan har Vägverket Region Norrs partneringkoncept på konkurrensen i 

regionen? 
 
14. Partneringkonceptet 
 

• Fanns det tillräckligt med information om Partneringkonceptet i 
förfrågningsunderlaget? 

• Om inte, vilken information saknades? 
• Hur skulle en alternativ form för informering om partnering se ut? 
• Upplever ni några brister i er egen kunskap om partnering, i så fall vad? 
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• Ger samverkansentreprenad incitament till utveckling? 
• Har ni några förslag till förbättringar av partneringkonceptet så som det genomförs av 

Vägverket Region Norr? 
 
15. Entreprenadform – ansvarsfördelning. 
 

• Vilken entreprenadform lämpar sig bäst för partnering? AB eller ABT? 
• Vad är fördelarna med AB resp. ABT? 
• Vad är nackdelarna med AB resp. ABT? 
• Behövs det kanske en egen AB för partnering. 

 
16. Ersättningsform. 
 

• Är riktpris med incitament en lämplig ersättningsform för Partneringentreprenader? 
• Hur skall incitamentet fördelas? 
• Vad skall föranleda förändringar av riktpriset? 

 
17. Systemhandlingar. 
 

• Var förfrågningsunderlagets tekniska delar tillräckliga för att bedöma uppdragets 
omfattning när det gäller: 

o Geoteknik? 
o Plan- och profilritningar? 
o Mängdförteckningar? 
o Övriga handlingar? 

 
18. Upphandling. 
 

• Var det klart för er vilka bedömningsgrunder som gällde? 
• Hur skall mjuka parametrar viktas i samverkansent reprenader? 
• Påverkas antalet potentiella anbudsgivare negativt av att samverkansentreprenad krävs 

som arbetssätt? 
• Vilka är skillnaderna jämfört med era normala upphandlingar? 

 
19. Kalkylerbarhet 
 

• Var anbudstiden tillräcklig? 
• Vad var svårkalkylerbart, minst tre faktorer? 
• Vad uppfattar ni som skillnaden med att lämna ett riktpris istället för ett traditionellt 

anbud? 
• Upplevs incitamentet som en morot eller ett hot? 
• Vilken typ av ekonomiska risker uppfattade ni? 
• Har ni några kostnader som helt beror på det faktum att det handlar om ett 

partneringprojekt? 
 
20. Uppstartsfasens längd  
 

• längre än vanligt? 
• I så fall varför? 
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21. Projektmål 

• Vilka mål ställdes upp för projektet? 
 
Frågor till berörda konsulter 
 
1. Vad medför en samverkansentreprenad för konsultens arbe te? 
 
2. Upplevs arbetsklimatet som mer öppet än vid vanliga utförandeentreprenader, i så 

fall på vilket sätt? 
 
3. Deltog ni i teambildningsarbetet? 
 
4. Vad anser ni är den största bristen med Vägverket Region Norrs 

samverkansentreprenader? 
 
6. Hur bör konsultens deltagande i incitamentet utformas? 
 
7. Blir kvaliteten på rekonstruktionen bättre vid en samverkansentreprenad än vid 

vanlig utförandeentreprenad?
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BILAGA 3 INTERVJUSVAR 
 
Korpforsen-Mårdsel, väg 760 
 
Intervju Bo Wikström (BW), arbetschef Vägverket Produktion Anläggning, Luleå 
 
BW tycker att samverkansentreprenad är en intressant arbetsform som utvecklar människor, 
som sliter mindre psykiskt på inblandade aktörer, utvecklar branschen och genererar 
ekonomiska vinster för alla inblandade. 
 
Enligt BW finns ingen uttalad strategi vad gäller samverkansentreprenad inom vägverket 
produktion. Första etappen på väg 760 var det första projektet som genomfördes i regionen. 
Det var ganska snabbt påkommet och det fanns ingen tid för strategier.  
 
BW: s egna kunskaper om samverkansentreprenad är inte fullt tillräckliga, i alla fall var de 
inte det vid upphandlingsfasen inför entreprenaden. Detta beror mycket på att det var den 
första samverkansentreprenaden han var med i. I efterhand har detta dock inte inneburit några 
problem, skillnaderna mellan ett vanligt projekt och detta är inte så stora enligt BW. 
 
Objektet upphandlades som ett samverkansentreprenadjobb och inga sidoförslag lämnades 
eftersom entreprenören var rädd att förlora hela vinsten om sådana lämnades. Det visade sig 
inte vara fallet upptäcktes senare, entreprenören hade utan problem kunnat lämna sidoförslag. 
Ingen utbildning har genomförts på Vägverket Produktion. Det var Per Björnfots idéer som 
låg bakom hela konceptet och det var han som stod för kunskaperna inom ämnet. Projektet 
har dock diskuterats både före under och efter projektet.  
 
De bedömningsgrunder som gällde i upphandlingen var klara (dubbel vikt för mjuka 
parametrar) och detta tycker BW är bra eftersom det viktigaste för en lyckad 
samverkansentreprenad är personkemin mellan aktörerna. BW anser inte att antalet potentiella 
anbudsgivare påverkas negativt av att samverkansentreprenad används.  
 
Själva arbetet med upphandlingen var lika omfattande som vid övriga entreprenader, och 
anbudstiden var fullt tillräcklig. Tre saker som ansågs svårkalkylerbart var: 
 

• Saker som är omöjliga att se eftersom det ligger snö på platsen under vintern. 
(trummor och liknande) 

• Bärlager (spillfaktor, långa transporter) 
• Omkostnader är svåra att värdera och prissätta i en samverkansentreprenad. 

 
Skillnaden mellan att lämna ett riktpris och ett fastpris är tryggheten att förlusten delas om 
riktpriset blir fel, vilket inte är fallet vid fastpris. Inga ekonomiska risker fanns enligt BW med 
arbetsformen samverkansentreprenad, snarare tvärtom eftersom förluster delas också.  
 
Kostnader som direkt härrörde sig till samverkansentreprenad var t ex 
cementstabiliseringsexperimentet som gjordes (man ersatte hyttsten med cementstabiliserat 
finmaterial från linjen). Detta experiment betalades till hälften av entreprenören.  
 
Uppstarten var kort, ca två veckor. Detta var nödvändigt för att få så mycket gjort innan 
vintern som möjligt.  
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Det förekom ett slags partneringseminarie där beställare och entreprenörer träffades 
tillsammans med motsvarande från samverkansentreprenaden på väg 763 (Gunnarsbyn 
Norriån). På detta möte fanns även representanter från Vägverkets huvudkontor i Borlänge 
med. Mötet tog en heldag.  
Synpunkter från både Vägverket Produktion och NCC utvärderades. Detta möte var dock en 
engångsföreteelse, de enda övriga mötena var byggmöten. På dessa möten medverkade 
beställare, entreprenör, konstruktören och någon underentreprenör. Byggmöten hölls var 14: e 
dag på arbetsplatsen i början. Styrgruppen medverkade en gång i månaden. På dessa möten 
bestämdes vilka förändringar som skulle göras i ursprungshandlingen. Dessa möten var fullt 
tillräckliga enligt BW. Under dessa möten skedde även uppföljningen av projektet, ingen 
specifik uppföljning av hur samverkansarbetet utvecklades genomfördes. 
 
Underentreprenörens deltagande ser BW som problematiskt ur vinstdelningssynpunkt.  
Ett behov för en tredje oberoende ”diskussionsledare” ser inte BW. I alla fall inte i ett så här 
enkelt projekt, i ett större, mer komplicerat projekt skulle behovet vara större.  
 
Det fanns ingen uttalad konfliktlösningstrappa utan konflikter löstes på samma sätt som 
vanligt. Eventuella på plats olösliga problem skulle styrgruppen ta hand om. Några sådana 
problem var det aldrig tal om.  
 
Den teambuilding som genomfördes var en genomgång på platsen med alla inblandade där 
samverkansentreprenadkonceptet förklarades och representanter valdes ut från arbetsstyrkan 
för deltagande i byggmötena. 
Det som gör samverkansentreprenad så intressant för entreprenör är enligt BW att man i 
princip la ritningarna åt sidan och gjorde om projektet från grunden (ändrade överbyggnaden, 
ändrade lösningar på trummor, cementstabiliserade finmassor istället för hyttsten i 
förstärkningslagret.) 
 
Utvidgning av teamet gjordes inte, samma folk var med hela tiden på vardera etappen. Att 
Vägverket Produktion höll i bägge etapperna var mycket smidigt vid beläggningsarbetena, 
platschefen på etapp 2 var i princip platschef för beläggningsarbetet på etapp 1 samtidigt. 
 
Personkemin var bra mellan projektledaren och platschefen på båda etapperna, detta är enligt 
BW nödvändigt för en lyckad samverkansentreprenad. 
 
Incitamentet var 50-50, detta fungerade bra men BW anser att det skulle vara ännu bättre om 
entreprenören fick 60/40 eller 70/30 för att täcka alla extrakostnader som entreprenör råkar ut 
för. Entreprenören tar även de största riskerna och bör därför få mest i incitamentet. Samma 
fördelning skall gälla vid ev. förlust, detta skulle öka incitamentet för entreprenören ännu mer. 
Riktpris med incitament är den enda ersättningsform som BW kan tänka sig för 
samverkansentreprenad. För att riktpriset skall fungera får det inte vara för strikt angående 
ändringar av riktpriset. Sunt förnuft skall först och främst råda. Förändringar av riktpriset 
skall göras vid såna saker som direkt påverkar projektet. Alla arbeten som inte leder till 
riktpris förändringar blir ren förlust för entreprenaden, därför skulle dessa arbeten helst ligga 
vid sidan om. Målen för entreprenaden uppfylldes till största delen.  
 
De projektörer som tog fram handlingarna byttes ut inför projektstarten. Detta var bra för då 
finns inte risken att det går prestige i ändringarna av handlingarna under entreprenadens gång.  
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Att ha en modell för belöningar för yrkesarbetare anser inte BW skall finnas. En 
förslagsverksamhet finns redan inom företaget, oavsett entreprenadform. Detta fungerar bra 
för Vägverket Produktion enligt BW. Alla förslag, oavsett utkomst, belönas med en 
”lappkniv”.  
 
Ansvarsfrågan innebär inga problem enligt BW.  
 
Konkurrensen i regionen påverkas inte negativt enligt BW, den enda skillnaden i 
upphandlingen i det här projektet mot vanliga var att mjuka parametrar värderades dubbelt så 
högt. Detta påverkar såklart konkurrensen lite enligt BW. 
Enligt BW ger samverkansentreprenad ett utvecklingsincitament speciellt i designen och 
konstruktionen. Det behövs helt enkelt inte någon sådan på ett så här pass enkelt projekt, det 
enda som behövs är en arbetsplan med tillräckligt vägområde och tillräcklig information för 
att lämna ett anbud. T o m geotekniken kan göras på plats. 
 
AB är bäst för samverkansentreprenad eftersom det är enklare att komma fram till ett pris än 
vad det är för en totalentreprenad. Ett rättvisande riktpris för totalentreprenad anser BW vara 
mycket komplicerat. I andra sammanhang än prissättning behövs inte en AB lika mycket i en 
samverkansentreprenad. En egen samverkansentreprenad-AB behövs inte enligt BW.  
 
Om det hade varit en utförandeentreprenad hade prislappen hamnat någonstans mellan 65-70 
miljoner för båda etapperna enligt BW.9 
 
Förbättringsförslag 
 
På en samverkansentreprenad behöver inte projekteringen vara så utförlig enligt BW. Det 
räcker i princip med en arbetsplan. Eftersom projekteringen ändras så mycket under ”resans 
gång” så är den i princip onödig. Det blir bara en onödig kostnad. 
 
BW anser att den största bristen med Vägverket Region Norrs samverkansentreprenadkoncept 
är svårigheten att få betalt för fasta kostnader, som etablering osv. Detta bör klargöras bättre. 
En tanke är att lägga sådana kostnader utanför själva samverkansentreprenaden och upphandla 
dessa som vanligt, med fastpris. Ekonomin är överhuvudtaget det enda problematiska enligt 
BW. 
 
Informationen om arbetsformen samverkansentreprenad i förfrågningsunderlaget var inte fullt 
tillräckligt, där stod bara att vinsten skulle delas. Ingenting sades om att entreprenören skulle 
komma med egna lösningar. Detta samt hur faktureringen skulle gå till för att inte 
entreprenören skall behöva satsa räntepengar för betalning av fasta poster anser BW skall vara 
med i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget var överhuvudtaget bristfälligt i det här 
projektet.  
BW anser att en utvärdering av hur detta projekt, och de andra som gjorts i regionen, har gått 
bör vara ett bra steg för att informera om samverkansentreprenad. 
 
De problem som fanns i entreprenaden gällde uteslutande hur ersättningen skulle vara, det var 
aldrig några problem avseende föreslagna lösningar. Det är svårt att följa upp hur 
samverkansarbetet utvecklas.  
 

                                                 
9 Det verkliga priset för de bägge etapperna blev 56 750 000 kronor 
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Eftersom samverkansentreprenad är mer tidskrävande än en vanlig utförandeentreprenad 
krävs det att denna extratid finns i projektet, på första etappen fanns tendenser att inte tiden 
räckte till i projektledningen. Eftersom konsulten gick in som en slags projektledare blev inte 
effekterna av detta så stort. 
Det viktigaste att tänka på i en samverkansentreprenadentreprenad är att personkemin mellan 
aktörerna stämmer, att riktpriset ligger rätt, att man är överens om vad som skall ge 
förändringar av riktpriset och att alla inblandade är kunniga, kreativa, har likvärdig kompetens 
och kan ta beslut.  
 
Intervju Gunnar Zweifel (GZ), Vägverket Region Norr, projektledare, etapp 2 
 
GZ är i vanliga fall geotekniker och brospecialist på Vägverket Region Norr men fick rycka in 
som projektledare på det här projektet på grund av för mycket arbetsuppgifter för de ordinarie 
projektledarna. Detta var alltså hans första projektledning över huvud taget. 
 
Ledningens engagemang har inte GZ någon direkt uppfattning om, han kom in sent i projektet 
(efter uppstart) efter att chefen på vägbyggnadsavdelningen, Per Björnfot, satt igång projektet. 
Det engagemang han kände var det som Per kom med. GZ har ingen uppfattning om 
ledningen (Per) avsatte mer tid på detta projekt än vad som är brukligt. Något engagemang 
ännu högre upp i hierarkin uppfattades inte. Det finns enligt GZ ingen uttalad strategi för hur 
en samverkansentreprenad skall genomföras.  
 
GZ uppfattar det som att man utgående från riktpriset tillsammans med entreprenören skall 
göra projektet effektivare med minst bibehållen kvalitet och sänkt kostnad. Det fanns dock 
uttalade mål. 
 
Mål för projektet: 
 
Ekonomi:  Slutkostnad 93 % av riktpriset     
Trafik:  0 klagomål från trafikanterna 

Arbetet skall drivas i samråd med etapp 1 så att man ej bedriver arbetet på bägge 
etapper samtidigt. Detta för att minska längden på trafikstörningarna. 
Arbetena på våren 2002 skall inriktas på att klara de ur tjällossningssynpunkt 
svaga avsnitten. 

Kvalitet: 0 fel vid revisioner. 
Planeringen av etapp 2 skall utföras så att man i möjligaste mån undviker tunga 
transporter på den nybyggda etapp 1. 

Miljö: 0 fel vid revisioner. 
Arbetsmiljö: Omgående åtgärda alla brister som uppdagas vid skyddsronder. 
 
Man hade ingen uttalad plan för hur man skulle lösa eventuella problem utan det löstes 
efterhand. Det fanns ingen konfliktlösningstrappa.  
 
Det var överhuvudtaget en mycket bra stämning på platsen och det fanns knappt några 
problem som inte kunde lösas på plats direkt. Dock fick man ta hjälp av styrgruppen för att 
lösa vad som skulle rendera i riktprisförändringar i ett par fall. Ett exempel var att riktpriset 
ökade därför att det användes ”gröna” bilar istället för kravet i upphandlingen som föreskrev 
”gula” bilar.  
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Mellan etapp 1 och 2 på väg 760 byttes hela platsledningen ut och därigenom bildades ett helt 
nytt team. Vissa maskinister och yrkesarbetare deltog i bägge projekten. Det genomfördes inte 
heller några informella möten i teambildningsyfte, detta medförde dock inga problem med 
teamkänslan, den var bra och kreativ. En viss löpande utvidgning av teamet skulle kanske 
vara bra för att ”fånga upp” nya maskinförare.  
 
GZ har liten erfarenhet av produktionen men han tycker att det fungerade jättebra på 
arbetsplatsen, oklarheter löstes i teamet och det rådde ett öppet och bra klimat där fel erkändes 
för att lösas i god teamanda.  
 
Incitamentet delades 50-50 mellan beställare och projektör. Projektören var inte med och 
delade. GZ anser att denne inte kan vara det som upphandlingen ser ut idag, dvs. på färdig 
bygghandling. Då skulle ett team bildas med beställare, entreprenör och projektör ett steg 
tidigare, d.v.s. i samband med utformningen av bygghandlingen. Detta innebär dock stora 
problem, eftersom LOU inte tillåter ett sådant här förfarande.  
Den bästa fördelningen skulle enligt GZ vara att entreprenören fick större del av incitamentet 
för att öka viljan att förbättra projektet. 
 
Det finns inga problem med ansvarsfrågan enligt GZ eftersom alla konstruktionslösningar 
som entreprenören tar fram måste godkännas av projektledaren, varpå denne tar på sig allt 
ansvar. Han tror inte heller att konkurrensen i regionen påverkas negativt av att 
samverkansentreprenad används.  
 
GZ tror att samverkansentreprenad bidrar positivt till utvecklingen i branschen, i alla fall mer 
än vad utförandeentreprenad gör. Goda idéer tas tillvara på ett bättre sätt och det kommer 
även fram fler goda idéer, speciellt från entreprenadsidan.  
 
AB fungerade bra på detta projekt och AB användes knappt. Dock har bara GZ genomfört ett 
projekt till, så frågan är svår att svara på. En egen AB för samverkansentreprenad behövs, 
mest för att reglera vad som skall vara riktprisförändrande. 
 
Angående riktprisförändringar uppåt skall det föranledas av moment i produktionen som är 
nödvändiga men inte kan förutses ur bygghandlingarna. GZ ser inga ekonomiska risker med 
samverkansentreprenad. 
 
Förbättringspotential 
 
Det har inte hållits någon utbildning om samverkansentreprenad på vägverket. GZ anser att 
det skulle vara bra med en mindre utbildning, exempelvis en halvdag, och gå igenom 
konceptet. Det fanns ett mindre möte innan GZ var involverad där alla på bygget var med. 
Inget mer möte fanns. Det genomfördes inte heller något riktat teambyggande.  
 
GZ anser att det hade varit ”riktigare” om den projektör som gjort handlingarna också varit 
med mer i produktionen.  
Det fanns ingen systematisk uppföljning av hur samverkansarbetet utvecklades. Det fanns 
ingen tid till detta under byggmötena och det var inte heller något som man reflekterade över. 
För att genomföra en sådan uppföljning är det första steget att det finns med på dagordningen 
på byggmötena samt att representanter för maskinförare och anläggningsarbetare finns med på 
mötena.  
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Mer tid krävs också för att genomföra en samverkansentreprenad än vanliga objekt och 
projektledaren måste kunna engagera sig mer. Detta är mycket viktigt. 
 
Det fanns inget belöningssystem för anställda vad GZ känner till. 
 
Den största drivkraften för att få alla mer involverade i samverkansarbetet är att få 
anläggningsarbetare och maskinförare att känna att deras idéer får gehör och används i 
produktionen för att förbättra projektet. Första steget i den här riktningen är att alla deltar i 
mötena. 
 
Det finns enligt GZ en risk med arbetsformen samverkansentreprenad vad gäller kvalitén. 
Detta är att man i jakten på kostnader eventuellt kan försämra kvalitén på vägen. Här finns 
risker och fallgropar enligt GZ.  
 
Intervju Leif Lindgren (LL), Vägverket Region Norr, projektledare, etapp 1. 
 
Första etappen av väg 760 var den första samverkansentreprenaden som genomfördes i 
Vägverket Region Norr.  
 
LL tycker att samverkansentreprenad är bättre än utförandeentreprenad. Det blir bättre 
lösningar rent tekniskt och kvalitetsmässigt, även om det inte alltid blir billigare, branschen 
som helhet gynnas på längre sikt. Det är viktigt att konceptet används på rätt projekt, där det 
finns stor förändringspotential (landsbygd, inte tätort). 
 
Incitamentet delades upp 50-50 mellan entreprenör och beställare, ingen underentreprenör 
eller projektör var alltså med. Att ha med projektörerna i incitamentet ser LL som svårt 
eftersom de i princip inte kan delta i förbättringsarbetet. Snarare tvärtom, det är deras missar 
man korrigerar.  
 
De ev. konsulter som kommer in och förändrar i produktionsstadiet kan dock vara med och 
dela, hur vet inte LL.  
 
Det har inte förekommit någon som helst teoretisk utbildning om samverkansentreprenad på 
Vägverket Region Norr. En informationsträff med alla entreprenörer som skulle kunna tänkas 
lämna anbud erbjöds innan upphandlingsförfarandet, där alla intresserade fick komma på en 
kortare presentation av vad samverkansentreprenad skulle innebära på det här projektet. Detta 
var bra enligt LL.  
 
Inget partneringseminarie hölls innan projektstart, utan den enda informationen var den 
allmänna infoträffen. 
 
Något som LL tycker är väldigt viktigt är att rätt personer med erforderlig kunskap och 
intresse finns representerade från båda sidor i styrgruppen. Om inte rätt entusiasm och 
förmåga finns där kan hela projektet fallera.  
 
Även platsgruppen skall ”byggas ihop” på rätt sätt med rätt personkemi. Här är 
teambuildingen mycket viktig, och den fungerade bra på väg 760 enligt LL. Teamet innehöll 
först plastchefen och beställarombudet ner till utsättaren, detta visade sig vara för litet och 
utvidgades till att innehålla även maskinister efter hand.  
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Det är mycket viktigt att alla på bygget blir informerade. Att hitta tid för att informera alla och 
bygga team är dyrt och därför lite lågprioriterat. En missad dag kostar ungefär tiotusen kr. 
 
I produktionen fungerade samverkansentreprenaden som arbetsform alldeles utmärkt, frågor 
löstes som ett team eftersom det inte finns någon anledning för någon part att hålla inne med 
information pga. incitamentet. Detta, tillsammans med att frihetsgraderna ökar, gjorde att det 
blev roligare att jobba. Det blev mer kreativt på arbetsplatsen. En öppen atmosfär fanns på 
arbetsplatsen. Detta beror mycket på personkemin mellan parterna enligt LL. Att man är 
öppen är väldigt viktigt för ett lyckat projekt.  
 
De små fel som fanns på entreprenaden berodde nästan uteslutande på fel projektering, 
eftersom de som gjort projekteringen inte var samma som var på platsen blev allting 
prestigelöst och därmed fanns en atmosfär där fel erkänns. Att byta uppsättning och ta in en 
ny konsult för att ev. ändra i handlingarna är enligt LL mycket bra.  
 
Någon uppföljning av startmötet gjordes inte direkt, inte mer än vanliga byggmöten. Hur 
samverkansarbetet utvecklades studerades inte alls. Eftersom inga problem uppstod och allt 
fungerade bra fanns heller ingen anledning till detta enligt LL. Det måste framgå från början 
hur en sådan uppföljning skall gå till. Att ha en extern ”partneringexpert” som sköter den idén 
är nog inte fel enligt LL. 
 
Mötesfrekvensen skall enligt LL vara stor i början för att sedan minskas efter hand. Alla 
frågor skall vara lösta så snart som möjligt. Ansvarsfrågan är inget problem enligt LL, det 
som är bestämt blir beställarens ansvar. AB räcker inte riktigt till i alla lägen.  
 
Konkurrensen i regionen påverkas inte av att samverkansentreprenad används, främst 
beroende på att det upphandlas som utförandeentreprenad. LL anser att 
samverkansentreprenad som arbetssätt bidrar stort till branschens utveckling. Alla har 
incitament att tänka till en extra gång och man kan prova nya grepp och lösninga r eftersom 
det kostar mindre att göra fel. 
 
Den entreprenadform som lämpar sig bäst är AB, den har dock stora brister. Men LL anser att 
beställaren skall ta på sig det största ansvaret.  
 
De ekonomiska risker som LL uppfattar hänger samman med osäkerheten om 
riktprisförändringar, det blir dyrare om inte dessa är definierade.  
 
Uppstartsfasen var en månad och det var fullt tillräckligt enligt LL. Det ställdes upp en lista 
på mål.  
 
Förbättringspotential 
LL anser att Vägverket Region Norrs samverkansentreprenadkoncept måste förtydligas. Man 
vet om att det är samverkansentreprenad men faller gärna tillbaka i gamla spår, d.v.s. 
utförandeentreprenad. En tredje, oberoende part, skulle därför vara bra att ha.  
 
Att precisera vad som skall vara riktprisförändrande är också mycket viktigt enligt LL. Det 
skall helst vara klart redan i upphandlingen vad som skall vara riktprisförändrande, allra 
senast vid startmötet. Det skall vara förändringar som bidrar till projektet som skall förändra 
riktpriset, inte småsaker. Man skall inte plocka i det för mycket för det skapar ingenting.  
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För att ge störst utveckling för vägverket borde incitamentet fördelas 70-30 till entreprenörens 
fördel vid vinst samt 30-70 vid förlust. 
 
Alla inblandade parter måste veta vad som gäller redan från upphandlingsfasen. Detta gäller 
hela vägen från yrkesarbetare och maskinister till de högsta inblandade cheferna.  
 
På väg 760 fanns dock inga uppenbara problem som berodde på att ledningens engagemang 
var för litet. Föga förvånande då inga större problem uppkom under entreprenaden.  
 
Ledningen avsatte inte mer tid på just det här projektet än på något annat projekt. En gång i 
månaden var ombuden på arbetschefsnivå på platsbesök, vilket var fullt tillräckligt enligt LL.  
 
Någon strategi för samverkansentreprenad finns inte, i alla fall inte officiell. Den som var 
drivkraften bakom samverkansentreprenad som arbetssätt var Per Björnfot som då var chef på 
Vägbyggnad på Vägverket Region Norr. Hans strategi var den som gällde.  
 
LL anser att en utbildning, gärna med oberoende lärare, skulle vara nyttigt för att förtydliga 
vad som gäller för att ”styra upp” samverkansentreprenaden.  
Någon plan för att lösa problem, en konfliktlösningstrappa, fanns inte definierad innan 
projektstart, utan problem fick lösas efterhand de uppstod. Eftersom konfliktlösningstrappan, 
om den hade funnits, förmodligen bara skulle bestå av två steg, plats- och styrgrupp, skulle 
inte detta vålla några problem enligt LL. Någon ”konfliktdeadline” fanns inte heller. 
 
För att få alla mer intresserade i samverkansentreprenad i produktionen anser LL att något 
belöningssystem med pengar skulle vara det enda som fungerar. Vad detta system skulle 
basera sig på kan han dock inte svara på. En viktig förutsättning för ett sådant system är att 
man definierar vad som är projektförbättrande. 
 
LL anser att han har för lite personliga kunskaper om samverkansentreprenad, vad som krävs 
från början, var gränsen går mellan entreprenör och beställare, vilka möten som krävs och vad 
som är viktigast att man följer upp. Ett problem med samverkansentreprenaden är att det 
kräver erfaren personal i utförandefasen enligt LL, dessa blir färre och färre. 
 
Intervju Markus Mattsson (MM), Vägverket Produktion, platschef, etapp 2 
 
Markus Mattsson tycker att samverkansentreprenad är en bra arbetsform. Det är utvecklande 
både personligt och för branschen i stort. I projektet (väg 760) har mycket extra gjorts utan att 
det har blivit dyrare för beställaren, detta ser MM som osannolikt i en vanlig 
utförandeentreprenad. Ex. på vad som gjorts är breddningar och dikningar för att öka 
trafiksäkerheten på vägen. 
 
MM anser nu att han inte har några större brister med sina egna kunskaper om 
samverkansentreprenad. Eftersom detta projekt har varit MM: s första samverkansentreprenad 
är det självklart att vissa luckor i kunskapen fanns. Det svåra med samverkansentreprenad 
anser MM vara att det kräver ett helt nytt tankesätt där samarbete sitter i första stolen. 
 
Samverkansentreprenad ger incitament till utveckling så tillvida att det alstrar många nya 
idéer, vilka i sin tur ger ekonomiska vinster i många fall. Man är inte heller lika bunden till 
handlingarna vilket även det stimulerar idéfabrikationen. 
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AB fungerade bra för etapp 2 på väg 760. Det fanns inga större tvister som behövde AB under 
entreprenadens gång. MM anser inte att ett behov finns för en separat AB för 
samverkansentreprenad. 
 
MM kan inte se någon alternativ ersättningsform till riktpriset med incitament, och han anser 
även att denna ersättningsform fungerat bra under entreprenaden. Incitamentet fördelades 50-
50 på projektet och det tycker MM är rimligt.  
 
Han anser att beställaren skall ta ev. vinst och ”återinvestera” den med samma folk som har 
bidragit till vinsten första gången. Detta kan antingen göras på samma plats eller någon 
annanstans. Poängen med detta är enligt MM att inga konkurrerande entreprenörer får del av 
den vinst som Vägverket Produktion har skapat åt Vägverket Region Norr, utan den kommer 
de till godo som har skapat den. 
 
MM anser att handlingarna till projektet var allmänt dåliga. Det var många fel i 
mängdförteckningen och geoteknikdelen. Plan & profilritningarna var väl bra, men de gjordes 
likväl stora ändringar i dem.  
 
Eftersom detta inte ledde till några större problem för projektet utan snarare tvärtom (fler 
idéer, flexibel beställare) undrar MM om det behövs så utförliga handlingar inför en 
samverkansentreprenad. Det vore tillräckligt med precis så mycket att det går att räkna på. 
Resten borde kunna lösas på plats i ett sådant här rekonstruktionsprojekt.  
 
MM ser inga stora ekonomiska risker med samverkansentreprenaden, han anser dock att 
beställaren ”tjänar” mest på en eventuell förlust.  
 
Uppstartsfasen var 2-3 veckor lång, vilket var fullt tillräckligt enligt MM.  
 
Ledningens engagemang var stort enligt MM, mycket beroende på att det var ett pilotprojekt. 
Ledningen avsatte lagom med tid för projektet och samverkansarbetet fungerade bra, trots 
bristen på en uttalad strategi hos entreprenören.  
 
Det har inte förekommit någon teoretisk utbildning om samverkansentreprenad hos 
entreprenören, det närmaste i den vägen var platsgenomgången vid startmötet. MM anser inte 
att utbildningsbehovet är så stort, då är det mycket viktigare att informera maskinister och 
andra underentreprenörer om vad samverkansentreprenad innebär för dem.  
 
Teambuildingen var inte annorlunda mot vanliga projekt. 3-4 middagstillfällen utanför 
arbetstid för att svetsa ihop gruppen, inget mer.  
 
Problemen löstes som ett team, MM anser att en atmosfär där fel erkändes fanns på 
arbetsplatsen, trots att inga större fel uppkom under entreprenaden.  
 
Vid personalomsättningar ”invigdes” de nya medarbetarna i arbetssättet på arbetsplatsen med 
fokus på samverkansentreprenadkonceptet.  
 
Det skedde ingen direkt uppföljning av hur samverkansarbetet utvecklades. Den enda 
uppföljning som gjordes var den som fanns i byggmötena.  
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En bra morot för att få anställda mer motiverade till samverkansentreprenad är att de får se 
sina idéer omsatta till handling på ett bättre sätt än tidigare.  
 
Ansvarsfrågan i Vägverket Region Norr: s samverkansentreprenadkoncept är klar. 
 
Förbättringsförslag 
 
MM anser att beställarrepresentationen på plats skall vara större än vad han erfarit. 
Visserligen har det mesta kunnat lösas per telefon men MM anser att de bra lösningarna skulle 
ha blivit fler om fler personliga kontakter mellan entreprenör och beställare hade funnits. 
Arbetet hade även flutit smidigare i sådana fall. MM anser att det som är svårast i en 
samverkansentreprenad är att få riktprisförändringarna rättvisande. MM anser även att 
handlingarna är för dåliga för att genomföra ett bra projekt. I och för sig medför detta en bra 
samverkansmiljö eftersom man är tvungen att komma på lösningar på plats. Frågan om 
huruvida förfrågningsunderlaget behöver vara så stort i en samverkansentreprenad uppstår här 
igen. 
Riktprisförändrande skall vara sådant som inte har kunnat förutspås genom handlingarna. Det 
är viktigt med rätt personer på beslutande poster i entreprenaden så att inga onödiga tvister 
uppkommer. Det fanns ingen plan för hur problem skulle lösas från början. Det fanns inte 
heller någon uttalad konfliktlösningstrappa för att skyffla problemen vidare. Det finns ingen 
modell för belöningar och uppmärksamhet för de anställda, vilket MM anser vara en brist. 
Han anser det dock mycket svårt att få till ett rättvist system för detta och har inte heller några 
förslag på hur ett sådant skall gå till. Ett förslag var att dela upp maskinförarna i olika täter 
med olika ansvar (schakt, terrass, dike osv.) för att göra dem mer delaktiga i incitamentet. 
Som det är nu går de på timme vilket inte garanterar den snabbaste genomförandetiden. 
Problemet med uppdelning av maskinisterna är den mängd mätning som platsledningen skulle 
behöva ägna sig åt för att systemet skall fungera. 
 
Gunnarsbyn-Norriån, väg 763 
 
Intervju med Lennart Kjellgren (LK), arbetschef, NCC Construction, Luleå 
  
LK är mycket positivt inställd till arbetsformen samverkansentreprenad och tror att det är 
framtiden för byggbranschen. Det är nödvändigt för utvecklingen av byggbranschen och 
bidrar till att få ner byggpriserna. Det är också ett ypperligt sätt för att öka 
erfarenhetsåterföringen i branschen. 
 
Projektet hamnade 3 % billigare än det ursprungliga riktpriset (målet var 10 %). LK tror att 
det hade blivit en bättre affär för entreprenören (dyrare för skattebetalarna) om vanlig 
utförandeentreprenad hade använts på projektet. Mest beroende på den dåliga geotekniska 
undersökningen med stenknölar i vägkroppen och sämre schaktbarhet än vad som var sagt. 
 
Väg 763 upphandlades som en utförandeentreprenad för att sedan omvandlas till en 
samverkansentreprenad under kontraktsgenomgången. Detta tyckte LK lät mycket intressant. 
LK anser inte att det hade gjort någon skillnad om projektet hade upphandlats som 
samverkansentreprenad från början, bedömningsgrunderna var klara. Eftersom väg 760 hade 
varit ute på räkning inte så långt före denna upphandling, som ett uttalat 
samverkansentreprenad, anade LK att även denna entreprenad skulle bli 
samverkansentreprenad, och upphandlingen gjordes med detta som bakgrund. 
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Handlingarna var tillräckliga för att räkna ett anbud, men LK menade att de ändå ”kastades” 
när väl projektet satte igång. Han anser att det viktigaste i en samverkansentreprenads-
upphandling är geotekniken. Gör man en bra geoteknisk undersökning så är mycket vunnet, 
plan- och profillösningar är inte viktiga eftersom dessa senare omarbetas inom arbetsgruppen. 
 
LK tycker att man alltid kan lära sig mer, så även ifråga om samverkansentreprenad. I början 
på projektet var arbetssättet lite luddigt, det bar emot att ”kasta” alla gamla handlingar och 
komma fram till egna lösningar. Svårt att ”släppa förtöjningarna”. Efter två-tre månader 
tycker LK att arbetet fungerade riktigt bra. 
 
Samverkansentreprenad ger incitament till utveckling till skillnad mot utförandeentreprenad 
som inte utvecklar någonting. Dock ställer det krav på att alla inblandade är kunniga nog, 
både beställare och entreprenör. Då kan man prova nya grepp ute i verkligheten, och det är 
sådana prov som leder till utveckling. 
Samverkansentreprenaden ger friare spelrum vilket leder till ett eget tänkande som inte alltid 
finns i utförandeentreprenaden. Genom att utnyttja personalens erfarenhet kan man sänka 
kostnaderna och samtidigt öka kvalitén. Det spelar ingen roll om AB eller ABT används som 
juridisk grund i projektet, LK menar dock att ABT har flest likheter med 
samverkansentreprenad som han uppfattar det.  
 
En egen samverkansentreprenad-AB vore önskvärt eftersom samarbetsformen är så speciell, 
varken AB eller ABT grundar sig på samarbete, vilket samverkansentreprenaden faktiskt 
innebär. En samverkansentreprenad-AB finns redan idag i Danmark. Den är utformad så att 
fokus inte ligger på vems fel det är, det är oväsentligt eftersom aktörerna redan har enats om 
ett kollektivt ansvar. Fokus ligger istället på vad som skall göras för att åtgärda felet. 
 
På väg 763 användes inte AB någon gång. Kontraktet tillsammans med sunt förnuft rådde där. 
Riktpris med incitament är en bra ersättningsform i samverkansentreprenaden. Fördelningen 
är beroende på hur stort ansvar man är beredd att ta. Alla kombinationer är egentligen 
möjliga. 50-50 användes på väg 763, vilket LK tyckte var en bra fördelning. Det blev tillslut 
ett hyfsat projekt där bägge parter tjänade pengar. 
 
Projektören var inte med och delade på incitamentet, inte heller underentreprenören (BDX). 
LK har projekt på gång i dag där en sorts samverkansentreprenad med riktpris och incitament 
tillämpas mellan E och underentreprenören, en sorts intern samverkansentreprenad. Delningen 
beror på hur stor del underentreprenören har i projektet. Det har funkat bra i de fall det har 
genomförts. 
 
Förändringar av riktpriset skall föranledas av saker som inte går att förutsäga vid 
upphandlingen, t.ex. felaktig geoteknik eller att terrängen inte ser ut som det är sagt. 
Ändringar av överenskommelsen skall också föranleda riktprisförändring, t ex bredare väg 
eller högre kvalitet. Handlingarna stämde generellt bra, på några ställen hade projektören 
missat berg i marken, att det fanns mycket sten i dikena samt att schaktbarheten var 
annorlunda än vad som var sagt. Stenen i dikena berodde på att man när vägen byggdes, sent 
1800-tal, helt enkelt slängde all sten som kom upp i diken för att det var enklast så. Plan och 
profilritningarna var bra, men ändrades ändå i vissa fall under resans gång.  
 
Konkurrenssituationen anser LK bli lite mer tillspetsad, stora bolag har en bättre grund att stå 
på med egen FoU och större kunskapsbank, detta borde gynna större bolag i regionen. 
Påverkan blir dock inte speciellt stor.  
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Anbudstiden var fullt tillräcklig, inga problem eftersom det upphandlades som en 
utförandeentreprenad. Skillnaden mellan att lämna ett riktpris istället för ett traditionellt 
anbud var att det inte behövs lika mycket ”hängslen och livrem” i en samverkansentreprenad. 
Det läggs inte in lika stora poster ”riskpengar” i samverkansentreprenadsupphandlingen 
eftersom risken är halverad i och med 50-50 fördelningen. På andra sidan vågskålen finns den 
minskade vinsten när projektet går med vinst. Dessa fördelar resp. nackdelar syns mest i 
projekt med stora risker och oklarheter. 
Det finns mindre risker i en samverkansentreprenad än i ett vanligt projekt, samtidigt finns det 
mindre möjligheter.  
Incitamentet upplevs av LK som en morot, han tror de levererar en bättre väg, får nöjdare 
kunder samtidigt som det är mycket givande att arbeta på det här sättet. Påfrestningen på 
personalen i beslutsbefattning blir mindre och utvecklingen av personalen blir större. 
 
De kostnader (eller investeringar enligt LK) som helt berodde på att det var 
samverkansentreprenad var att det blev mer tjänstemannatungt. Kontakter med slutanvändare 
(invånare, skogsindustrin, väghållaren) tog längre tid än vanligt. Det var även i övrigt ett 
mötesintensivt projekt. 
Uppstartsfasen blev längre än vanligt, upphandlingen drog ut på tiden vilket fick till följd att 
projektstarten hamnade efter att tjälen gått i marken. Detta hade inte med 
samverkansentreprenaden att göra, även om samverkansentreprenad kräver en längre 
planeringsfas än utförandeentreprenad. Det ställdes upp mål, ekonomiska och med avseende 
på kvalitet, för projektet. LK anser att det skulle läggas ner mer tid på målframställningen, 
hade det gjorts om idag skulle målen antagligen se annorlunda ut.  
 
På arbetschefsnivå var engagemanget stort i början för att sedan minska successivt i takt med 
att saker började flyta på mer. Till slut var det endast en gång i månaden som LK och Per 
Björnfot var på plats.  
 
NCC har en strategi på koncernnivå för partnering och det finns ett stort intresse från högsta 
ledningen att vidareutveckla arbetssättet och sprida det mer i Sverige. Ambitionen i koncernen 
är att åtminstone arbeta under partneringliknande förhållanden i alla projekt. Det tar dock tid 
att implementera ett nytt arbetssätt, både inom koncernen och gentemot beställare. Alla i NCC 
från arbetschefsnivå och uppåt samt kalkylatorer får en utbildning i partnering (tre dagar). 
Ambitionen är att platschefer och arbetsledare skall ha åtminstone en grundläggande kunskap 
om partnering.  
 
Teambuildingen slarvades det med från början, eftersom de flesta inblandade kände varandra 
från början gjorde det inte så mycket. Efter ungefär halva projekttiden började arbetet med 
teambuilding och utvidgning av teamet till att omfatta alla sätta igång. LK tror att pengar 
skulle kunna ha tjänats in om teambuildingen varit mer prioriterad. 
 
Det fanns en konfliktlösningstrappa definierad innan projektstart, den bestod av 
arbetsgruppsnivå, styrgruppsnivå och sedan vidare uppåt. Det fanns ingen uttalad tidsrymd för 
hur lång tid varje nivå hade att lösa problemen. LK anser att en modell för konfliktlösning är 
mycket viktig. Det är enligt honom förödande för projektet om folk ”gräver ner sig i varsitt 
skyttevärn” och slutar samarbeta. Problem löstes som ett team under hela projektet, bättre och 
bättre ju längre tiden gick. Mot slutet fanns en anda där fel erkändes och löstes i god 
samverkansanda. Ett exempel var att beställaren föreslog att det skulle läggas ut morän för att 
täta hyttstenen i förstärkningslagret och strunta i bärlagret fram tills dess det var dags för 
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beläggning. Detta tyckte inte entreprenören var en bra lösning, både ekonomiskt och 
kvalitativt. Efterhand visade det sig att beställaren hade rätt och att man skulle ha gjort så här 
från början och då tjänat pengar.   
Den uppföljning av samverkansarbetet som har gjorts skedde på byggmötena samt på ett 
slutmöte där målen gicks igenom. Internt på Vägverket Region Norr gjordes även en 
utredning av projektet. 
Det fanns ingen belöning för de anställda, förutom ett par grillfester, för de anställda. LK 
anser inte att pengar skall vara moroten för de anställda i samverkansentreprenad, utan det 
skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Man har betalt för att göra ett jobb, och det 
räcker med det. 
Ansvarsfrågan anser LK inte vara något problem i samverkansentreprenaden, det finns 
fortfarande ett strikt utförande och konstruktionsansvar. 
 
Förbättringsförslag 
 
Upphandlingen har vissa brister. Mindre projektering krävs i en samverkansentreprenad än i 
en utförandeentreprenad, bara tillräckligt för att kunna räkna på jobbet, när väl projektet 
startar behövs egentligen bara en bra geoteknisk grund. För många mängder och profiler 
hämmar enligt LK det fria spelrum som LK anser är grundläggande för fungerande 
samverkansentreprenad. Det är viktigt att man går igenom ordentligt vad som gäller i en 
samverkansentreprenad och vad som förväntas av de inblandade. 
 
Mjuka parametrar anser LK skall viktas mycket mer i samverkansentreprenad. Kunskapen 
och kompetensen blir viktigare i samverkansentreprenaden än i utförandeentreprenaden och 
eftersom ett stort företag har en större kunskapsbank (egen FoU, fler medarbetare) bör detta 
synas mer i upphandlingen än vad det gör idag. Det skulle vara bra om företaget fick betalt för 
sin FoU. 
Även organisationen blir viktigare i samverkansentreprenaden, inte minst med tanke på den 
öppna ekonomin parterna emellan.  
 
Personkemin är det som är allra viktigast i samverkansentreprenaden, stämmer inte den är det 
bara att lägga ner. Detta bör också viktas mer. 
Även här är Danmark ett föredöme, då hela projekt handlas upp till 90 % på mjuka 
parametrar. Detta har visat sig ge vinst i flera projekt där NCC varit inblandade. En sådan här 
upphandlingsform är på inget sätt omöjlig att ha i Sverige. 
 
Det fanns inget partneringseminarie i projektuppstarten, vilket LK ångrar idag. Efter ett par 
månader genomfördes ett möte som liknade ett partneringseminarie, där alla på arbetsplatsen 
deltog. Detta möte skulle ha hållits i startsfasen. Det är viktigt att alla inblandade 
(maskinförare osv.) blir informerade om projektet och uppmuntrade att deltaga med idéer. Är 
en av tio idéer genomförbara är det värt den extra tid som informationsspridningen tar. 
 
Intervju med Helena Eriksson (HE), Vägverket Region Norr, projektledare 
 
HE tyckte att det var mycket roligt att arbeta med samverkansentreprenad som arbetssätt, det 
gav ett mervärde i jobbet och alla inblandade är mycket nöjda med slutresultatet. 
 
HE anser att samverkansentreprenad konceptet måste marknadsföras inom organisationen. De 
som inte har varit i kontakt med arbetsformen tidigare är mer restriktiva. Det beror på att det 
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saknas mer formella riktlinjer för hur en samverkansentreprenad skall genomföras. På väg 763 
var styrgruppen mycket intresserade av att delta, och de var också mycket engagerade. 
 
En formell utbildning om samverkansentreprenad finns inte på Vägverket Region Norr. HE 
anser att man först och främst måste vara överens om vad samverkansentreprenad är och hur 
man skall jobba med det innan man kan utbilda om det. Innan väg 763 visste HE mycket lite 
om arbetsformen, på projektet var Per Björnfot ”mentor” åt HE och hon fick sin utbildning 
den vägen. Hur arbetssättet var och vilka värderingar som skulle gälla osv. 
samverkansentreprenaden är en kreativ miljö där de inblandade har lätt att lära av varandra 
(beställare, utförare och konsult). Detta anser HE saknas i branschen i övrigt. 
 
På väg 763 fanns inget partneringseminarie. Det förekom ett flertal möten med ledningen, 
arbetsgrupp och styrgrupp, där det bestämdes hur de skulle jobba, målsättning m m. Den 
största underentreprenören deltog vid alla möten i början, men de ville inte vara med på 
incitamentet eftersom det var svårt att genomföra på timbetalningsbas.  
 
Ett liknande möte hölls sen med alla inblandade på byggplatsen där det speciellt trycktes på 
att alla skulle förstå sin del i det hela.  
 
Någon teambuilding i ordets rätta bemärkelse var det inte. HE anser att det kanske inte heller 
behövdes eftersom flera av de inblandade personerna var handplockade från respektive 
organisation. Vissa informationsträffar om arbetsformen hölls av projektgruppen under 
ledning av Per Björnfot (i rollen som partneringledare) där alla på bygget fick möjlighet att 
delta. Dessa möten var informella och aktiviteter som grillning förekom.  
 
En plan för att lösa eventuella konflikter gjordes i starten i form av en konfliktlösningstrappa. 
Det gjordes ingen plan för någon backup ifall någon i ledningen skulle bytas ut, vad HE 
känner till 
 
Uppstartsfasen blev längre än vanligt eftersom det var ett nytt arbetssätt och många 
frågetecken som var viktiga att räta ut.  
 
Incitamentet delades 50-50 på väg 763. Projektören deltog inte i incitamentet. HE anser att det 
inte går att göra eftersom det bara finns ett kontraktsförhållande, det mellan entreprenör och 
beställare.  
Det fanns en konsult som var med för att bidra med smarta lösningar i på plats. Tanken var att 
detta på längre sikt skulle öka konsulters/projektörers kunskap om produktionen. 
  
Ett av problemen i dagens byggbransch är, enligt HE, att konsulterna är ute så lite i 
produktionen och att deras projekteringar följaktligen blir skrivbordsprodukter som inte är så 
användbara i byggskedet. Att få med ”platskonsulten” i incitamentet vore bra men HE har 
ingen uppfattning om hur det skulle gå till. 
 
Riktpris med incitament är rätt ersättning enligt HE. Hur incitamentet skall fördelas är svårt, 
det viktigaste är att det speglar riskerna. Incitamentsfördelningen påverkar ambitionsnivån hos 
entreprenören. Det behövs riktlinjer för vad som skall leda till riktprisförändringar 
 
Det fanns inget systematiskt sätt att följa upp samverkansarbetet. Det hölls många möten men 
alla var väldigt mål och resultatinriktade, inte mycket om hur samarbetet utvecklades. 
Eftersom samarbetet på väg 763 fungerade så bra sågs inte behovet av någon uppföljning. 
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Det bygger mycket på att personerna som är inblandade har en vilja att samarbeta och att få 
allt att fungera. Personkemin är mycket viktig. 
Ett sätt att följa upp utvecklingen av samarbetet är enligt HE att få med det som en punkt på 
dagordningen för byggmötena, då skulle det bli en naturlig del av det dagliga arbetet. 
 
För att få alla mer intresserade att aktivt deltaga i samverkansarbetet på arbetsplatsen tror HE 
att man måste synliggöra den person som kommer med idéer. Det handlar mycket om 
beteendepåverkan. Att informera mycket är en nödvändighet.  
 
Ansvarsfrågan är inte svår enligt HE, utförandeentreprenad ligger i grunden och det är den 
som gäller. Riktlinjer för ansvaret av förändringar i konstruktionen sattes upp och 
dokumenterades. 
Hur man skall upphandla en samverkansentreprenad anser HE vara en svår fråga. Det är svårt 
att värdera anbuden om man upphandlar på något annat sätt. Mjuka parametrar gör att yngre 
platschefer ofta väljs bort för att entreprenören skall få uppdraget. Även på konsultsidan finns 
det problem med erfarenhetsåterföring. 
 
HE anser att samverkansentreprenad ger incitament till utveckling i branschen. Det är mer 
flexibelt och det finns en mycket större möjlighet att prova nya grepp. Även mer utveckling 
genom erfarenhetsåterföring erbjuds genom arbetsformen. 
 
Vägverket Region Norr har spridit sina samverkansentreprenader på olika entreprenörer just 
för att implementera arbetssättet, för att göra konkurrenssituationen bättre. 
 
Det är svårt att säga vilken entreprenadform som lämpar sig bäst för 
samverkansentreprenaden, knäckfrågan är hur man utformar och utvärderar anbuden. Det 
behövs ingen egen AB för samverkansentreprenad, enligt HE.  
 
Mjuka parametrar är oerhört viktigt eftersom personliga egenskaper och kreativitet har 
mycket större inverkan på samverkansentreprenader än på en utförandeentreprenad. Det beror 
också lite grann på hur man vill stimulera sin leverantörsmarknad. 
 
Om utförandeentreprenad hade använts hade projektet blivit mycket dyrare eftersom det fanns 
många fel i geotekniken och mängdförteckningen som hade kostat pengar. 
 
Förbättringsåtgärder 
 
Det finns ingen dokumenterad strategi för samverkansentreprenad, vilket HE anser skulle 
behövas. Det är viktigt för utformningen av riktlinjer.  
 
Det är för få projekt genomförda i regionen. För att kunna göra en ordentlig utvärdering av 
arbetsformen måste mer projekt genomföras. 
De viktigaste förbättringarna som HE ser med Vägverket Region Norrs samverkanskoncept är 
att det skall testas på andra sorters projekt än rekonstruktioner och att rutinerna behöver 
förenklas och utvecklas (mötesprotokoll t ex). 
Antalet potentiella anbudsgivare påverkas av att samverkansentreprenad används enligt HE, 
men hon vet inte om det är positivt eller negativt. Det kan vara svårt att ta till sig något nytt 
och även svårt för mindre företag att ta på sig risker.  
 
De risker som HE uppfattade var tid, ekonomi och kvalitet.  
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Risken finns att beställaren, vid tidsbrist, inte förankrar/samråder internt om val av 
konstruktion. Ett ev. felaktigt val kan medföra försämrad kvalitet och kortare livslängd. 
Risken finns att incitamentsfördelningen inte är rättvis. Detta kan medföra att någon part, 
entreprenören eller beställaren, gör en förlust alternativt tappar drivkraften i projektet och 
därigenom presterar sämre.  
Övrig förutsättning: Vägverket Region Norr är en anslagsfinansierad myndighet, vilket 
påverkar tiden för medeltilldelningen. Dvs. vi kan inte vara så flexibla när det gäller 
tidsperioden för utförandet. 
 
Intervju Lennart Martinsson (LM), NCC Construction, platschef 
 
LM tycker att samverkansentreprenad är ett bra arbetssätt som alla tjänar på. Arbetsklimatet 
blir bättre, kvalitén på vägen blir minst lika bra, prislappen blir mindre än vad motsvarande 
pris skulle ha blivit för en utförandeentreprenad och kunskapsnivån bland alla inblandade blir 
högre. 
 
Eftersom entreprenaden handlades upp som utförandeentreprenad för att sen omförhandlas till 
samverkansentreprenad så fanns det ingen som helst information om arbetsformen i 
förfrågningsunderlaget. Detta innebar inga problem för genomförandet av entreprenaden 
enligt LM. Eftersom detta objekt var det första samverkansentreprenad som LM gjorde har 
han dock inget att jämföra med. Allting fungerade smärtfritt och de få problem som fanns 
löstes så snabbt och bra att de knappt kan kallas problem.  
 
Någon teoretisk utbildning om arbetsformen har LM inte gått och han anser inte det finns 
något behov av sådan heller. Som samverkansentreprenad tillämpas i Region Norr skiljer 
arbetssättet sig inte så radikalt från vanlig utförande- eller totalentreprenad. Den största 
skillnaden är ersättningsformen och att alla ”sitter i samma båt”. 
 
LM tyckte att ledningen har visat ett lagom stort engagemang och även varit beredd att avsätta 
tid. En gång i månaden var ombuden på arbetschefsnivå ute på plats. På NCC i Luleå finns 
ingen uttalad strategi för genomförandet av samverkansentreprenad. Detta beror på att 
arbetsformen inte är etablerad ännu och inte tillämpas ofta. 
 
Kunskapen om samverkansentreprenad, vad det är och vad det innebär, var obefintlig innan 
projektet startade och allting fick läras efterhand. Under resans gång gavs fortlöpande 
information om arbetsformen. Detta fungerade bra och LM anser inte att en mer omfattande 
information (kurs) behövs. 
 
Under byggtiden hölls veckovisa möten som liknade partneringseminarierna på arbetsplatsen. 
Under dessa möten deltog representanter från entreprenör, beställare och dennes interna 
konsult och även underentreprenörer. En gång i månaden ungefär deltog ombuden. 
Underentreprenören var dock bara med på det första mötet. 
 
Teambuilding genomfördes i form av grillfester och infoträffar då alla, även yrkesarbetare och 
maskinister, deltog. Detta var mycket givande enligt LM. Eftersom frågor under arbetstiden 
löstes som ett team så anser LM att teambuilding-aktiviteterna har varit framgångsrika. 
Eftersom inga större fel gjordes enligt LM så klargjordes aldrig om ett klimat där fel erkändes 
fanns.  
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Incitament till utveckling av branschen ser inte LM att samverkansentreprenad ger, utveckling 
sker under andra former också. Däremot går det kanske snabbare eftersom man får ta del av 
samarbetspartnerns idéer och kunskap på ett helt annat sätt. Detta leder till högre kvalitet på 
utförandet.  
 
Att använda riktpris med incitament fungerar mycket bra. Incitamentet bör fördelas 50-50 
mellan beställare och entreprenör. Han ser inte någon poäng med att involvera projektören i 
incitamentet eftersom de eventuella vinster som uppkommer skapas av förändringar av 
projektörens arbete. Eftersom underentreprenör ofta bara är med under kortare tid av 
projekten anser LM inte att de skall involveras i incitamentet heller. För att dra nytta av 
underentreprenörers kunskaper bör de i stället få en högre timpenning. 
 
 Ändring av riktpriset bör ske om det är stora fel i projekteringen eller om kvalitén har ökats 
eller sänkts under resans gång. Det bör vara enklare att justera riktpriset under projekttiden. 
Nån gång kanske man sänker priset av någon anledning för att sedan öka det när något annat 
inträffat. Detta skulle ge det bästa riktvärdet enligt LM. 
Incitamentet sågs som en morot och inte som ett hot. Alla drog åt samma håll och ville göra 
ett så bra jobb som möjligt. 
 
LM ansåg inte att några ekonomiska risker fanns, tvärtom tyckte han att riskerna minskar 
eftersom fler är med och delar jämfört med hur det är om man har ett fast pris. Ansvarsfrågan 
var inte heller något problem eftersom det upphandlades som utförandeentreprenad med 
påföljande ansvarsfördelning. 
 
LM anser att samverkansentreprenad förmodligen fungerar bäst på förstärkningsarbeten av 
äldre vägar där stort utrymme för flexibilitet finns. Han tror inte det är bra på nybyggnationer 
av vägar.  
 
Konkurrenssituationen påverkas inte eftersom det upphandlas som vanlig 
utförandeentreprenad. 
 
Eftersom LM bara har varit i kontakt med AB under denna, hans enda, 
samverkansentreprenad så kan han inte säga om ABT är bättre. Däremot anser han att det har 
fungerat förträffligt med AB under entreprenaden. Det har inte varit tal om något 
paragrafrytteri så boken har inte använts överhuvudtaget. En dialog i sann samverkansanda 
har funnits i stället för ett strikt regelverk. 
 
Förbättringsförslag 
 
LM tycker att det har fungerat bra under den här samverkansentreprenaden, dock vore det 
önskvärt om mer tid avsattes i uppstartsfasen för att ha tid att sätta sig in i alla 
frågeställningar. Generellt anser LM att entreprenaderna kommer igång för sent. Ofta är 
byggstarten under hösten och då går man miste om den, i den här regionen, mest gynnsamma 
årstiden, Sommaren. Detta är ingenting som bara gäller samverkansentreprenader, utan det är 
allmänt.  
 
Det ställdes upp mål vid projektstart för att ha något mer än en tidplan att jobba mot. Alla 
dessa mål uppnåddes dock inte. 
Projektet hade ingen fördefinierad konfliktlösningstrappa, det inträffade emellertid ingenting 
under entreprenadtiden som inte kunde lösas på plats.  
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LM anser att det är viktigare att rätt personkemi finns mellan alla inblandade än att definiera 
vad som skall göras om problem uppstår. Han anser att om bara den rätta inställningen och 
attityden finns så löser man alla problem i samförstånd. 
 
Det fanns heller ingen plan för att kunna utvidga teamet eftersom det gjordes under relativt 
kort tid och inga personalbyten gjordes.  
 
Det fanns inget systematiskt sätt att göra gemensam uppföljning av hur samverkanssamarbetet 
utvecklats. LM har inte heller något förslag hur sådant skall gå till. 
Det fanns ingen modell för belöningar eller uppmärksamhet för att få ”fotfolket” mer 
involverade i samverkansarbetet. LM kan endast tänka sig någon sorts ekonomisk morot för 
att påverka detta. Det är det enda som intresserar. 
 
De tekniska delarna av förfrågningsunderlaget var inte riktigt bra vad gäller geoteknik och 
mängdförteckningar. När det gäller geotekniken var schaktbarheten inte rätt på flera ställen 
och borrhålen hade gjorts på de ställen där det i princip bara var profiljusteringar och inte där 
de största schakterna fanns. Mängdförteckningen var missvisande vad gäller schakterna. Den 
verkliga schaktmängden blev mycket större än vad mängdförteckningen sagt. Plan- och 
profilritningarna och övriga handlingar var bra gjorda. 
 
Länsgränsen-Långträsk, väg 515 
 
Intervju Mattias Broström (MB), Vägverket Region Norr, Projektledare  
  
Enligt MB var ledningens engagemang stort förr, men numera är samverkansentreprenad 
nerlagt på Vägverket Region Norr tillsvidare, i avvaktan på utredning. När det begav sig var 
ledningen dock beredd att avsätta den tid som behövdes. 
 
Det finns ingen uttalad strategi för samverkansentreprenad, men riktlinjer finns för att utföra 
arbetet på bästa sätt. I dessa riktlinjer finns uppställda mål som skall befästas innan byggstart 
och utvärderas efteråt. Det har inte förekommit någon direkt utbildning inom 
samverkansentreprenad på Vägverket Region Norr utan man får lära sig efterhand.  
 
Det har heller inte förekommit några möten liknande samverkansentreprenadseminarier på 
detta projekt, inte heller några rena teambuildingaktiviteter. Detta har inte uppfattats som 
någon direkt brist för det här arbetet utan det har utvecklats en bra teamkänsla ändå och alla 
har löst sina uppgifter med dess eventuella problem som ett team.  
 
Arbetsformen var dock inte någon större förändring jämfört med vanliga entreprenader ifråga 
om arbetssättet, teamarbete utförs ändå inom regionen. Arbetsklimatet har präglats av 
öppenhet och en atmosfär där fel tolereras har existerat.  
 
En konfliktlösningstrappa fanns definierad på arbetsplatsen enligt modellen att det som inte 
gick att lösa på plats skickades upp till ombuden på arbetschefsnivå efter en kortare tid. Fler 
steg på konfliktlösningstrappan har inte använts. 
 
En uppföljning av startseminariet har inte gjorts eftersom det inte genomfördes något 
startseminarie.  
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De mål som ställdes upp har dock följts upp. Dessa mål innefattade allt från kvalité och 
ekonomi till miljö. Målen var uteslutande ”hårda”. Uppföljningen har skett systematiskt under 
byggmöten likväl som vid den förberedande besiktningen. 
 
En bra morot för att få folk mer engagerade är att låta yrkesarbetare och maskinister få säga 
sitt och komma med idéer angående utförandet. Detta anser MB är mycket viktigt för 
teamkänslan. 
 
Eftersom det inte gjordes några personalomsättningar under projekttiden behövdes inte teamet 
utvidgats med därpå följande inskolningar. 
 
Ansvarsfrågan är inget problem enligt Mattias eftersom projekten upphandlas enligt AB med 
den som grund. Alla konstruktionsförändringar som entreprenören föreslår måste förankras 
hos projektledaren som därmed tar på sig ansvaret. 
 
Att beställaren har god insyn i entreprenörens ekonomi är också positivt eftersom man då kan 
undkomma att onödiga kostnader belastar projektet. 
 
Riktpriset med incitament är en förutsättning för samverkansentreprenad. Förändringar av 
riktpriset skall ske vid stora förändringar av utförandet eller kraftiga projekteringsmissar. Det 
sunda förnuftet skall råda. Diskussioner om riktpris anser dock MB är den största riskkällan 
för tvister inom samverkansentreprenader. MB har delade meningar angående viktningen av 
mjuka parametrar i upphandlingsskedet. 
Att använda samverkansentreprenad på rekonstruktionen av väg 515 mellan Länsgränsen och 
Långträsk medförde att arbetet gjordes både bättre och billigare än om det genomförts som 
utförandeentreprenad. För MB personligen innebar det en stor kompetensutveckling. 
 
Förbättringsförslag 
 
Den största bristen med samverkansentreprenad anser MB är svårigheter med upphandlingen. 
Önskvärt vore att klargöra redan i förfrågningsunderlaget att entreprenaden skall utföras som 
samverkansentreprenad.  
 
På frågan om AB eller ABT passar bäst för samverkansentreprenad kunde inte MB svara. Alla 
projekt i regionen är ju nämligen upphandlade som utförandeentreprenad med AB som stöd. 
 
Det är också svårt att värdera ändringar i utförandet och då speciellt deras inverkan på 
riktpriset. Man får inte heller underskrida de normer som finns för bärighetsklass, utförande 
och liknande bara för att få ett lägre riktpris. 
 
Ett problem som kan bli mer aktuellt i och med de stora pensionsavgångar som påverkar och 
kommer att påverka branschen under lång tid är att samverkansentreprenad kräver mycket 
erfaret folk för att vara effektivt. Man måste ha stort mod och lång erfarenhet för att göra 
ändringar i projektet som kan innebära förändringar i miljonbeloppsklassen. 
 
MB anser att samverkansentreprenad passar bäst på objekt där man har stort utrymme för 
förändringar. De skall alltså inte vara för små entreprenader och inte heller projekt där inga 
oklarheter föreligger. En annan aspekt för att lyckas med samverkansentreprenad är att 
entreprenörerna är öppna och samarbetsvilliga. 
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De brister som MB anser sig ha angående teorin bakom samverkansentreprenad är att han har 
bristande erfarenhet. Detta kan bara förbättras genom att delta i fler 
samverkansentreprenadprojekt. Han anser inte att det finns något större teoretiskt 
utbildningsbehov. 
  
Intervju med Torbjörn Kronfeldt (TK), Asfaltbeläggningar i Boden AB (ABL), 
arbetschef (först platschef) på väg 515, Länsgränsen-Långträsk 
 
TK anser att partnering är ett bra och roligt sätt att arbeta på. Det är stimulerande att få 
använda sin kunskap och erfarenhet på det sätt som det krävs inom ett 
samverkansentreprenadprojekt. Arbetssättet är mer innovativt än en vanlig utförande-
entreprenad och därför är det mycket mer branschutvecklande. Även för de anställda är 
samverkansentreprenad mer givande, enligt TK, det är mindre stressande och de inblandade 
får mer positiv uppskattning.  
 
VÄG 515 upphandlades som en utförandeentreprenad och gjordes sedan om till en 
samverkansentreprenad. Detta berodde på att de (ABL) redan från början såg att det fanns 
uppemot tre miljoner att tjäna på materialinköp genom att utnyttja material i linjen samt ändra 
vägskärningen mot hur den såg ut i handlingarna.  
 
Riktpris med incitament tycker TK är det enda rätta för samverkansentreprenad. 
Incitamentsfördelningen för väg 515 var 50-50. Denna indelning tyckte TK var acceptabel, 
men incitamentet skall spegla de olika parternas risktagande och nedlagda tid. Förändringar 
av riktpriset skall föranledas av sådant som inte går att förutse i upphandlingsskedet, dock 
skall man inte peta i det för mycket eftersom småförändringar jämnar ut sig under resans 
gång. En á-prislista kan vara nyttig för att få rätt slutpris i slutändan.  
 
Projektören som gjorde ursprungshandlingen skall inte vara med och dela på incitamentet, 
däremot kan en konsult som kommer in i projektet senare ”vävas” in i incitamentet, t ex med 
en 45/45/10 fördelning. 
 
Skillnaden mellan att lämna ett riktpris och ett fastpris är att man lämnar ett mindre riktpris 
eftersom risken vid förlust är halverad. Dock anser TK att vissa saker skall ligga utanför 
riktpriset, t ex miljöregleringar på fordon. Detta är en kostnad som entreprenören aldrig rör, 
de förmedlas bara till maskinägaren.   
Incitamentet uppfattades av TK som en morot, det är där entreprenören har sin vinst att jobba 
mot. 
 
Den ekonomiska risk TK ser med samverkansentreprenad är att beställaren överdimensionerar 
eftersom kostnaden blir halverad om riktpriset överskrids. Entreprenören kan även ”vara ful” 
genom att beställa in onödiga maskiner och hjälpmedel och ta hyra på dem, och på så sätt få 
in pengar. Dessa båda beteenden skadar dock förtroendet och gör fortsatt samverkansarbete 
omöjligt. 
 
Den fördel som finns är att man kan tjäna pengar om man är duktig. 
 
De kostnader som TK anser berodde helt på att samverkansentreprenad användes var att 
projektet blev mer tjänstemannatungt. TK lärde sig dock mycket under tiden. 
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Eftersom projektet handlades upp som utförandeentreprenad var det svårt att säga om det 
saknades information om samverkansentreprenad i upphandlingen. 
 
TK upplever att han har vissa brister i sin egen kunskap om samverkansentreprenad eftersom 
väg 515 var det första, och hittills enda, samverkansentreprenad som ABL varit inblandade i. 
Nödvändig kunskap fick inhämtas efterhand. Ett startmöte liknande ett partneringseminarie, 
dock utan tredje oberoende person, hölls strax efter att parterna enats om att använda 
samverkansentreprenad. I detta möte deltog alla på arbetsplatsen och styrgruppen. 
Information om vad samverkansentreprenad är samt vad som förväntades av alla inblandade 
gavs. Detta tycker TK var mycket bra. 
 
En uttalad teambuilding genomfördes inte för alla på arbetsplatsen, tjänstemännen hade tätare 
möten (byggmöten) där en viss vi-känsla skapades. Någon uppföljning av startmötet gjordes 
inte, mest beroende på att folk försvann ju närmare slutet man kom. Att samla ihop hela 
gänget efter byggtiden går inte eftersom alla då är upptagna med nya projekt, och att göra 
uppföljningen långt efteråt ger enligt TK ingenting. 
 
Dialogen mellan entreprenör och projektledare fungerade mycket bra enligt TK. Det är viktigt 
att båda parter är beredda att ta vissa risker i samband med avsteg från ursprungsplanen.  
 
Däremot fungerade inte dialogen med projektören speciellt bra. Detta berodde enligt TK på 
att det var samma konsult som tagit fram ursprungshandlingarna som skulle försöka enas om 
förändringar i dessa. Detta skapade mycket prestige och motvilja mot förändringar hos 
konsulten. TK anser att det är bättre om man tar in en ny konsult, med stor erfarenhet, i 
produktionsskedet. 
 
Enda gemensamma uppföljningen av väg 515 var slutbesiktningen, då man på arbetschefsnivå  
funderade över vad som varit bra och dåligt under projektet. Det fanns inget systematiskt sätt 
att följa upp samverkansarbetet. Den uppföljning som TK skulle kunna tänka sig är en slags 
ekonomisk jämförelse med kostnaden i projektet mot en á-prislista som visar vad projektet 
skulle kosta om det utfördes som utförandeentreprenad.  
 
En modell för belöningar och uppmärksamhet av de anställda och underentreprenören fanns 
inte. Det enda som TK ser skulle göra att alla tar större del i partneringarbetet är någon sorts 
pengabelöning, detta är dock vanskligt eftersom det motverkar att samverkansarbetet blir en 
naturlig del av det dagliga arbetet. 
 
En konfliktlösningstrappa fanns där problem skulle slussas upp till styrgruppen om de inte 
kunde lösas på plats. Detta var viktigt enligt TK. 
Inga personalförändringar gjordes under projektet, trots vinteruppehåll, därför behövdes inte 
teamet utvidgas. 
 
I produktionen löstes problem som ett team, en hel del goda idéer kom från maskinförarna. En 
miljö där fel erkändes och problem togs upp fanns. Enligt TK berodde detta i stor utsträckning 
på förtroende för projektledaren. 
 
Personkemin och förtroendet för motparten, eller partnern, är det som TK anser är absolut 
viktigast för att genomföra en bra samverkansentreprenad. 
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Mjuka parametrar tycker TK skall viktas mer den dag alla företag har fått chansen att prova 
på. Så här i början tycker TK att hårda parametrar skall väga tyngst. Personkemin måste dock 
stämma mellan aktörerna. 
 
Det finns ingen uttalad strategi för samverkansentreprenad hos ABL, men om det blir 
vanligare med samverkansentreprenader i framtiden uppkommer behovet. Ingen teoretisk 
utbildning om samverkansentreprenad har heller hållits hos entreprenören, vilket TK tror 
behövs. 
 
Arbetsformen ger incitament till utveckling anser TK. Enligt honom beror det på att dagens 
konsulter och projektörer strikt följer ATB10 och är livrädda för att göra avsteg. 
Samverklansentreprenaden erbjuder en, enligt TK, både bättre och billigare lösning. Genom 
att i upphandlingen bara göra absolut minimum av projektering, egentligen bara tillräcklig 
mängdförteckning och geoteknik så att det går att lämna ett anbud, för att i produktionsskedet 
ha en parallell projektering parterna emellan uppnås ett kvalitativt resultat till en billigare 
penning. 
 
Antalet potentiella anbudsgivare tror inte TK påverkas negativt av att samverkansentreprenad 
används, viktigare är då storleken på jobbet. 
 
TK anser att AB fungerar bättre än ABT på samverkansentreprenaden, men det bästa vore en 
egen AB där de mest tillämpbara delarna från dagens bestämmelser finns med. Fördelen med 
AB gentemot ABT är det strikta utförande- och konstruktionsansvaren. 
 
Grundhandlingarna var bra, förutom de fel som gjorde att projektet blev 
samverkansentreprenad från början. Trots att vissa ändringar gjordes i profilerna tycker TK att 
de var bra utformade från början. 
 
Målen för projektet var: 

• Väg med godtagbar profil 
• Tre miljoner billigare än anbudspriset 
• Hälften gröna maskiner på arbetsplatsen 
• Nöjd kund (både under och efter byggtid) 

 
Om entreprenaden varit en utförandeentreprenad tror TK att prislappen slutat på 20 
miljoner11. 
 
Förbättringsförslag 
 
Projekten skall inte vara så styrda av handlingarna. TK anser det vara nog med en 
mängdförteckning, tillräcklig geoteknik och en arbetsplan. Projektledaren, representanter från 
vägverket (konsult) och entreprenören kan sedan i samråd producera vägen.  
 
En viktig del i ett sådant här system är att projektledaren och platschefen får mer tid på sig. I 
dag är samverkansentreprenad enligt Vägverket Region Norr egentligen en 
utförandeentreprenad som man i samråd gör förändringar på. 
 

                                                 
10 Vägverkets Allmänna Tekniska Beskrivningar.  
11 Den verkliga kostnaden blev 15 150 000 kronor. 
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Anbudstiden på väg 515 var tillräcklig, eftersom det handlade om traditionell upphandling. 
Dock tror TK att om ett jobb går ut som samverkansentreprenad från början behöver 
entreprenören mer tid på sig för att till exempel göra provgropar på plats för att se vad man 
har att göra med. 
 
Uppstartsfasen tycker TK skulle ha varit längre, eftersom man då förmodligen skulle ha 
kommit på fler lösningar som skulle ha gagnat projektet. 
 
Det som TK anser är den största bristen med Vägverket Region Norrs samverkansentreprenad 
är att målen inte är tydligt definierade i upphandlingen. Detta påverkar upphandlingen och 
priset. 
 
Ansvarsfrågan anser TK är dåligt behandlad i Vägverket Region Norr partneringkoncept, 
samverkansentreprenaden. Vem står för eventuella kostnader vid fel? 
 
Bastuträsk-Åsträsk, väg 712 
 
Intervju med Olle Öberg, (OÖ), Vägverket Produktion drift i Umeå, arbetschef  
samt Kurt Ola Ekenberg, (KE), Vägverket Produktion drift i Umeå, platschef 
 
Samverkansentreprenad anser både OÖ och KE är en bra arbetsform. Det blir en öppen och 
givande dialog och det finns goda chanser för båda parter att tjäna pengar och utveckla sig.  
 
Ledningens engagemang anser OÖ vara stort eftersom det var ett nytt arbetssätt, han syftar 
främst till engagemanget från beställarens ombud, Per Björnfot. Engagemanget ”högre upp” i 
den egna organisationen var inte större än vanligt, vad OÖ märkte.  
 
Det fanns ingen uttalad strategi för hur en samverkansentreprenad skall drivas hos Vägverket 
Produktion, i alla fall inte när dessa projekt genomfördes. Att testa andra entreprenadformer 
var dock intressant för Vägverket Produktion.  
 
Det genomfördes inget partneringseminarie inför uppstarten av entreprenaden. På Drift och 
underhålls entreprenaden i Norsjö hade man möten med representanter från Luleå tekniska 
universitet. Dessa möten genomfördes regelbundet under entreprenadens gång. Under dessa 
möten fastställdes arbetsformen och mål sattes gemensamt upp i gruppen för vad som skulle 
vara drivande på entreprenaden.  
 
Mål har även framställts inom vägprojektet, men det gick betydligt snabbare i det projektet.  
 
Det viktiga med samverkansentreprenaden är att man inte är så låst vid en lösning, utan får 
friare händer att hitta bättre och billigare lösningar i samverkan. Beställaren tog in en egen 
konsult, Olle Lakkala. Han arbetade tillsammans med entreprenören för att komma på bra 
lösningar.  
 
I de flesta vägprojekt finns det enligt OÖ alltid alternativa lösningar som kan göra 
entreprenaden billigare och bättre. Samverkansentreprenad är ypperligt att använda just för 
möjligheten att komma på dessa lösningar, den tiden finns inte i en utförandeentreprenad. 
KE anser att det är mycket värt att man kommer närmare konstruktören i en 
samverkansentreprenad än i en utförandeentreprenad. Alla sitter i samma sits och har samma 
mål. 
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I väg 712 fanns det berg precis utanför väglinjen som entreprenören ansåg skulle göra 
projektet mycket billigare. Man kom överens om att använda sig av detta material och 
beställaren ordnade med marklösen för det aktuella området och utökat vägområde. Resultatet 
blev att man underskred riktpriset med närmare 7 miljoner.  
 
Teambyggande bedrevs inte specifikt på vägprojektet, däremot fanns tendenser inom Drift 
och Underhålls projektet.  
 
Det fanns en förutbestämd modell för hur problem på arbetsplatsen skulle lösas i båda 
projekten. Om inte något kunde lösas på plats inom en given, kort, tid skulle styrgruppen ta 
det problemet. Ingen övrig problemlösningstrappa fanns. Under projektet fanns inga problem 
som krävde denna lösning, allt löstes på plats. Det fanns en mycket öppen stämning där 
problem löstes på platsen som ett team. Denna känsla tycker varken OÖ eller KE är specifik 
för just samverkansentreprenader, åtminstone vad gäller deras egen personal. Skillnaden 
ligger i det närmare samspelet med beställaren. 
Incitament 50-50 var det som gällde i projekten, dock fanns det varianter på detta, t ex att om 
vinsten blev X antal miljoner ändrades incitamentet till 40/60 till beställaren. Incitamentet 
skall spegla riskerna i projekten.  
 
OÖ anser det svårt att få med projektörer (som har tagit fram handlingarna) och 
underentreprenör i incitamentet. Underentreprenörerna för att de är med så kort tid och 
handlas upp på á-pris och projektörerna för att de, som det är nu, inte bidrar med något för att 
utveckla projekten.  
 
Det får inte gå prestige i förändringarna. Den projektör som beställaren tar med för att 
förändra i handlingarna skulle dock kunna involveras på något sätt, hur vet inte OÖ. Om 
underentreprenörer handlas upp med ersättning per arbetad timme, så att de blir mer styrda av 
platsledningen, kan OÖ tänka sig någon sorts vinstdelning med underentreprenörer. 
 
Viktigaste faktorn för att få ett bra samverkansarbete i projektet med därpå följande framgång 
är förtroende. Detta var både OÖ och KE mycket bestämda på. Finns inte förtroendet mellan 
parterna fallerar hela samarbetet. Den faktor som följer på detta påstående är personkemin, att 
de inblandade aktörerna kan samarbeta är en förutsättning för förtroendet. I båda projekten 
har beställaren haft full insyn i entreprenörens ekonomi.  
 
OÖ och KE anser inte att de har några reella brister vad gäller den egna kunskapen om 
samverkansentreprenad, de hade det mesta klart för sig redan innan och det de inte visste 
lärde de sig efterhand. Grunden i samverkansentreprenad är enligt OÖ att man skall hitta 
gemensamma projektmål och en vinstdelningsmodell och sedan som ett team arbeta mot 
samma mål. 
 
Det var inga problem med riktprisförändringar för väg 712, detta berodde mycket på att de 
förändringar som föreslogs i projektet endast gjorde det billigare. Svårt för beställaren att 
opponera sig mot det.  
 
Konkurrenssituationen i regionen påverkas inte av att arbetsformen samverkansentreprenad 
används, främst beroende på att det upphandlas som utförandeentreprenad för att sedan 
omvandlas till samverkansentreprenad i samråd.  
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Eftersom ansvaret och risker delas blir det mindre riskfullt för entreprenören att prova nya 
idéer i projektet. Går något snett delar bägge parter på notan. 
 
Ansvarsfrågan för tekniska lösningar som entreprenören kommer med anser OÖ vara klar. 
Detta beror på att alla förändringar bygger på de ursprungliga lösningarna i bygghandlingarna 
som ligger i botten eller att man gör förändringar i samråd. 
 
AB fungerade bra som juridisk bas i väg 712, och det tror OÖ att den skulle göra även i andra 
fall. Det blir enklare att värdera anbuden då det upphandlas som utförandeentreprenad. Det 
finns inget behov av en egen AB för arbetsformen så som konceptet ser ut idag. 
 
Det fanns inga problem relaterade till arbetsformen i upphandlingen eftersom den gjordes som 
en utförandeentreprenad. OÖ tror inte att anbudet skulle ha hanterats annorlunda om det hade 
framgått där att det var tal om en samverkansentreprenad. 
 
OÖ anser att arbetsformen är branschutvecklande, just för att man har ett helt annat utrymme 
att prova nya, egna lösningar. I vanlig utförandeentreprenad gör man på samma sätt som man 
gjort i alla år, eftersom risken med att komma med en alternativ lösning är så stor. I 
samverkansentreprenaden är denna risk halverad. 
 
Arbetsklimatet påverkas inte av att samverkansentreprenad används. Det är bra oavsett 
entreprenadform eller arbetssätt. 
 
Samverkansentreprenaden är bättre än utförandeentreprenad förutsatt att det finns utrymme 
för förändringar i produktionen, finns det bara en lösning är det ingen skillnad. Därför är 
samverkansentreprenad bra om man har en mindre detaljerad bygghandling där mycket 
lämnas öppet. 
 
Förbättringsförslag 
 
I uppstartsfasen behövs mer tid om det handlar om samverkansentreprenad än om det är 
vanlig utförandeentreprenad. Alla ändringar som blir föreslagna måste behandlas noga och 
bollas mellan parterna, och detta tar givetvis längre tid. Vid väg 712 tog det tid att få tillstånd 
att ta området med berg i anspråk för entreprenaden. (Ändring i arbetsplanen.) Det som skall 
leda till riktprisförändring är sådant som inte kunnat förutses i upphandlingen. 
 
I förfrågningsunderlaget för väg 712 fanns det inte några direkta brister, endast vissa märkliga 
lösningar på plan och profilritningarna. En normal bygghandling helt enkelt. 
 
Risken med samverkansentreprenad är som störst när man förhandlar om riktpriset, där 
bestäms mycket om hur projektet kommer att gå. Att samarbetet fungerar bra är också 
nödvändigt, kan man inte förändra i projektet finns stora risker. Är de tekniska lösningarna 
inte förankrade och det senare skulle hända nåt finns också risker. Kvalitetsrisker anser inte 
OÖ ska förekomma beroende på att då skulle förtroendet rubbas, och förtroendet är det 
viktigaste inom samverkansarbetet. 
 
 




