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Sammanfattning 
Byggsektorn i Sverige är stor, kring 10 % av den svenska arbetsmarknaden räknas in i denna 

sektor. Eftersom byggbranschen är så stor är det viktigt att den fungerar effektivt. 

Denna studie har därför inriktat sig på att undersöka hur strategisk partnering kan användas 

på ett mer framgångsrikt sätt mellan levererande företag och kunder i den offentliga 

sektorn. 

De budget- och tidsramar som tagits fram överskrids ofta, och kvaliteten på det som byggs 

uppnås inte i tillräckligt hög grad.  Till stor del härrör detta från det faktum att offentliga 

upphandlare ofta gör sina upphandlingar baserat på det lägsta priset, och ej tar hänsyn till 

andra ”mjuka” faktorer. 

Ifall offentliga upphandlingar istället fokuserar på ”mjuka” parametrar, såsom teknisk 

kompetens, samarbetsförmåga, värderingar och tidigare erfarenheter, kan detta undvikas, 

eftersom de offentliga byggherrarna (kunderna) signalerar att det inte endast är viktigt med 

ett lågt pris. Genom att använda strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn 

är det möjligt att slippa dessa nackdelar, och uppnå stora fördelar såsom tid- och 

kostnadsbesparingar, bättre samarbete mellan de inblandade, bättre kommunikation mellan 

de inblandade, och bättre kvalitet på det som byggs. 

Denna studie genomfördes med NCC som fallföretag, då de nyligen börjat använda detta 

arbetssätt i den offentliga sektorn. Genom intervjuer med anställda inom NCC, samt 

offentliga kunder som NCC bedriver strategisk partnering med, har en uppfattning erhållits 

kring hur strategisk partnering uppfattas i verkligheten, hur arbetssättet bedrivs, samt vilken 

förbättringspotential som finns och hur strategisk partnering skall kunna bli mer 

framgångsrikt för levererande företag och kunder i den offentliga sektorn. 

För de levererande företag och offentliga kunder som arbetat med strategisk partnering i 

den offentliga sektorn är det ett antal fördelar som uppskattas mest. Dessa är: 

 Möjlighet till kunskapsåterföring 

 Tillit mellan de inblandade 

 Medarbetare lägger fokus på projektet 

 Fokus på konkreta lösningar 

Det har dessutom identifierats ett antal förbättringsmöjligheter för att göra strategisk 

partnering i den offentliga sektorn mer framgångsrikt: 

 Mer tid för teambuilding 

 Undvik slentrian 

 Tydligare beslutsprocess 

 Förbättra definitionen av strategisk partnering i den offentliga sektorn 
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Rekommendationer till levererande företag har även tagits fram. Det råder exempelvis en 

allmän kunskapsbrist i ämnet kring strategisk partnering, främst hos offentliga kunder, och 

det är viktigt att detta åtgärdas för att strategisk partnering skall kunna bli mer framgångsrikt 

i den offentliga sektorn. 
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Abstract 
The Swedish construction sector is large; around 10 % of the Swedish labor market is 

included in this sector. Since the construction industry is so large, it is important that it 

works efficiently. 

This study has therefore focused on how strategic partnering can be used more successfully 

between supplying companies and clients in the public sector.  

The budget- and time frames that are developed are often exceeded, and the quality of what 

is built is not sufficiently achieved. This derives in a big part from the fact that public clients 

often make their purchases based on the lowest price. 

If public procurement instead focuses on "soft" parameters, such as technical competence, 

cooperation, values and past experiences, this can be avoided, since the public clients then 

are indicating to the supplying companies that it isn’t only important with a low price. By 

using strategic partnering in the public sector, it is possible to overcome these drawbacks, 

and achieve advantages such as time- and cost savings, better cooperation between the 

people involved, better communication between those involved, and a better overall quality. 

This study was conducted with NCC as a case company, since they just started using this 

method of working in the public sector. Through interviews with staff members from NCC, 

and public clients with which NCC conducts strategic partnering with, it was possible to get 

an idea on how strategic partnering is perceived in reality, how the work-method is used, 

what potential for improvements there are and how strategic partnering can become more 

successful for suppliers and clients in the public sector. 

For suppliers and public clients that have worked with strategic partnering in the public 

sector, there are several advantages that are greatly appreciated. These are: 

• Ability to transfer knowledge in the organization 

• Trust between the people involved 

• Employees focus on the project 

• Focus on practical solutions 

A number of improvement opportunities to make strategic partnering in the public sector 

more successful have also been identified: 

• More time for teambuilding 

• Avoid being content with routines 

• Clearer decision-making 

• Improve the definition of strategic partnering in the public sector 
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Recommendations to supplying companies have also been developed. For example, there is 

a general lack of knowledge on the topic of strategic partnering, mainly by public sector 

clients, and it is important that this issue gets addressed if strategic partnering is going to get 

more successful in the public sector. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet i civilingenjörsutbildningen för industriell 

ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Det innefattar 30 poäng och har genomförts med 

NCC AB som fallföretag under hösten och vintern 2010/2011. 

Jag vill börja med att tacka alla ni inom NCC som ställt upp och låtit mig delta vid möten och 

konferenser, ni har varit till väldigt stor hjälp och inspirerat mig till att göra ett så bra arbete 

som möjligt. Sedan vill jag tacka alla som ställt upp på intervjuer och kommit med 

synpunkter, er kunskap har varit värdefull för examensarbetets slutförande. Avslutningsvis 

vill jag tacka min handledare vid Luleå Tekniska Universitet som kommit med kommentarer 

och synpunkter i strävan att göra examensarbetet bättre.  

 

André Sandberg 
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer det först ges en övergripande bakgrund över den studerade 
branschen. Sedan förs läsaren in på de problem och möjligheter som finns inom 
branschen. Efter detta presenteras syftet med arbetet, samt de forskningsfrågor som 
kommer ligga till grund för att uppnå syftet. Avsnittet avslutas sedan med de 
avgränsningar som gjorts.  

1.1. Bakgrund 

Historiskt sett har byggbranschen i överlag varit en bransch med få förändringar, främst med 

avseende på arbetssätt. Detta gäller även verksamhetsområden och upphandlingsfomer som 

inte har förändrats nämnvärt. (Kululanga, 1999, Wikforss, 2003) Byggbranschen har även 

sedan lång tid tillbaka plågats av en negativ syn som handlar om överskridna budgetramar, 

höga boendekostnader på grund av de överskridna budgetramarna, försenade leveranser, 

konflikter, kvalitetsproblem, etiska problem, samt miljömässiga misslyckanden (Crespin-

Mazet & Portier, 2010).  

Traditionell byggprocess med anbudsförfarande kan jämföras med ett stafettlopp där alla 

aktörer försöker tjäna pengar på varandra, istället för att samarbeta mot ett gemensamt 

mål. Denna traditionella upphandlingsmodell, med ett fast lägsta pris, skapar ofta en falsk 

känsla av ekonomisk trygghet, en illusion som inkluderar diverse buffertar från olika aktörer, 

vilket sedan i sin tur leder till att den ekonomiska utvecklingen i byggsektorn stannar av. För 

ekonomisk utveckling krävs det att hänsyn tas till ”mjuka” parametrar, såsom 

samarbetsförmåga, teknisk kompetens och tidigare erfarenhet, för att ge byggföretag en 

anledning att utveckla och förbättra sig. (Crespin-Mazet & Portier, 2010, Kadefors, 2003) 

Eriksson (2007), som bland annat har studerat olika upphandlingsmodeller för företag, har i 

sin forskning visat att nuvarande svenska beställare fortfarande är kvar i traditionella 

upphandlingsformer med fokus på pris och auktoritet, något, som både Alderman (2007) och 

Eriksson (2007), tycker är en olämplig upphandlingsform inom byggprojekt. Studien av 

Eriksson (2007) visar dessutom att arbetsmetoder som är inriktade mot gemensamt arbete 

mellan aktörer är något som bidrar till ett ökat förtroende och bättre samarbete, vilket i sin 

tur stärker ekonomistyrningen av stora, komplexa och kundanpassade byggprojekt.       

1.2. Problemdiskussion 

Företag inom byggbranschen i Sverige verkar i en konkurrensutsatt marknad. Den starka 

konkurrens som finns inom branschen tvingar företagen att hela tiden leta efter nya sätt att 

stärka sin konkurrenskraft (Chan et al., 2006). Ett sätt att stärka konkurrenskraften är 

samarbete mellan olika företag. 

Exempel på olika samarbetsformer är allianser av olika slag, kontraktering och partnerskap. I 

byggbranschen är det projektpartnering som är den mest omtalade formen för samarbete. 

(Eriksson, 2010, Crespin-Mazet & Portier, 2010) Förenklat går det att säga att 
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projektpartnering är en samarbetsform som används vid specifika projekt där utförandet av 

projektet på förhand inte är bestämt, eller då det är ett komplicerat projekt, eftersom 

projektpartnering tillåter ett bättre samarbete gentemot traditionella upphandlingar.  

De företag som sett de fördelar som finns med projektpartnering vill fortsätta vidare med 

detta koncept (Alderman & Ivory, 2007). Företagen som har kommit något längre än sina 

konkurrenter i användandet av projektpartnering, och använt detta koncept på ett 

framgångsrikt sätt, är intresserade av att använda ett arbetssätt som kallas för strategisk 

partnering. Detta arbetssätt är väldigt likt projektpartnering. Skillnaden kan förenklat sägas 

vara att samarbetet utförs under en längre tidsperiod, och inte endast för ett specifikt 

projekt. 

Genom att ha ett samarbete under en längre tidsperiod, och använda strategisk partnering, 

är det möjligt att få till en standardisering och repeterbarhet som annars inte är möjlig. 

Exempel på samarbete där strategisk partnering använts i Sverige är relativt få då detta 

koncept fortfarande är ganska nytt i Sverige. Som exempel där strategisk partnering använts 

går det dock att nämna Wästbygg. Wästbygg har byggt 150 restauranger åt McDonalds och 

lyckades på 10 år att halvera byggtiden, samtidigt som kostnaderna kunde sänkas med 20 %. 

Detta utan kompensation för inflationen (Partnering, 20101). Detta är bra meriter för 

strategisk partnering, och ger konceptet ett bättre rykte. 

De erfarenheter som finns vad gäller strategisk partnering visar att det är möjligt att sänka 

kostnaderna med upp till 30 % under bara några år (Office of Government Commerce, 

20102). Dessa erfarenheter kommer främst från England, där användandet av strategisk 

partnering har pågått under en längre tid. 

Företag är intresserade av att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn i 

Sverige, bland annat eftersom det är en sådan stor marknad med upphandlingar som 

omsätter hela 500 miljarder kronor per år, siffran gäller hela den offentliga sektorn och inte 

enbart byggbranschen, samt att det går att minska produktionskostnaderna och 

produktionstiden, vilket är viktiga konkurrensfaktorer för byggföretag i den offentliga 

sektorn (Konkurrensverket, 20103, Opic, 20104). Detta har gjort att det är intressant att 

studera hur strategisk partnering kan användas på ett mer framgångsrikt sätt i den offentliga 

sektorn. Med den offentliga sektorn avses stat, kommun och landsting. 

1.3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur strategisk partnering kan användas på 

ett mer framgångsrikt sätt än vad det gör i dagsläget i den offentliga sektorn. 

                                                           
1
 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169 

2 http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf 
3
 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 

4 http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/ 

http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169
http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf
http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf
http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/
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Med ett framgångsrikt arbetssätt menas att kunder som arbetat med strategisk partnering i 

offentlig sektorn vill fortsätta arbeta med detta som arbetssätt, samt få kunder som inte 

arbetat med strategisk partnering förut att vilja ha det som arbetssätt. 

För att kunna besvara detta har följande forskningsfrågor tagits fram: 

 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att använda strategisk partnering för 

levererande företag i den offentliga sektorn? 

 

 Vad finns det för möjligheter eller restriktioner för levererande företag med att 

använda strategisk partnering i den offentliga sektorn? 

 

 Hur kan strategisk partnering förbättras för att det skall bli ett mer framgångsrikt 

arbetssätt för levererande företag och kunder i den offentliga sektorn? 

1.4. Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att undersöka ett fallstudieföretag och dess kunder inom den 

offentliga sektorn i Sverige som det bedrivs strategisk partnering med. Med den offentliga 

sektorn menas stat, kommun och landsting. Den offentliga sektorn kommer därmed i denna 

studie att behandlas som en helhet. Denna avgränsning har skett på grund av att arbetet 

annars skulle bli för omfattande med hänsyn till den tidsram som fanns. 
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2. Metod 
Här beskrivs de metoder, metodproblem och den datainsamling som använts i detta 
arbete. Avsnittet avslutas med en beskrivning över det tillvägagångssätt som använts.  

2.1. Lösningsmetod 

För att lösa ett problem så finns det främst två vetenskapliga metoder som det går att 

använda, antingen det induktiva eller det deduktiva sättet (Saunders et. al, 2009):  

 Deduktion: Med denna arbetsmetod utgår forskaren ifrån en redan befintlig teori 

och drar sedan generella slutsatser om befintliga fall. 

 

 Induktion: Forskaren samlar här in information för att kunna formulera en ny teori 

som inte redan existerar. 

Denna studie var deduktiv eftersom den information och de teorier som studerats redan 

existerar. Det är alltså redan befintliga fakta som studerats och slutsatser dragits utifrån i 

relation till dessa. 

Först införskaffades teoretisk information kring projektpartnering och strategisk partnering 

för att få en bättre förståelse för partneringkonceptet. På så sätt kunde en tydligare bild över 

vilka förutsättningar partneringkonceptet hade erhållas, hur det fungerar idag, vad som är 

bra och vad som är mindre bra, och vilka förutsättningar det finns för 

förbättringsmöjligheter för att det skall bli ett mer framgångsrikt arbetssätt. 

Efter detta studerades EU-direktiven gällande offentlig upphandling, samt lagen om offentlig 

upphandling, för att få en bättre förståelse för vilka juridiska möjligheter och restriktioner 

som finns. Detta kontrollerades dessutom med en jurist för att säkerställa att den 

information som tagits fram var korrekt. 

Intervjuer genomfördes dessutom med medarbetare inom fallföretaget och deras kunder 

inom den offentliga sektorn som arbetade med strategisk partnering för att få en bättre 

uppfattning om hur strategisk partnering uppfattades och implementerades i verkligheten, 

jämfört med den teori som tagits fram. 

2.2. Forskningssyfte 

Forskningssyftet är utformat på olika sätt beroende på en studies karaktär och ändamål. 

Enligt Saunders et. al (2009) brukar en studie främst vara antingen förklarande, beskrivande 

eller utforskande. Utöver dessa tre studier finns det dessutom normativa studier. 

Denna rapport har varit en utforskande studie. Anledningen till detta är att det i studien 

undersökts om strategisk partnering kunde vara ett framgångsrikt arbetssätt mellan 

organisationer och kunder i den offentliga sektorn, eller ifall det fanns vissa aspekter som 

kanske behövde utvecklas för att strategisk partnering skulle bli mer framgångsrikt. 



5 
 

Eftersom studien var utforskande har öppna intervjufrågor använts (se bilaga 1 - 3) samt 

kvalitativa (öppna) diskussioner, för att kunna erhålla en djupare förståelse för strategisk 

partnering, och vilka tankar och åsikter som fanns kring detta arbetssätt. På detta sätt var 

det möjligt att undersöka hur strategisk partnering fungerar idag och vad som skulle kunna 

förändras för att det skall bli mer framgångsrikt. 

2.3. Forskningsansats 

Vid vetenskapliga studier är kvantitativa och kvalitativa inriktningar två av de främsta 

forskningsansatserna (Kvale, 2009, Saunders et. al, 2009).     

Denna studie var kvalitativ, eftersom det mest varit ”mjuk” data som har samlats in, då 

främst i form av intervjuer. Den kvalitativa inriktningen har valts eftersom det ansågs som 

det bästa valet med hänsyn till studiens syfte och det sätt som information samlats in. 

Med en kvalitativ inriktning blev dessutom möjligt, genom att ha öppna och djupgående 

intervjuer och diskussioner, att bättre förstå hur strategisk partnering uppfattades i 

verkligheten, vilka möjligheter och restriktioner som fanns, vad som var bra och vad som var 

dåligt, samt vad som kunde behöva utvecklas/förändras för att strategisk partnering som 

arbetssätt skulle bli mer framgångsrikt, vilket dessutom var de förutsättningar som krävdes 

för att uppnå syftet med studien.   

2.4. Fallstudie 

Det som karakteriserar en fallstudie är att en undersökning utförs på en mindre avgränsad 

grupp, individ, organisation eller situation (Patel, 2003). Denna fallstudie innebar en 

undersökning för att studera hur strategisk partnering kan användas på ett mer 

framgångsrikt arbetssätt mellan levererande företag och kunder i den offentliga sektorn, 

eftersom de fördelar som erbjuds med detta arbetsätt, såsom lägre produktionskostnader 

och minskad produktionstid, är viktiga konkurrensfaktorer för byggföretag i den offentliga 

sektorn. Genom specifika frågeställningar, dvs. de som är formulerade under syftet i avsnitt 

1.3., erhölls kunskap och medvetenhet över hur en organisation kan utveckla detta koncept 

för att bli ett bättre och mer framgångsrikt arbetssätt, med hänsyn till de restriktioner och 

möjligheter som finns i byggbranschen inom den offentliga sektorn. 

2.5. Val av fallföretag 

Denna studie är utförd med NCC som fallföretag eftersom de nyligen börjat använda 

strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn. Eftersom studien fokuserat 

kring hur strategisk partnering som arbetssätt kan bli mer framgångsrikt mellan levererande 

företag och kunder i den offentliga sektorn, skedde en avgränsning inom NCC till NCC 

Construction som studien fokuserats på. Detta eftersom det är denna avdelning som sköter 

byggandet av exempelvis bostadshus, hyreshus, skolor och kontor för offentliga kunder. 

Genom fallföretaget var det möjligt att genomföra intervjuer med medarbetare inom NCC 

som arbetar med strategisk partnering, samt offentliga kunder som NCC bedriver strategisk 

partnering tillsammans med. Jag har dessutom varit på en partneringkonferens som NCC 
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anordnade under två dagar, med start den 1 september, samt ett partneringmöte den 8 

oktober, där den engelske konsulten Barr och personer inom NCC som driver utvecklingen av 

strategisk partnering framåt, deltog. 

Genom fallföretaget har jag alltså erhålligt information kring hur arbetet med strategisk 

partnering fungerar i verkligheten och vad personer som arbetar med detta arbetssätt anser 

om det.  

2.6. Litteraturstudie 

Den litteratur som teorin i rapporten bygger på är inhämtad från böcker samt vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna är hämtade från databaserna Emerald, ScienceDirect och SCOPUS. Syftet 

med denna litteraturundersökning var att skapa en insikt kring partneringkonceptet, samt 

vad strategisk partnering innebär för ett företag som vill utnyttja detta arbetssätt. Några 

nyckelord för den teoretiska studien är: partnering, partnership, strategic partnering, 

strategisk partnering, alliances, strategic alliances.     

2.7. Empirisk studie och datainsamlingsmetod 

Det finns främst två olika typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är sådan 

information som samlas in för första gången genom exempelvis enkäter, intervjuer och 

observationer. Data som är inhämtat på detta sätt är oftast förknippat med den kvalitativa 

metoden. Sekundärdata innebär insamling av data som redan samlats in och finns tillgänglig, 

såsom exempelvis statistik eller information från hemsidor. Fördelen med sekundärdata är 

att det oftast är billigare och går snabbare att få fram än primärdata. Problemet kan vara att 

hitta information som är relevant och inte spilla tid i onödan på att samla in onödig data 

bara för att det är så enkelt att få fram (Dahmström, 2005, Jobber, 2009). 

I denna studie har information som samlas in varit både primärdata och sekundärdata. 

2.7.1. Sekundärdata  

Datainsamlingen som skett för empiridelen, i detta fall sekundärdata, är information från 

rapporter och dokument som återfinns hos myndigheter, institut, branschorganisationer och 

andra hemsidor. Nyckelord som använts vid sökning av empirin var: lagen om offentlig 

upphandling, LOU, EU-direktiv, kommande lagar, svenska lagar, europeiska lagar, förändring 

i livsstil, grönt bygge, minskade utsläpp.   

2.7.2. Primärdata 

Den primärdata som införskaffats är i form av intervjuer (se bilaga 1-3), en 

partneringkonferens 1 september, samt ett partneringmöte 8 oktober. 

Partneringkonferensen som NCC anordnade var under två dagar i september, med start 1 

september, där personer som arbetade med partneringkonceptet deltog, och där 

diskussioner kring projektpartnering och strategisk partnering fördes. Det andra mötet 

skedde den 8 oktober med personer från NCC som arbetar med strategisk partnering, samt 

en konsult från England vid namn Nigel Barr.  
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Intervjuerna skedde med offentliga kunder som NCC bedriver strategisk partnering 

tillsammans med, personer från NCC som är inblandade i dessa arbeten, samt en jurist från 

NCC. På detta sätt kunde jag erhålla en djupare förståelse för hur strategisk partnering 

uppfattas och fungerar, samt eventuella utvecklingsmöjligheter för detta koncept för att 

göra det mer framgångsrikt för levererande företag och kunder i den offentliga sektorn.  

Intervjuerna gick till på det sättet att jag ställde frågor som de intervjuade fick svara på, och 

som på förhand tagits fram. Samtidigt ställde jag undersökande/kompletterande frågor till 

deras svar för att tydligare ta reda på vad de menade, och det fördes även kvalitativa 

(öppna) diskussioner kring strategisk partnering, dvs. det fördes diskussioner och ställdes 

frågor som inte tagits fram på förhand. På så sätt kan en kvalitativ förståelse erhållas och en 

bättre förståelse för hur strategisk partnering kan bli mer framgångsrikt. 

De intervjuer som skedde med personer från NCC skedde ansikte mot ansikte, medan de 

intervjuer som skedde med de offentliga kunderna var via telefon på grund av avståndet. 

Under alla intervjuer fördes anteckningar. 

Denna studie har alltså främst baserats på primärdata och kompletterats med sekundärdata, 

på det sätt som beskrivits tidigare. 

2.8. Tillvägagångssätt 

Rapportens process är avbildad enligt figuren nedan (figur 1). Rapportens struktur består 

först av en introduktion (kapitel 1), med en beskrivning av den studerade branschen, en 

problemdiskussion som tydliggör varför det är intressant att studerade det valda området, 

samt en klargörelse av syftet för studien och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med de 

avgränsningar som gjorts. Teoriavsnittet (kapitel 3) utgör en studie där teori kring 

projektpartnering och strategisk partnering presenteras, samt de analysverktyg som använts. 

Detta ligger sedan till grund för den efterliggande empiristudien (kapitel 4). Detta kapitel 

börjar med en företagspresentation av det valda fallföretaget. Sedan presenteras de EU-

direktiv kring offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling (LOU). Efter detta 

presenteras det som resulterat ur de intervjuer och diskussioner som genomförts. Genom 

att sedan koppla samman teorin med empiridelen i analysen (kapitel 5), där intervjuerna och 

diskussionerna analyseras och en PEST-analys genomförs, når rapporten fram till sina 

slutsatser (kapitel 6). I detta kapitel presenteras dessutom en SWOT-analys, för att på ett 

enkelt och överskådligt sätt ”sammanfatta” resultatet av studien. Rapporten avslutas sedan 

med en diskussion (kapitel 7).     
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Figur 1. Uppsatsens tillvägagångssätt 

2.9. Reliabilitet och validitet 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt, dvs. mätningar som är korrekt utförda, så att ett 

korrekt resultat kan erhållas och som är möjligt att upprepa (Saunders et. al, 2009), har 

respondenter med kunskap inom det presenterade området valts ut och förvarnats innan 

intervjuerna. Med detta menas att har de har meddelats vad avsikten med intervjun är, så 

att de kunnat förbereda sig och avsätta tillräckligt med tid för intervjun. Under intervjuerna 

fördes dessutom anteckningar för att inte missa värdefull information. Genom att ställa 

frågor som arbetats fram på förhand för att svara mot studiens syfte, ställa följdfrågor samt 

ha öppna diskussioner, var det möjligt att få en bättre förståelse för vad de intervjuade anser 

om strategisk partnering och hur detta arbetssätt kan göras mer framgångsrikt, samt reda ut 

eventuella oklarheter. 

För att erhålla resultat som har en så hög validitet som möjligt, dvs. säkerställa att det som 

avsetts att mätas verkligen har mätts (Saunders et. al, 2009), har dessa intervjuer och 

diskussioner jämförts med varandra, med en konsult inom strategisk partnering från 

England, ett partneringmöte med personer vid NCC som arbetar med strategisk partnering, 

en konferens där partneringkonceptet diskuterats, samt rapporter och arbeten inom 

området. På så sätt erhålls en triangulering för att öka validiteten över att den information 

som erhållits är trovärdig. 

2.10. Resultat och presentationsform 

Examensarbetet kommer att presenteras i både skriftlig och muntlig form vid Luleå Tekniska 

Universitet, samt för fallföretaget. 

Kap 1 • Inledning

Kap 2 • Metod

Kap 3 • Teori

Kap 4 • Empiri

Kap 5 • Analys

Kap 6 • Slutsats och Rekommendation

Kap 7 • Diskussion
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3. Teori 
Här kommer den teoretiska referensramen som ligger till grund för arbetet att 
presenteras. Avsnittet kommer att inledas med att framföra vad projektpartnering är 
för något, för att sedan gå vidare med vad som menas med strategisk partnering.  Efter 
detta presenteras de analysverktyg som kommer att användas. 

Innan teori kring strategisk partnering presenteras kommer först teori kring 

projektpartnering att presenteras. Detta eftersom projektpartnering utgör grunden/kärnan 

för strategisk partnering. 

3.1. Vad är projektpartnering? 

Figur 2 nedan illustrerar på ett enkelt sätt hur projektpartnering fungerar. Den traditionella 

byggprocessen, dvs. den övre bilden i figur 2, visar hur traditionella byggprocesser går till. 

Under respektive process, eller färg, tas den kompetens som behövs in. När en person med 

en viss kunskap är klar tar alltså nästa person som besitter en annan kunskap vid. Det sker 

ingen kommunikation i någon större utsträckning tillsammans, och åtgärder som kan 

behövas utföras blir tvungna att utföras i efterhand och kan ofta bli mycket kostsamma. 

Med projektpartnering däremot tas allas kompetenser in tidigt i projektet och ”smarta” 

lösningar kan tas fram, vilket leder till att kostsamma lösningar i efterhand kan 

undvikas/minimeras. Slutanvändarna, dvs. exempelvis hyresgästerna (då i form av 

representanter), får dessutom vara med och påverka hur projektet utvecklas, gentemot den 

traditionella byggprocessen där de kommer in i slutet utan möjlighet att påverka något utan 

att det skulle bli mycket kostsamt. I figuren representeras slutanvändarna av processen 

”användning”.  

 
Figur 2. Skillnad mellan traditionell byggprocess och partnering ( NCCs 

intranät). 
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Med strategisk partnering är det på ett liknande sätt som med projektpartnering, med den 

skillnaden att samarbetet sker under en längre tidsperiod och en repeterbarhet i projekten 

blir möjlig, samt att ytterligare tid kan sparas då exempelvis kravformulering och 

upphandling i de efterföljande projekten kan undvikas då detta redan utförts i det första 

projektet. Tiden för projektering och produktion kan även minskas då denna kunskap finns 

från de projekt som redan utförts, vilket är vad som möjliggör en repeterbarhet i 

byggprocessen, tillsammans med kontinuerliga förbättringar för att minska produktionstiden 

ännu mer, förbättra kvaliteten på det som byggs, minska produktionskostnaderna ytterligare 

etc.  

3.1.1. Den valda definitionen för projektpartnering och strategisk partnering 

Det finns olika definitioner på vad projektpartnering egentligen är för något. Den definition 

som kommer att användas i detta arbete är den som NCC använder och kan ses i figur 3. Den 

valda definition är även tillämpbar på strategisk partnering, då den största skillnaden är att 

samarbetet sker under en längre tidsperiod, samt att arbetet präglas av en mer 

övergripande (strategisk) syn och inte projektspecifikt, som med projektpartnering. Den 

valda definitionen styrks även av ”The Office of Government Commerce” (OGC) i England 

(som kan jämföras med konkurrensverket i Sverige) där arbetet med strategisk partnering 

kommit mycket längre än i Sverige och strategisk partnering som arbetssätt ofta används 

(Office of Government Commerce, 20105). 

Ytterligare två definitioner kommer dessutom att presenteras i avsnitt 3.1.2. för att styrka 

den valda definitionen. 

Enligt figur 3 skall de medarbetare som är involverade arbeta för projektets bästa och inte 

enbart för den egna organisationen, dvs. det levererande företaget eller byggherren 

(kunden). Detta symboliseras av ”Projektet AB” i figuren. Förutom att de involverade skall 

arbeta för projektets bästa finns det tre stycken stöttepelare för att se till att detta 

möjliggörs. Dessa är gemensamma mål, en gemensam organisation och gemensamma 

ekonomiska intressen. 

                                                           
5 http://www.ogc.gov.uk/documents/BPManagingPartneringrelationships.pdf 
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Figur 3. Nyckelfaktorer för projektpartnering (NCCs intranät) 

Enligt Partnering (2010)6 och Yeung et. al (2007), finns det vissa minimikrav som skall vara 

uppfyllda för att ett samarbete skall få kallas för projektpartnering. Dessa krav finns 

sammanfattade under tre rubriker med fyra punkter under respektive rubrik. För att ett 

samarbete skall få kallas för projektpartnering krävs det enligt denna definition att minst tre 

av de fyra punkterna under respektive rubrik är uppfyllda. 

GEMENSAMMA MÅL 

 Arbetet skall drivs som ”Projektet AB”. Alla inblandade skall arbeta för projektet och 

inte för det egna företaget (dvs. det levererande företaget eller byggherren). 

 

 Starta i tidigt skede. Samarbete och lösningar kan förbättras ifall gemensamma 

lösningar tas fram i ett tidigt skede. 

 

 Partneringdeklaration och partneringavtal skall visa att man är villig att driva 

projektet tillsammans.  

 

 Öppenhet med rätt team och medarbetare. Det gäller att ha rätt kompetens såväl 

som personer som kan arbeta tillsammans.  

(Partnering, 20107, NCCs intranät) 

                                                           
6
 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811 

7 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811 
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Gemensamma mål skall tas fram för att på så sätt ge alla inblandade i projektet en klar bild 

över vad det är som gäller, samt för att få alla att arbeta åt samma håll. De skall formuleras 

så att det framgår hur man tillsammans på bästa sätt skall tillfredsställa beställarens behov. 

Det är dessutom viktigt att alla i projektet är delaktiga i denna process så att ingen känner sig 

åsidosatt. Detta gör att risken för åsiktsskillnader och konflikter minskar. (Porter, 1998) De 

gemensamma målen som tas fram skall sedan redovisas i ett avtal som kallas för 

partneringdeklaration (se bilaga 4 för exempel), och som skrivs under av samtliga inblandade 

aktörer. Dessa mål bör formuleras med fokusering på samverkan och engagemang, samt 

understödjas av incitamentsavtal som gör att alla parter som är inblandade tjänar på att 

uppnå dem. (Crespin-Mazet, 2010) 

GEMENSAM ORGANISATION 

 Startworkshop, kontinuerliga workshops och teambyggande.   

 

 Ständiga förbättringar. 

 

 Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa skall tas fram för att säkerställa 

att eventuella konflikter på ett snabbt och enkelt sätt kan lösas. 

 

 Gemensam riskhantering. 

(Partnering, 20108, NCCs intranät) 

Gemensamma aktiviteter utförs för att de olika aktörerna skall lära känna varandra bättre 

och se till så att en tillit och respekt för varandra kan uppkomma. Inledningsvis i projektet 

utförs en startworkshop, där de gemensamma målen diskuteras fram. Under denna 

workshop lär aktörerna känna varandra bättre, vilket är en viktig del i lagbyggandet och för 

att få fram en ”vi” känsla. I detta skede diskuteras det samtidigt hur eventuella framtida 

konflikter skall lösas, både vad gäller förebyggande åtgärder samt konfliktlösningsmetoder 

för konflikter som likväl uppstår. (Briody, 2009, Crespin-Mazet, 2010)  

GEMENSAM EKONOMI 

 Upphandling på mjuka parametrar, inte enbart fokus på pris. 

 

 Gemensamma visioner och mål som skall innebära ”win-win” för alla. 

 

 Öppen ekonomi för alla i projektet.  

 

 Överrenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus. 

(Partnering, 20109, NCCs intranät) 

                                                           
8
 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811 

9 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811 
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Vad gäller den tredje rubriken, gemensam ekonomi, är det viktigt med ”öppna böcker”. En 

öppen ekonomisk redovisning för samtliga aktörer i partneringprojektet är en viktig del i 

projektpartneringsamarbetet. Som nämnts tidigare bygger partneringkonceptet på 

förtroende mellan de inblandade aktörerna, och vid upphandling skall hänsyn tas till mjuka 

parametrar och inte bara priset. Detta ser till så att kvalitativt arbete är något som 

värdesätts redan från början. Genom att ha öppna böcker så kan en högre kvalitet uppnås då 

alla inblandade vet vad de kan förvänta sig och göra det bästa med tillgängliga resurser för 

att uppnå ett så bra resultat som möjligt. (Alderman, 2007, Briody, 2009) 

3.1.2. Fler definitioner 

För att stärka definitionen i avsnitt 3.1.1. ”Den valda definitionen” presenteras dessutom 

ytterligare två definitioner. Den första är av Eriksson (2010);  

“A cooperative governance form that is based on core and optional cooperative procurement 

procedures to such an extent that cooperation-based coopetition is facilitated.”   

Fritt översatt blir detta ungefär: 

”En samarbetsfokuserad styrform som är baserad på kärnupphandlingsprocedurer och 

frivilliga upphandlingsprocedurer till en sådan omfattning att samarbetsbaserad konkurrens 

upprätthålls.” 

Med kärnupphandlingsprocedurer, eller ”core procurement procedures”, menas sådant som 

måste vara med för att ett projekt skall få kallas för projektpartnering, vilket kan jämföras 

med att minst tre av fyra punkter skall vara uppfyllda under varje rubrik i den valda 

definitionen som presenterades i avsnitt 3.1.1. för att ett samarbete skall få kallas för 

projektpartnering. Frivilliga upphandlingsprocedurer, eller ”optional procurement 

procedures”, syftar till aktiviteter som ytterligare kan förbättra resultatet med 

projektpartnering. De är dock inte nödvändiga för att ett projekt skall få kallas för 

projektpartnering.   

Enligt Eriksson (2010) , vilket även stöds av Lu & Yan (2007), är det följande punkter som 

skall tas i beaktande vid kärnupphandlingsprocedurer;  

 Budutvärdering baserad på mjuka parametrar, till exempel; 

o Teknisk kompetens  

o Samarbetsförmågan 

o Tidigare erfarenheter av leverantörer  

o Delade värderingar  

 

 Delade mål 

 

 Delad ekonomi  
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 Teambuilding och konfliktlösnings tekniker.  

Dessa punkter är således sådana som är viktiga att ta med under upphandlingsprocedurerna 

vid projektpartnering, till skillnad från ”vanliga” projekt som inte använder projektpartnering 

som arbetsform, där vikten istället läggs vid att hitta de aktörer som är de billigaste för 

kunden att använda (Eriksson, 2010, Lu & Yan, 2007). Som synes är punkterna lika de i 

avsnitt 3.1.1. Både i denna definition och i den valda definitionen i avsnitt 3.1.1. är det 

exempelvis viktigt att hänsyn tas till delade mål, delad ekonomi, teambuilding och 

konfliktlösning. 

Frivilliga upphandlingsprocedurer som kan tas med vid upphandlingar till olika grad är enligt 

Eriksson (2010) och Lu & Yan (2007);  

 Tidigt involverande av deltagande aktörer  

 

 Begränsad budgivning 

 

 Incitament och bonusmöjligheter baserad på grupp prestationer 

 

 Användandet av kompletterande samarbetsverktyg, exempelvis; 

o Partnering frågeformulär  

o Diskussionsledare  

o Delad riskhantering 

o Delat projektkontor  

o Gemensamma IT-verktyg  

o Ökad fokus på självkontroll 

Dessa punkter är alltså sådana som kan vara intressanta att ta med vid upphandlingar utöver 

de obligatoriska punkterna (se kärnupphandlingsprocedurer högre upp) vid 

projektpartnering, vilket även stöds av Brody (2009). 

Som nämnts är definitionen av Eriksson (2010), där exempelvis vikt skall läggas vid delade 

mål, delad ekonomi, samarbetsförmåga och konfliktlösning, väldigt lik definitionen i avsnitt 

3.1.1. ”Den valda definitionen”. Ytterligare en definition som är lik den i avsnitt 3.1.1. och 

den ovanstående av Eriksson (2010), är den av Lu & Yan (2007), vilket fokuserar på 

partnering som ett tillvägagångssätt (baserad på procedurer) istället för att se det som en 

filosofi (som involverar engagemang, tillit etc.). De definierar partnering som; 

”En strukturerad sekvens av processer som inleds utifrån ett projekt som baseras på 

ömsesidiga mål och använder specifika verktyg och tekniker, såsom konfliktlösningsverktyg 

och kontinuerliga förbättringar.” 
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Enligt denna definition är det viktigt att projekt baseras på ömsesidiga mål och att det bland 

annat finns konfliktlösningsverktyg, samt att samarbetet präglas av kontinuerliga 

förbättringar.  

Denna definition av Lu & Yan (2007), den som presenterades av Eriksson (2010) högre upp, 

samt den valda definitionen i avsnitt 3.1.1., är som synes väldigt lika varandra, där alla 

definitioner framhäver vikten av exempelvis ömsesidiga mål, samarbete, 

konfliktlösningsverktyg och kontinuerliga förbättringar, vilket styrker den valda definitionen 

som presenterades i avsnitt 3.1.1. 

3.1.3. Problem/nackdelar med projektpartnering 

Förutom olika definitioner kring vad projektpartnering är finns det dessutom enligt Eriksson 

(2010), Ellington (2009) och Naoum (2001), problem/nackdelar att beakta med arbetssättet 

mellan levererande företag och offentliga kunder. 

Problem 1 

Eriksson (2010), Ellington (2009) och Naoum (2001) framhäver att samarbete och de fördelar 

som finns inte är särskilt enkla att uppnå på grund av diverse barriärer mot förändring, 

exempelvis misstron mot andra, när man försöker implementera projektpartnering i olika 

länder, såsom Storbritannien, USA, Australien och Sverige. En av orsakerna som ställer till 

det, är det faktum att det inte finns någon universell definition som alla kan använda sig av, 

vilket skapar förvirring och tvetydighet om vad partnering egentligen är (Eriksson, 2010). 

Detta styrks även av Yeung et. al (2007). 

Problem 2 

Ett annat problem som existerar är att projektpartnering skall implementeras i rätt situation 

och av rätt anledning. Eftersom implementering av projektpartnering kräver investering av 

både tid och resurser, måste en lämplig mängd av samarbete uppnås för att potentiella 

fördelar skall kunna överväga kostnaderna. Ifall projektpartnering implementeras på rätt sätt 

men i fel situation, exempelvis i ett projekt där de extra resurserna som tillsätts vid 

användning av projektpartnering skulle medföra att projektet blir dyrare än vid traditionell 

upphandling på grund av att projektet är för lite värt, kommer det medföra att fördelarna 

inte visar sig och implementeringen kommer att bedömas som ett misslyckande. Det är 

därför viktigt att ha en förståelse för när partnering bör användas och till vilken grad 

(Eriksson, 2008, Eriksson, 2010, Pheng, 1999). 

Problem 3 

Ett tredje problem som nämns är det faktum att projektpartnering inte är något som kan 

implementeras särskilt enkelt, även ifall människor vet vad det är och hur det används. 

Förändringen från ett ”konkurrenssynsätt”, där andra ses som konkurrenter, till ett som mer 

genomsyras av samarbete, kräver en holistisk och systematisk förändring i strukturer, 

processer och attityder (Eriksson 2010).  
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Enligt Eriksson (2010) och Gibbs & Humphries (2009) framgår det även att medarbetare 

anser att implementeringen av partnering i värdekedjan, dvs. projektpartnering som 

arbetssätt införs redan i början av arbetet och är ett sätt som arbetas utefter under hela 

projektets löptid (Partnering, 201010), är något som är viktigt, men att de saknade förståelse 

för konceptet och de krav som gäller i samband med en framgångsrik implementering. 

Eriksson et al. (2008) menar att det inte är alldeles tydligt med hur man skall gå till väga för 

att övervinna barriärer mot partnering. Det är därför viktigt att öka förståelsen hos alla 

inblandade, från cheferna till medarbetarna, för hur partnering kan implementeras 

(Eriksson, 2008, Eriksson 2010, Dunn & Thomas, 1994, Pheng, 1999). 

Dessa tre ovanstående problem med projektpartnering gäller även för strategisk partnering, 

då den största skillnaden, som nämnts, är att samarbetet sker under en längre tidsperiod. 

Problemen som nämnts ovan kan dessutom mer ses som implementeringsproblem, dvs. de 

handlar om sådant som måste tas i beaktande när projektpartnering eller strategisk 

partnering som arbetssätt skall implementeras. Ifall det finns kunskap inom organisationen 

om vad det innebär med att arbeta med projektpartnering, och det finns en vedertagen 

definition om vad som menas med projektpartnering som alla är medvetna om, så finns det 

stora fördelar som detta koncept har att erbjuda. (Pheng, 1999, Dunn & Thomas, 1994, 

Ellington, 2009 ) 

Företag som framgångsrikt arbetat med projektpartnering har funnit att det finns stora 

konkurrensfördelar att hämta (Alderman & Ivory, 2007, Jones, 1995). Exempel på sådana 

konkurrensfördelar är; 

 Bättre kvalitet på projektet 

 Bättre hållbarhet på arbetet 

 Tid och kostnadsbesparingar 

 Bättre och snabbare konfliktlösning 

 Bättre kommunikation 

 Högre produktivitet 

3.2. Vad är strategisk partnering? 

Som nämndes i avsnitt 3.1. utgör projektpartnering själva grunden för strategisk partnering. 

Den största skillnaden är att projektpartnering rör specifika projekt, medan strategisk 

partnering sker under en längre tidsperiod och har en mer övergripande syn på det arbete 

som skall ske, alltså en mer strategisk syn. Inom strategisk partnering är det alltså samma sak 

som gäller med exempelvis gemensamma mål, öppen ekonomi, delad riskhantering och 

kontinuerliga förbättringar, dock med skillnaden, som nämnts, att det sker under en längre 

tidsperiod, samt att de som arbetar med detta har en mer övergripande och strategisk syn. 

Med detta menas att medarbetarna inte fokuserar på specifika projekt, utan ser på helheten 

                                                           
10 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=811 
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av samarbetet, vilket innefattar flera olika projekt och hur resultatet av samarbetet på bästa 

möjliga sätt skall tillfredsställa kunderna. (Lu & Yan, 2007, Yeung, 2007)  

De fördelar som finns, för levererande företag och offentliga kunder, med 

partneringkonceptet blir dessutom ännu tydligare med strategisk partnering, eftersom det 

samarbete som sker är under en längre tidsperiod och en repeterbarhet blir utförbar. Det 

blir då möjligt att kontinuerligt komma med förbättringar, sänka kostnaderna, förbättra 

kvaliteten på projekten, minska tiden för produktion, få till stånd en bättre kommunikation 

och högre produktivitet. Samtidigt möjliggörs en kunskapsåterföring där erfarenheter kring 

vad som fungerat och vad som inte fungerat, förs ut i organisationen så att medarbetare kan 

ta lärdom och komma med förbättringsförslag. På så sätt hålls dessutom kunskap inom 

organisationen, även ifall någon person skulle lämna företaget av någon anledning, vilket 

dessutom är viktigt för att kunna vara konkurrenskraftig. (Cerspin-Mazet, 2010, Lu & Yan, 

2007) 

Strategisk partnering kan därmed ses som en form av ”begränsad budgivning”, eftersom 

konkurrensen mellan olika företag försvinner i de efterföljande projekten. Ett exempel, som 

nämnts tidigare, är Wästbygg som har byggt 150 restauranger åt McDonalds och lyckades på 

10 år att halvera byggtiden, samtidigt som kostnaderna kunde sänkas med 20 %. (Partnering, 

201011) Wästbygg behövde inte konkurrera med andra aktörer för att bygga de olika 

McDonalds restaurangerna under samarbetstiden, men när samarbetstiden väl nått sitt slut 

så måste de konkurrera mot andra aktörer vid upphandlingar. Där kommer även deras 

tidigare prestationer att värderas. Det är detta som menas med begränsad budgivning, 

jämfört med att exempelvis konkurrera för varje upphandling för varje restaurang. 

De valda aktörerna, såsom exempelvis underleverantörer och entreprenörer, kan därför 

räkna med fortlöpande relationer ifall deras prestationer tillfredsställer de ställda kraven. Då 

byggherrar accepterar det levererande företag som kan erbjuda det lägsta priset vid en 

upphandling ser de endast på den första prislappen, och inte på de fördelar som kan nås på 

längre sikt, ifall strategisk partnering skulle användas som arbetssätt. De erfarenheter som 

finns vad gäller strategisk partnering visar att det är möjligt att sänka kostnaderna med upp 

till 30 % under bara några år (Office of Government Commerce, 201012). Upphandlingar bör 

alltså inte vara fokuserade på att välja det levererande företag som kan erbjuda det lägsta 

priset, utan på ”mjuka” parametrar, såsom kompetensen hos det levererande företaget, 

tidigare erfarenheter samt förmågan att samarbeta (Eriksson, 2010, Naoum, 2003).  

Forskning rörande vikten av incitamentbaserad kompensation har erhålligt motsägande 

resultat. Enligt Eriksson (2010) finns det vissa författare som säger att incitamentbaserade 

kompensationer är en viktig faktor inom strategisk partnering. Byggherrar anser att 

kontinuerliga affärsrelationer är en viktig motivationsfaktor för ökat samarbete, vilket är ett 

                                                           
11 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169 
12

 http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf 

 

http://www.pa/
http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169
http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf
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tydligt tecken på att incitamentsbaserade kompensationer är en viktig faktor i användandet 

av strategisk partnering. Detta stödjer användandet av begränsad budgivning och 

utvecklandet av strategisk partnering, för att på så sätt möjliggöra ökade affärsrelationer och 

därmed ökad motivation till samarbete (Chan et al., 2006).            

För att strategisk partnering skall vara en lyckad arbetsform gället det dock att ha en lärande 

organisation. Såvida en organisation inte är lärande blir det svårt att bedriva strategisk 

partnering på ett framgångsrikt sätt och komma med kontinuerliga förbättringar. Strategisk 

partnering förutsätter ju trots allt att en organisation skall lära sig av de föregående 

projekten och använda denna kunskap till att få till en repeterbarhet och förbättringar på de 

efterföljande projekten. (Cheng & Li, 2004)  

3.2.1. Lärande organisation 

Strategisk partnering kan tillsammans med organisatoriskt lärande ses som mekanismen för 

att förbättra prestationen och konkurrensförmågan hos organisationer inom byggbranschen 

(Cheng & Li, 2004). Som nämnts tidigare handlar strategisk partnering om ett samarbete 

under en längre tidsperiod. Men om organisationen som bedriver strategisk partnering inte 

tillåter och uppmuntrar till ett lärande hos de anställda blir det svårt att komma med 

kontinuerliga förbättringar, minska kostnaderna, öka kvaliteten m.m. Då försvåras även 

arbetet med strategisk partnering, vilket kräver just detta. Under en längre tidsperiod är 

tanken att kontinuerliga förbättringar hela tiden skall ske för att på så sätt få de fördelar som 

finns att märkas ännu tydligare, samtidigt som en repeterbarhet blir möjlig. Detta innebär, 

lite förenklat, att byggnationerna blir färdiga snabbare till ett lägre pris och högre kvalitet. 

Det är detta som gör att organisatoriskt lärande är så viktigt för strategisk partnering och för 

att få en bättre prestationsförmåga, och därmed även ökad konkurrensförmågan, hos 

organisationer. (Cheng & Li, 2004, Ellington, 2009) 

En lärande organisation är alltså ett bra sätt att uppnå konkurrensfördelar, och bör därför bli 

införlivat som en kärnkomponent inom strategisk partnering (Cheng & Li, 2004). Exempel på 

konkurrensfördelar som kan uppnås är lägre kostnader, bättre samarbete och bättre 

kommunikation. Lärandet skall införlivas som en kärnkomponent inom strategisk partnering 

genom att en lärande kultur upprättas. Med en lärande kultur menas en 

”atmosfär/omgivning” inom organisationen som uppmuntrar de anställda till att lära sig, 

vilket i sin tur leder till en lärande organisation. En lärande kultur kan därmed ses som en 

förutsättning för att en organisation skall vara lärande. (Cheng & Li, 2004) 

Enligt Cheng & Li (2004) och Crespin-Mazet & Portier (2010) är det därmed viktigt för 

organisationer att fundera hur utvecklandet av inlärningsförmågor (dvs. 

arbetssätt/arbetsmetoder) skall tas fram, och hur mätning av organisatoriskt lärande skall gå 

till, för att kunna säkerställa att de anställda verkligen känner att de uppmuntras till att lära 

sig och komma med förbättringsförslag. Ifall organisationer inte mäter lärandet inom 

organisationen blir det svårt att veta vad som eventuellt skall åtgärdas för att förbättra 

organisationens inlärningsförmåga (Cheng & Li, 2004). 
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3.2.2. Lärande kultur 

Som framgås i avsnitt 3.2.1. är en lärande kultur viktigt för att en organisation skall få 

möjlighet att bli lärande, och har därmed en väldigt stark kopplig till strategisk partnering. 

Med en lärande kultur menas:  

 

  

 

 

 

Figur 4. Lärande kultur (Tolkning av Cheng & Li, 2004, sid. 55) 

En lärande kultur består alltså av en organisation som tillåter och uppmuntrar sina 

medarbetare till att lära sig (organisatoriskt lärande), samtidigt som de på så sätt tillåts 

komma med kontinuerliga förbättringar. Allt detta i ett ”arbetsklimat” som tillåter och 

uppmuntrar allt detta. Detta presenteras vidare i punkterna nedan. (Cheng & Li, 2004, 

Ellington, 2009) 

 Erfarenhetsbaserad inlärning (organisatoriskt lärande): Lärande är alltid förknippat 

med erfarenhet. Oavsett om människor lär sig från erfarenhet eller av erfarenhet, 

kan lärande ses som en aktivitet på en personlig nivå där erfarenhet skapar möjlighet 

till inlärning. Det går därmed att säga att en organisation som medger mer 

möjligheter att lära även underlättar uppkomsten av en lärande kultur.  

 

 Kontinuerliga förbättringar: Detta involverar fortlöpande förbättringar såsom 

gradvisa processförbättringar (TQM, total quality management), radikala 

processförbättringar (BPR, business process reengineering), samt 

inlärningsprocessförbättringar (en lärande organisation). Strävandet efter att 

upprätthålla en konkurrenskraftig position i en turbulent miljö medför att 

organisationer blir lärande, anammandes ”filosofin” om kontinuerliga förbättringar. 

När organisationerna sedan erfarit ett antal lyckade förbättringscykler kommer 

kunskapen spridas utmed hela organisationen, ledandes till en lärande kultur. 

 

 Arbetsklimat för lärande: Förutom vikten av en lärande kultur är även utvecklandet 

av ett arbetsklimat som tillåter lärande av vikt. Ett lärande klimat refererar till 

etablerandet av en stödjande omgivning för en lärande kultur att utvecklas ifrån.  

Genom ovanstående punkter och figur 4 är det således tydligt att det finns en stark koppling 

till strategisk partnering i framförallt tre nyckelangelägenheter; organisatoriskt lärande, 

kontinuerliga förbättringar, samt ett arbetsklimat för lärande. Som tydliggjorts i avsnitt 

3.2.1. ”Lärande organisation”, är organisatoriskt lärande en viktig förutsättning för att bland 
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annat medarbetare skall kunna komma med kontinuerliga förbättringar. För att lyckas med 

detta är det dessutom viktigt att arbetsklimatet som medarbetarna befinner sig i 

uppmuntrar till lärande. Dessa tre punkter är ju dessutom vad som utgör en lärande kultur, 

vilket även tydliggjordes som en förutsättning för att en organisation skall vara lärande. En 

kultur som uppmuntrar lärande formar således basen för en lärande organisation. I en 

strategisk partnering kontext är en lärande kultur väldigt viktigt för både individuella 

organisationer (t.ex. projektgrupper) och strategisk partnering team (ett konsortium format 

av projektgrupperna). Sedan en lärande kultur har rotat sig hos team medlemmarna i 

strategisk partneringgruppen blir det mycket enklare att acceptera ny kunskap, kompetens 

och teknologi. Det är upp till organisationerna att komma fram till hur detta kan ske på bästa 

sätt då förutsättningarna inte ser likadana ut för alla organisationer. (Cheng & Li, 2004, 

Elington, 2009, Naoum, 2001) 

3.3. PEST-analys 

En PEST-analys har genomförts i analysdelen för att se om det finns faktorer i omgivningen 

som kan påverka framgången för strategisk partnering i den offentliga sektorn. Se bilaga 5 

för teori.  

3.4. SWOT-analys 

I slutet av denna rapport, där rekommendation ges till levererande företag, har en SWOT-

analys genomförts, för att tydliggöra och på ett enklare sätt visa de fördelar och nackdelar 

samt möjligheter och hot som identifierats i studien med att använda strategisk partnering i 

den offentliga sektorn för levererande företag. Se bilaga 6 för teori. 
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4. Empiri 
En presentation av det studerade företaget kommer först att presenteras, för att sedan 
följas av relevant information inom branschen. Sedan kommer de EU-direktiv kring 
offentlig upphandling och de lagar som levererande företag måste rätta sig efter att 
framföras. Avsnittet kommer sedan att avslutas med de intervjuer och diskussioner 
som genomförts.  

4.1. Företagspresentation 

NCC (Nordic Construction Company), med en omsättning på 52 miljarder kronor och 18 000 

anställda år 2009, är ett av de ledande byggföretagen i Norden, där de huvudsakligen 

bedriver sina affärer (NCCs intranät). NCC hade år 2009 en marknadsandel på 6 %, se figur 5.  

 

Figur 5. NCCs marknadsandelar på hemmamarknaden Norden år 2009 (NCCs 

intranät) 

NCC, med en hemmamarknad i Norden, är verksam inom hela värdekedjan. De både 

utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga 

byggnader, vägar och anläggningar, samt övrig infrastruktur. (NCCs intranät)  

De bedriver även affärer i angränsande områden kring Östersjön, såsom Baltikum och S:t 

Petersburg, samt vissa utvalda områden i Tyskland, där de framför allt bygger bostäder. 

Nedanstående bild, figur 6, visar de marknader där NCC bedriver sin verksamhet.  
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Figur 6. NCCs verksamhetsmarknader (NCCs intranät) 

NCC:s vision är följande (NCCs intranät): 

Att vara det ledande företaget i utveckling av framtidens miljöer för arbete, boende och 

kommunikation.  

För att uppnå denna vision har de en strategi som fokuserar på produkter och tjänster där 

koncernen har en styrka gentemot sina konkurrenter. Den konkurrensfördel de anser sig ha 

är deras kompetens inom både utveckling samt produktion och eftermarknad, deras storlek 

kombinerat med en stark lokal närvaro och deras finansiella styrka (NCCs intranät). 

Den affärsidé de använder sig av kan säga baseras på ansvarsfullt företagande. Med fokus på 

kunder, kostnader och kompetens försöker de utveckla och bygga framtidens miljöer för 

boende, arbete och kommunikation, hela tiden med hållbar utveckling i åtanke (NCCs 

intranät). Detta kan beskrivas med hjälp av figur 7:  
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Figur 7. NCCs fokusområden (NCCs intranät)  

För att uppnå affärsidén och den ställda visionen, har NCC värderingar som baseras på fokus, 

enkelhet och ansvarstagande (NCCs intranät). Det kan handla om sådana enkla saker som att 

täcka bygget så att det håller sig torrt och säkert, eller att hjälpa kunden att lösa ett problem 

utan att interna konflikter uppkommer. Projektpartnering är ett bra arbetssätt att lyckas 

med detta. Med projektpartnering som arbetssätt lägger NCC fokus på att lösa kundens 

problem på bästa möjliga sätt, samtidigt som NCC försöker ge kunden så bra och smarta 

lösningar som möjligt i strävan att lösa kundens önskemål i bästa möjliga mån. 

I samband med detta, och NCCs strävan att ta nästa steg i partneringkonceptet, som grundar 

sig på samarbete och öppenhet mellan de inblandade aktörerna, vill de använda strategisk 

partnering som arbetssätt för att bättre kunna erbjuda attraktiva och smarta lösningar för 

kunderna. I dagsläget bedriver NCC strategisk partnering med ett fåtal kunder, där fördelar 

såsom att kvaliteten blir bättre på det som byggs, kunderna kan erhålla bättre och smartare 

lösningar som bättre tillfredsställer deras behov, produktionskostnaderna minskar, samt 

produktionstiden blir kortare, är sådant som NCC kan erbjuda med strategisk partnering, då 

samarbetet mellan NCC och kunderna sker under en längre tidsperiod och en repeterbarhet 

blir möjlig. 
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För att NCC, och allt ovanstående, skall fungera, så ser organisationen ut på följande vis: 

 

Figur 8. Organisationen inom NCC (NCCs intranät) 

Som synes så är NCC Construction, som är den avdelning i Sverige jag avgränsat mig till, den 

stora delen av NCC, med en omsättning på 22 miljarder kronor år 2009 i Sverige, vilket är ca 

42 % av den totala omsättningen. Detta visar att Sverige är en viktig marknad för NCC. NCC 

Construction bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, vägar, anläggningar och 

annan infrastruktur (se figur 9 nedan). Inom dessa områden arbetar NCC Construction 

Sverige AB i ett tätt samarbete med kunden genom hela värdekedjan. På så sätt kan 

byggandet få en bättre kvalitet, samtidigt som kostnaderna kan minska. NCC Roads, se figur 

8 ovan, sysslar med produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och 

vägservice. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder. Den sista avdelningen i figuren ovan, 

NCC Property Development, utvecklar och säljer kommersiella fastigheter.  

Totalt sett utgör NCC Construction ca 62 % av den totala omsättningen inom NCC koncernen. 

 

Figur 9. NCC Construtions utbud (NCCs intranät)  
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4.2. Branschinformation 

Här kommer information presenteras som kan påverka strategisk partnering som 
arbetssätt i den offentliga sektorn.  

4.2.1. Byggtakt i Sverige 

Stefan Attefalls, som är bostadsministern i Sverige, är en person som kan påverka att 

strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn blir mer eftertraktat. Detta 

eftersom det enligt honom byggs alldeles för lite bostäder i Sverige, speciellt då byggtakten 

jämförs med andra länder. Bostadsministern vill se en snabbare byggtakt av bostäder, då det 

enligt honom finns en stor efterfrågan på bostäder. (Dagens industri, 201013) Eftersom det 

med strategisk partnering i den offentliga sektorn skulle vara möjligt att få fram bostäder 

snabbare, till ett lägre pris och med bättre kvalitet, skulle det kunna göra att fler offentliga 

kunder efterfrågar strategisk partnering som arbetssätt (Chan et al. 2006). 

4.2.2. Ljusare framtid för byggföretag 

För tillfället är det lågkonjunktur som råder, och detta kan medföra att offentliga byggherrar 

återgår till traditionella upphandlingar, där de väljer de aktörer som kan erbjuda det lägsta 

priset, eftersom lågkonjunkturen gör de offentliga byggherrarna mer ”sparsamma” och 

eftersträvar ett så lågt pris som möjligt vid upphandlingar. De glömmer då bort alla de 

fördelar som finns med strategisk partnering i den offentliga sektorn, såsom bättre kvalitet, 

kortare produktionstider, lägre produktionskostnader och bättre kommunikation mellan de 

inblandade. (Eriksson, 2010, Chan et al. 2006, Crespin-Mazet & Portier, 2010) 

Att välja den aktör som kan leverera det lägsta priset kanske ser bra ut vid en första anblick, 

men i slutändan kan det leda till att slutnotan blir mycket högre än väntat, då kostnader som 

inte initialt togs med i kalkylen, så kallade ÄTA (ändringar, tillägg, avgående) listor, läggs till 

(Partnering, 201014). 

Trots risken att offentliga byggherrar återgår till traditionella upphandlingsförfaranden, och 

efterfrågan på strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn därmed minskar, 

finns det de som anser att efterfrågan på drift och underhåll kommer att öka, vilket kan ses 

som en hjälpande hand för strategisk partnering i den offentliga sektorn. Detta då det kan 

medföra stora kostnadsbesparingar då en repeterbarhet i drift och underhåll nås. Eftersom 

drift och underhåll är något som alltid kommer att finnas är lägre kostnader ett stort plus. 

(Partnering, 201015) 

Som sagt så råder det lågkonjunktur för tillfället, men det finns tecken på att ekonomin sakta 

håller på att återhämta sig. Enligt finansministern Anders Borg finns dock det risk för 

”efterskalv”, vilket gör att byggbranschen har en fortsatt tuff tid framför sig. Men det finns, 

                                                           
13 http://di.se/Default.aspx?sr=6&tr=279689&rlt=0&pid=218033__ArticlePageProvider&epslanguage=sv 
14

 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169 
15 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169 

http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169
http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169
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som nämndes, tecken på att ekonomin sakta men säkert håller på att återhämta sig. 

(Svenskt näringsliv, 201016)  

Enligt nedanstående figur 10 syns det att ekonomin är på bättringsväg, vilket är ett bra 

tecken för byggbranschen, då denna sektor med pressade marginaler är känslig och till stor 

del påverkas i takt med hur ekonomin i övrigt ser ut. Ifall ekonomin är på nedgång brukar det 

gälla detsamma för byggsektorn, och tvärt om, ifall ekonomin är på väg upp följer 

byggsektorn. (Statistiska centralbyrån, 201017) 

 

Figur 10. Sveriges ekonomi (Statistiska centralbyrån18) 

Ytterligare en indikator på att byggsektorn är på bättringsvägar är att minskningen av 

bostadsinvesteringar minskat, samtidigt som byggloven ökat, vilket brukar ses som en 

indikator på kommande aktiviteter inom bostadsbyggandet. (Statistiska centralbyrån, 

201019)   

4.2.3. Mer miljöbetonad framtid 

Det finns en tydlig trend där livsstilen hos människor förändras till att bli mer 

miljömedveten. De vill bli mer miljömedvetna och minska den skada som åsamkas naturen 

                                                           
16

 http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/efterskalv-det-ekonomiska-laget-augusti-2010_115950.html 
17 http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv110.pdf 
18

 http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv110.pdf 
19 http://www.scb.se/Grupp/Teman/Sveriges_Ekonomi/_Dokument/Sverigesekonomikv110.pdf 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/efterskalv-det-ekonomiska-laget-augusti-2010_115950.html
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genom den livsstil som vi människor har i dagsläget. (Partnering, 201020, NCCs intranät). Ett 

tecken på detta är nya regler för miljöhänsyn som börjat gälla 15:e juli 2010 (Opic, 201021). 

För att tillmötesgå dessa nya krav från kunderna har byggföretag börjat erbjuda ” gröna 

byggen”, bland annat i form av att använda material som är miljöklassat och medför minskad 

energianvändning med minst 20 %, ”grön” asfalt där energin som används vid 

vägbyggnationer, samt de skadliga utsläppen, är kraftigt reducerade (Byggindustrin, 201022, 

NCCs intranät). Att bygga mer ”grönt” kostar dock mer än ”icke-gröna” byggen. Med 

strategisk partnering går dock att erbjuda klimatsmarta byggen med bland annat lägre 

produktionskostnader eftersom samarbetet sträcker sig över en längre tidsperiod och en 

repeterbarhet i projekten blir möjlig. 

Att NCC dessutom bestämt att alla anbud över 50 miljoner kronor skall vara ”gröna anbud”, 

dvs. de skall vara grönt byggda (vilket går till på det sätt som beskrivits tidigare), är ett bevis 

på, utöver att NCC anser att miljön är viktig, att miljön är en viktig aspekt inom 

byggbranschen. (NCCs intranät) 

Ytterligare ett tecken på vikten av klimatsmart byggande är att SKANSKA och PEAB, som är 

huvudkonkurrenter till NCC, sysslar mer med grönt byggande (Branschnyheter, 201023, Peab, 

201024, Skanska, 201025). Detta är ett tecken på att trenden kring att människor blir mer 

miljömedvetna är här för att stanna. Det kommer därmed bli allt viktigare för företag att 

kunna leverera mer miljömedvetna alternativ ifall de inte vill bli ”ifrånsprungna” av sina 

konkurrenter. Miljömedvetna byggen kommer alltså vara en viktig konkurrensfaktor för 

byggföretag (NCCs intranät). 

4.3. Upphandlingsprocessen mellan upphandlande myndigheter och 

levererande företag 

Innan EU- direktiven presenteras i avsnitt 4.4. och lagen om offentlig upphandling i avsnitt 

4.5., kan nedanstående figur vara lämplig för att enklare förstå hur upphandlingar genomförs 

mellan levererande företag och kunder inom den offentliga sektorn: 

                                                           
20 http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169 
21 http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/Redaktionellt/Svedberg-Upphandling-kan-rivas-upp-i-nya-LOU/2010-Nya-LOU---konsekvenser-for-saljare-i- 
upphandling/ 
22

 http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/ncc-roads-lagger-gron-asfalt__6668 
23 http://www.branschnyheter.se/2008/11/stor-efterfragan-pa-kunskap-om-gront-byggande 
24

 http://www.peab.se/Miljo--framtid/Egergi/Energieffektiva-hus/Green-building/ 
25 http://www.skanska.se/upload/About%20Skanska/Miljö/Skanskas_lilla_gröna_21_råd_okt_2008.pdf 

http://www.partnering.se/web/page.aspx?pageid=59169
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/ncc-roads-lagger-gron-asfalt__6668
http://www.branschnyheter.se/2008/11/stor-efterfragan-pa-kunskap-om-gront-byggande
http://www.peab.se/Miljo--framtid/Egergi/Energieffektiva-hus/Green-building/
http://www.skanska.se/upload/About%20Skanska/Miljö/Skanskas_lilla_gröna_21_råd_okt_2008.pdf
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Figur 11. Upphandlingsprocessen i offentlig sektor (Konkurrensverket26) 

En offentlig upphandling inleds med att ett behov identifieras, varpå en analys sker för att ta 

reda på hur behovet kan uppfyllas. När detta är gjort planeras upphandlingen samtidigt som 

en beräkning av kontraktets totala värde görs. Beräkningen sker för att fastställa ifall det 

totala värdet är över eller under de fastställda tröskelvärdena, som i sin tur avgör vilka regler 

som skall tillämpas. (Falk, 2009, Konkurrensverket, 201027) 

När detta är gjort annonserar myndigheten den tänkta upphandlingen. Sedan börjar 

processen med att hitta lämpliga leverantörer, som går att läsa under avsnitten 4.4.2. och 

4.5.1.   

4.4. EU – direktiv kring offentlig upphandling 

Innan EU-direktiven presenteras nedan, och lagen om offentlig upphandling (LOU) 

presenteras i avsnitt 4.5., kan det vara på sin plats att veta att det är EU-direktiven rörande 

offentlig upphandling som är överordnat och skall följas.  

Offentliga myndigheter upphandlar varor och tjänster för 500 miljarder kronor per år, och 

detta endast i Sverige (Opic, 201028). Det finns därför gemensamma regler och direktiv för 

att företag aktivt skall kunna delta i upphandlingar och lämna offerter. (Sveriges rikes lag, 

2010, Europa, 201029, Örnhall, 2009)  

För länder inom EU finns det två direktiv från 2004 som styr offentliga upphandlingar.  

 Det första direktivet (det så kallade klassiska direktivet) gäller upphandling av varor, 

tjänster och byggentreprenader (Sveman, 2009, Sveriges rikes lag, 2010, Europa, 

201030). Det är detta direktiv som gäller i denna studie.  

 

 Det andra direktivet gäller de upphandlingar av varor, tjänster och 

byggentreprenader som sker inom försörjningssektorerna. Försörjningssektorerna 

                                                           
26 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2121.aspx 
27 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
   http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2121.aspx 
28 http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/ 
29 http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_sv.htm 
    http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22010_sv.htm 
30 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22010_sv.htm 

http://www.konkurrensverket.se/
http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2121.aspx
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf
http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2121.aspx
http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/
http://ec.europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_sv.htm
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innefattar vatten, energi, transport samt posttjänster. (Sveman, 2009, Sveriges rikes 

lag, 2010, Europa, 201031)  

De regler som finns inom EU gällande offentlig upphandling gäller när det är en offentlig 

myndighet som gör upphandlingarna. Inom Sverige är offentliga myndigheter staten, 

kommuner, myndigheter, landsting och dessutom även vissa offentligt ägda bolag, stiftelser 

eller diverse andra sammanslutningar. (Falk, 2009,Sveman, 2009, Europa institutet, 201032) 

Exempel på en offentlig upphandlig kan vara att staten behöver en ny järnväg, eller landsting 

som behöver införskaffa städtjänst till exempelvis äldrevården. 

4.4.1. Tröskelvärden 

De regler som gäller för upphandling inom EU träder endast i kraft när värdet på de 

producerade produkterna eller tjänsterna överstiger vissa på förhand bestämda nyckeltal, så 

kallade tröskelvärden. Dessa tröskelvärden är fastställda beroende på vem som upphandlar, 

samt vilket område som upphandlingen gäller. Värdena beräknas utan mervärdeskatt och 

det är ej tillåtet att dela upp upphandlingar för att på så sätt hamna under tröskelvärdet. 

(Sveriges rikes lag, 2010, Konkurrensverket, 201033) 

Det gäller därmed att upphandlande myndigheter fastställer värdet på en upphandling så att 

tröskelvärdet kan fastställas. När detta är gjort går det att se vilka regler som gäller. 

Beroende på om värdet av upphandlingen beräknas vara under eller över tröskelvärdet 

gäller olika bestämmelser av lagen om offentlig upphandling (LOU). (Europa institutet, 

201034, Konkurrensverket, 201035) 

Dessa tröskelvärden skall dessutom revideras vartannat år (Sveman, 2009). Från 1 januari 

2010 gäller följande tröskelvärden (Konkurrensverket, 201036):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/l22010_sv.htm 
32

 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 
33

 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2159.aspx 
34 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 
35

 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2159.aspx 
36 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2159.aspx 

http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf
http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2159.aspx
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Varor och tjänster Euro SEK 

Statliga myndigheter 125 000 1 243 375 

Övriga upphandlande                                      

myndigheter                                                       

(t ex kommuner, landsting,                                      

allmännyttiga bolag,                

föreningar,                                  

stiftelser)  193 000 1 919 771 

Byggentreprenader     

Samtliga upphandlande      

myndigheter  4 845 000 48 193 215   

Tablå 1. Tröskelvärden (Konkurrensverket, 201037) 

4.4.2. Upphandlingar över tröskelvärden 

Om de upphandlingar som sker inom den offentliga sektorn i EU överstiger de satta 

tröskelvärdena finns det följande sätt som upphandlingar kan gå till på enligt EU:s 

upphandlingsdirektiv (Lunning, 2008, Sveriges rikes lag, 2010, Europa, 201038, 

Konkurrensverket, 201039): 

 Öppen upphandling: Alla leverantörer som är intresserade har tillåtelse att lämna 

anbud under anbudstiden. När annonseringstiden gått ut begär leverantören ett 

förfrågningsunderlag från myndigheten. Det får inte förekomma någon förhandling 

med leverantören. (Europa, 201040, Europa institutet, 201041, Notisum, 201042)  

 

 Selektiv upphandling: Denna typ av upphandling går ut på att myndigheten först 

annonserar om upphandling. De leverantörer som sedan anser att de uppfyller de 

ställda kraven kan anmäla sitt intresse. Myndigheten väljer sedan ut ett par 

leverantörer som får delta i upphandlingen, varpå de får förfrågningsunderlaget 

skickat till sig. Det godtas inte några anbud utöver de leverantörer som valts ut. 

(Europa, 201043, Europa institutet, 201044, Notisum, 201045) 

 

 Förhandlad upphandling: Den här typen av upphandling går endast att genomföras 

ifall öppen eller selektiv upphandling misslyckats, eller ifall det inte är möjligt att 

genomföras öppet eller selektivt. Myndigheten vänder sig här till några utvalda 

                                                           
37 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2159.aspx 
38

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
39 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2233.aspx 
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
41

 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 
42

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 
43 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
44

 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 
45 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM
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leverantörer och förhandlar kontraktsvillkoren med antingen en eller flera av dem, 

likt selektiv upphandling. (Europa, 201046, Europa institutet47, Notisum, 201048) 

 

 Konkurrenspräglad dialog: Denna upphandlingsprocedur kan en myndighet använda 

ifall det är ett särskilt komplicerat kontrakt och de ovanstående 

upphandlingsförfarandena inte anses var tillräckliga (Europa, 201049, 

Konkurrensverket, 201050).  

 

Den upphandlande myndigheten skall offentliggöra ett meddelande om den 

planerade upphandlingen där de behov och krav som finns definieras. Den 

upphandlande myndigheten skall sedan inleda en dialog med de anbudssökande för 

att på bästa sätt identifiera och definiera hur behoven på bästa sätt kan tillgodoses.  

 

Den upphandlande myndigheten vet alltså inte i förväg på vilket sätt som det 

önskade resultatet skall uppnås, till exempel i form av finansiering, rättsfrågor eller 

tekniska lösningar (Sveman, 2009, Europa, 201051, Konkurrensverket, 201052).  

 

 Förhandlat förfarande: Med detta menas ett förfarande där den upphandlande 

myndigheten bjuder in utvalda leverantörer, likt selektiv upphandling, och förhandlar 

kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Detta förfarande får dock endast 

användas ifall ett anbud är ogiltigt eller ifall det tidigare anbudet inte kan godtas med 

hänsyn till nationella bestämmelser. (Europa, 201053, Konkurrensverket, 201054, 

Notisum, 201055) 

 

Likt selektiv upphandling utförs först en kvalificering och, om nödvändigt, en 

reducering av antalet anbudssökande. Efter detta bjuder den upphandlande 

myndigheten in de anbudssökande som valts ut och kvalificerats, till att antingen 

lämna anbud eller till förhandling. (Europa, 201056, Konkurrensverket, 201057)  

Om värdet av upphandlingarna inte överskrider de satta tröskelvärdena så är det andra 

regler som gäller i Sverige. Eftersom dessa upphandlingsförfaranden då faller under LOU går 

det att finna dessa upphandlingsförfaranden under avsnitt 4.5.   

                                                           
46 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
47 http://www.eiv.u.se/attachments/offentlig_upphandling.pdf 
48

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 
49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
50

 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
51 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
52 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
53

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
54

 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
55 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 
56

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
57 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT
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4.5. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

När det talas om offentlig upphandling så avses de åtgärder som vidtas av den 

upphandlande myndigheten då ett kontrakt skall tilldelas eller ett ramavtal ingås, avseende 

varor, tjänster eller byggentreprenader. (Falk, 2009, Sveman, 2009, Sveriges rikes lag, 2010, 

Konkurrensverket, 201058) 

Upphandlingsreglernas syfte är att se till så att de offentliga medel myndigheter har till sitt 

förfogande används på bästa möjliga vis vid finansiering av offentliga upphandlingar. Detta 

skall ske genom att söka upp och dra nytta av den konkurrens som existerar på den aktuella 

marknaden. Regelverket syftar dessutom till att ge leverantörer en möjlighet att tävla på lika 

villkor vid alla upphandlingar. (Europa, 201059, Konkurrensverket, 201060, Notisum, 201061)  

LOU försöker alltså se till så att det råder en viss jämlikhet på marknaden. De grundläggande 

principerna är (Lunning, 2008, Sveriges rikes lag, 2010, Konkurrensverket, 201062): 

Principen om icke diskriminering 

LOU innebär att det inte är tillåtet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer med 

hänsyn till deras nationalitet. Oavsett om den upphandlande myndigheten från början inte 

förväntar sig några utländska anbud får den inte införa några krav vid utformningen av 

förfrågningsunderlaget som endast svenska företag känner till eller har någon möjlighet att 

utföra. Något, eller några, lokala företag för alltså inte erhålla något företräde av den 

upphandlande myndigheten. (Sveman, 2009, Europa, 201063, Konkurrensverket, 201064) 

Principen om lika behandling 

Denna princip innebär att alla leverantörer som vill vara med och ge anbud skall behandlas 

lika och ges möjlighet till lika förutsättningar. Detta innebär exempelvis att alla skall erhålla 

samma information vid samma tillfälle. (Sveriges rikes lag, 2010, Europa, 201065, 

Konkurrensverket, 201066) 

Principen om transparens 

Principen om transparens innebär att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att 

skapa en öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur det är tänkt att 

den kommer att genomföras. (Europa, 201067, Konkurrensverket, 201068) 

Ifall anbudsgivarna skall få möjlighet till samma förutsättningar för anbudsgivning gäller det 

att förfrågningsunderlaget är både klart och tydligt, samt innehåller alla krav på det som skall 

                                                           
58 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2120.aspx 
59

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
60 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2120.aspx 
61

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTM 
62 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
63 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
64 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
65

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
66 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
67

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:SV:NOT 
68 http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 
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upphandlas. Därmed får leverantörerna en möjlighet att förstå vad det är som är viktigast då 

en leverantör skall väljas. (Europa, 201069, Konkurrensverket, 201070) 

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantörerna och de krav som finns i 

kravspecifikationen, skall ha ett naturligt samband med, och samtidigt stå i proportion till, 

det som upphandlas. Kraven som ställs får inte vara orimliga, de skall vara både lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. (Europa, 201071, Konkurrensverket, 

201072) 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen innebär att alla de intyg och certifikat som utfärdats en behörig medlemsstats 

myndighet även skall gälla i övriga EU/EES – länder. (Europa, 201073, Konkurrensverket, 

201074)        

4.5.1. Upphandlingar under tröskelvärdena 

Utöver de EU-direktiv som reglerar upphandlingar som överskrider tröskelvärdena har 

Sverige dessutom valt att reglera de upphandlingar som hamnar undertröskelvärdena. Dessa 

regleringar är i sin utformning lika dem som rör upphandlingar över tröskelvärdena (se 

avsnitt 4.4.2). 

Dessa regler innefattar även så kallade B-tjänster, oavsett vilket värde de har. Dessa B-

tjänster är sådana som normalt inte brukar lämpa sig för gränsöverskridande handel, såsom 

hotell- och restaurangtjänster, säkerhets- och bevakningstjänster samt utbildning. 

För de upphandlingar i Sverige som hamnar under tröskelvärdena, samt B-tjänster, finns det 

här några sätt som upphandlingarna kan gå till på. Dessa är (Falk, 2009, Sveriges rikes lag, 

2010, Europa, 201075, Europa institutet, 201076, Konkurrensverket, 201077): 

 Förenklad upphandling: Denna upphandlingsmetod går ut på att myndigheten 

annonserar om upphandlingen i en elektronisk databas som finns allmänt 

tillgänglig, eller på något annat sätt, exempelvis genom en rikstäckande 

dagstidning. Genom denna upphandlingsmetod har alla leverantörer rätt att vara 

med och lämna anbud, samtidigt som myndigheten har rätt att förhandla med en 

eller flera anbudsgivare.     

 

 Urvalsupphandling: Genom att använda denna upphandlingsform annonserar 

myndigheten först i en allmänt tillgänglig elektronisk databas, som även utförs i 

förenklad upphandling. Intresserade leverantörer får sedan ett par dagar på sig 
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(brukligt med minst 10 dagar) för att ansöka om tillåtelse att lämna anbud. 

Myndigheten bjuder sedan in vissa utvalda leverantörer att lämna anbud.   

 

 Direktupphandling: Denna upphandling är endast möjlig ifall värdet är lågt, eller 

ifall det finns andra skäl. Upphandlingen kan då utföras utan att den upphandlande 

myndigheten behöver annonsera och begära in anbud. Som nämnts gäller endast 

denna upphandlingsform ifall beloppet är lågt, det finns därmed inget fastställt 

belopp för när direktupphandling skall användas.  

 

 Konkurrenspräglad dialog: Detta förfarande innebär en möjlighet för den 

upphandlande myndigheten att föra en dialog med leverantörer som valts ut för att 

identifiera och definiera hur myndigheten på bästa sätt kan få sina behov 

tillfredsställda. 

 

Avsikten med detta förfarande är att det skall vara en flexibel procedur när det skall 

tilldelas ett kontrakt som är komplicerat och där det inte är möjligt att på förhand 

utforma någon exakt specifikation, samt där de föregående 

upphandlingsprocedurerna inte är lämpliga att använda. 

4.5.2. Ramavtal 

Enligt LOU skall strategisk partnering upphandlas som ramavtal, vilket innebär ett avtal som 

ingås med antingen en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer 

vars syfte är att fastställa de villkor som gäller för senare tilldelning av kontrakt under en 

bestämd tidsperiod. Ett ramavtal kan täcka varor, tjänster eller byggentreprenader. 

(Lunning, 2008, Sveriges rikes lag, 2010, Konkurrensverket, 201078)  

Då ett ramavtal beräknas skall det göras med avseende på det högsta sammanlagda värdet 

av samtliga kontrakt som has i åtanke under ramavtalets löptid. De regler som gäller 

beträffande ramavtal gäller för såväl upphandlingar som är över tröskelvärdena som för de 

upphandlingar som är under tröskelvärdena. (Sveman, 2009, Europa, 201079, 

Konkurrensverket, 201080) 

En upphandlande myndighet får inte använda ramavtal på ett olämpligt sätt, eller på ett 

sådant sätt att konkurrens förhindras, begränsas eller snedvrids, utan är tvungen att följa de 

lagar och bestämmelser som rör LOU. (Falk, 2009, Lunning, 2008, Sveriges rikes lag, 2010, 

Konkurrensverket, 201081, Notisum, 201082) 

Ramavtalets löptid får, även enligt EU-direktiven, inte vara längre än fyra år, om det inte 

finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara ett projekt som beräknas ha en löptid 

på mer än fyra år och/eller inte har någon naturlig fortsättning när projektet har avslutats. 
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Det gäller alltså att kunna definiera tjänsterna och projekten. Ett exempel på ett ytterligare 

skäl till varför ett ramavtal kan ha en löptid längre än fyra år, är ifall upphandlingen medför 

stora investeringar för leverantören och är tänkt att betalas under avtalstiden. (Europa, 

201083, Konkurrensverket, 201084) 

Ett ramavtal kan ingås med antingen en enda eller flera olika leverantörer (Europa, 201085, 

Konkurrensverket, 201086).  

Ramavtal med en enskild leverantör 

Ramavtal som ingåtts med en enskild leverantör tilldelas kontrakt i enlighet med de villkor 

som framförs i ramavtalet. Det finns här en möjlighet för leverantören att precisera de villkor 

som skall råda, exempelvis priset, eller ange vad som innebär med en konsulttjänst och hur 

det är tänkt att den skall utföras. Denna möjlighet till att precisera de villkor som finns skall 

inte ersätta de tidigare uppgifterna, utan istället konkretisera dem för att på ett tydligare 

sätt framföra vad de innebär. (Lunning, 2008, Konkurrensverket, 201087, Kommunerna.net, 

201088)  

Ramavtal med flera leverantörer 

Om det är tänkt att ett ramavtal skall ingås med flera olika leverantörer, och kontraktets 

totala värde överstiger tröskelvärdena, skall det finnas med minst tre leverantörer. Ifall det 

däremot handlar om kontrakt som har ett totalt värde som är under tröskelvärden, samt B-

tjänster, finns det dock inget sådant krav om minst tre leverantörer. (Lunning, 2008, 

Konkurrensverket, 201089, Kommunerna.net, 201090) 

Vid ramavtal som skall ingås med flera leverantörer skall kontrakt tilldelas som grundas på 

antingen (Sveriges rikes lag, 2010, Europa, 201091): 

 genom att villkoren i ramavtalet tillämpas, ex. rangordning 

eller 

 efter en förnyad konkurrensutsättning ifall alla villkor i ramavtalet inte är fastställda. 

Även med ramavtal med flera leverantörer är det möjligt, likt ramavtal med en enda 

leverantör, att de inblandade aktörerna i samråd preciserar de villkor som skall gälla i avtalet 

(Falk, 2009, Europa, 201092, Konkurrensverket, 201093). 
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Förnyad konkurrensutsättning 

Ifall förnyad konkurrensutsättning används av den upphandlande myndigheten är det fyra 

saker som gäller (Europa, 201094, Konkurrensverket, 201095): 

1. Det skall finnas en skriftlig överrenskommelse med de leverantörer som har 

möjlighet att genomföra kontraktet, begränsat till de leverantörer som är med i 

avtalet. 

 

2. Leverantörerna skall ges tillräckligt med tid för att kunna komma med skriftliga 

anbud för varje enskilt konrakt. 

 

3. Anbuden skall lämnas in skriftligen och får inte granskas innan den utsatta svarstiden 

har löpt ut. 

 

4. Varje enskilt kontrakt skall tilldelas av den upphandlande myndigheten till den bästa 

anbudsgivaren, grundat på de tilldelningskriterier som angetts i 

förfrågningsunderlaget i ramavtalet.   

De villkor som angivits i ramavtalet går inte att omförhandla i den förnyade 

konkurrensutsättningen. Det är inte heller möjligt att krav som ställts ändras eller byts 

ut. Det är dock tillåtet att villkoren som angivits i ramavtalet preciseras och 

kompletteras. Detta är tillåtet eftersom det då handlar om att förtydliga avtalet för att 

kunna fullgöra ett enskilt kontrakt. (Falk, 2009, Konkurrensverket, 201096, Örnhall, 2009) 

4.6. Government Procurement Agreement 

Förutom LOU och EU-direktiven är Sverige anslutet i Government Procurement Agreement 

(GPA) som är ett avtal avseende offentlig upphandling inom ramen för samarbetet i 

världshandelsorganisationen (WTO). Men genom att följa de svenska 

upphandlingsbestämmelserna följer upphandlande myndigheter både EU-direktiven samt 

GPA. (Konkurrensverket, 201097, World Trade Organization, 201098) 

4.7. Vad är av vikt ur EU-direktiven rörande offentlig upphandling och 

LOU? 

Det finns som märks mycket att ta hänsyn till då offentliga upphandlingar skall ske. Ur de EU-

direktiv rörande offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling finns det dock i 

princip endast en sak som är av intresse för strategisk partnering som arbetssätt. Det är: 

 Strategisk partnering skall upphandlas som ramavtal, och har därmed en begränsning 

på fyra år, dvs. efter fyra år måste den upphandlande myndigheten genomföra en ny 

upphandling. Om det rör sig om väl definierade projekt, eller projekt utan ett 
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naturligt avslut (såsom exempelvis underhåll) så kan däremot samarbetet, enligt EU-

direktiven, fortlöpa längre än fyra år. 

Det är alltså detta som är det viktigaste ur EU-direktiven och LOU som rör strategisk 

partnering som arbetssätt inom den offentliga sektorn och som har någon påverkan i att 

uppnå studiens syfte. 

4.8. Kringgående av lagen om offentlig upphandling 

Upphandlingsreglernas syfte är alltså att se till att myndigheter på bästa möjliga vis använder 

de offentliga medlen för att finansiera offentliga upphandlingar genom att nyttja den 

konkurrens som existerar på den aktuella marknaden. Regelverket syftar dessutom till att ge 

leverantörer en möjlighet att tävla på lika villkor vid alla upphandlingar. LOU försöker 

därmed se till att alla leverantörer som vill delta i en upphandling har en chans till detta, 

samt se till så att det råder en viss jämlikhet på marknaden (Europa, 201099, 

Konkurrensverket, 2010100, Notisum, 2010101)  

Det finns dock en utredning där regeringen funderar på att göra det möjligt för stat, 

kommun och landsting att kringgå LOU, då upphandlingar av varor och tjänster sker från 

egna verksamheter. Under tiden som denna utredning pågår finns det en tillfällig lag, som 

trädde i kraft den 15:e juli 2010, och som gör så att offentliga myndigheter inte behöver 

använda sig av LOU vid upphandling av varor och tjänster då de använder sig av egna 

verksamheter (Regeringskansliet, 2010102). Denna lag är som sagt tillfällig och sträcker sig 

fram till 1 januari 2013. Dock så krävs det att den upphandlande myndigheten har full 

kontroll över den egna verksamheten för att det skall vara möjligt att kringgå LOU vid 

upphandling av varor och tjänster från den egna verksamheten. 

Anledningen till att denna tillfälliga lag tagits i bruk, och regeringen kanske kommer göra den 

permanent beroende på utfallet av utredningen, är att det enligt EU-domstolen är tillåtet att 

göra undantag från huvudregeln om offentlig upphandling. Men endast såvida, som 

nämndes, den upphandlande myndigheten har full kontroll över den egna verksamheten. 

(Svenskt näringsliv, 2010103) 
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4.9. Intervjuer och diskussioner 

Nedan kommer de resultat som kom fram under de intervjuer som genomfördes att 
presenteras, samt det som lyftes fram under partneringkonferensen som NCC hade i 
Stockholm under september och de diskussioner som fördes under ett möte angående 
strategisk partnering som NCC hade i oktober.   

4.9.1. Åsikter kring strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Under intervjuerna diskuterades först hur de involverades syn, dvs. medarbetare från NCC 

och offentliga kunder, på strategisk partnering inom den offentliga sektorn såg ut. Detta 

genomfördes med att de intervjuade fick uttrycka sina åsikter över hur väl de tyckte att den 

befintliga definitionen som NCC har för projektpartnering stämde överens med deras sätt att 

arbeta med strategisk partnering inom den offentliga sektorn. Som nämnts tidigare är detta 

en lämplig definition även för strategisk partnering (se avsnitt 3.1.1.). Resultatet av dessa 

intervjuer kommer att presenteras i de kommande avsnitten. 

Under ett möte 8 oktober 2010 på NCC fördes diskussioner angående strategisk partnering 

tillsammans med den engelske konsulten Nigel Barr, som jobbar som Construction 

Management Consultant i England och är Managing Director för konsultbolaget Stradia, där 

det bland annat framkom några nyckelfaktorer som bör finnas med då strategisk partnering 

skall användas som arbetsform. Dessa nyckelfaktorer är: 

 En förståelse mellan organisationer och kunder (dvs. vilka mål som skall nås och vilka 

behov som finns) 

 

 Rätt färdigheter (rätt teammedlemmar) 

 

 Supply-chain management 

 

 Kontinuerliga förbättringar 

 

 Lärande organisation 

 

  Samarbete som löper under en längre tidsperiod. 

Under intervjuerna framkom det att detta är något som NCC har med då de arbetar med 

strategisk partnering i den offentliga sektorn, och dessutom något som redan finns med i 

den befintliga partneringdefinitionen (se avsnitt 3.1.1.), såsom gemensamma mål, rätt 

teammedlemmar, kontinuerliga förbättringar, lärande organisation och ett samarbete som 

löper under en längre tidsperiod. Detta stärker både den befintliga definitionen och det sätt 

som strategisk partnering bedrivs i den offentliga sektorn i dagsläget av NCC. Supply-chain 

management finns dock inte utskriven i den valda definitionen i avsnitt 3.1.1. I den valda 

definitionen ingår supply-chain management i kontinuerliga förbättringar. Ifall ”the supply-
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chain” inte fungerar så bra som den skulle kunna, kommer det genom kontinuerliga 

förbättringar att åtgärdas.  

Det framkom alltså att definitionen (se avsnitt 3.1.1.), och de ”verktyg” som angivits i 

definitionen, såsom ständiga förbättringar, gemensamma mål, öppenhet etc. verkligen 

stämde överens med hur de arbetade i den offentliga sektorn. Det finns därmed en 

någorlunda gemensam syn på hur arbetet med strategisk partnering i den offentliga sektorn 

skall gå till. Dock med skillnaden, som även nämnts tidigare, att de som arbetare med 

strategisk partnering i den offentliga sektorn har en ”höjd blick”. Med detta menas att de 

involverade medarbetarna har en mer övergripande och strategisk syn på arbetet, vilket är 

ett krav för att strategisk partnering skall vara lyckat. Detta innebär att det krävs att man ser 

hur den offentliga kundens önskemål på bästa möjliga sätt kan tillfredsställas över den 

avtalade tiden som samarbetet skall pågå. Det går alltså inte att endast se till specifika 

projekt som med projektpartnering, då förloras mycket av själva tanken med strategisk 

partnering. 

Vikten av att verkligen kunna ser mer övergripande förstärktes av konsulten Barr. Enligt 

honom är det viktigt att hitta ”de verkliga ”behoven hos kunderna i den offentliga sektorn, 

för att på bästa sätt kunna tillfredsställa dem. Om kunderna exempelvis vill bygga nya skolor, 

som NCC gör med Telge fastigheter vilka de bedriver strategisk partnering med, är det mest 

troligt inte nya skolor de vill ha. Vad de egentligen vill är att förbättra skolutbildningen. 

Förbättrad skolutbildning är alltså det verkliga behovet som kunden vill få tillfredsställt. 

Enligt konsulten Barr, vilket även styrks av The Office of Government Commerce (OGC) (The 

Office of Government Commerce, 2010104), är det alltså viktigt att hitta detta behov 

tillsammans med den offentliga kunden. Med projektpartnering skulle inte detta vara möjligt 

då varje skola skulle byggas som ett enskilt/specifikt projekt och samarbetet vara avslutat 

när projektet i fråga är färdigt. Med strategisk partnering däremot ”höjs blicken” och en mer 

övergripande och strategisk syn tas, där det blir möjligt att hitta kundens behov på ett helt 

annat sätt då samarbetet sker under en längre tidsperiod och det blir andra förutsättningar 

att tillfredsställa dem då man lär känna varandra mycket bättre och vågar lita mer på 

varandra. Detta är en fördel som inte är möjlig utan strategisk partnering som arbetssätt i 

den offentliga sektorn. Detta bekräftades även av bland annat Partneringledare 1. 

För byggföretag i England, som har kommit längre än byggföretag i Sverige med strategisk 

partnering i den offentliga sektorn, har resultatet varit väldigt positivt. Kunder i den 

offentliga sektorn är mycket nöjda med det resultat som strategisk partnering har medfört. I 

England måste upphandlande myndigheter numera även kunna förklara orsaken för OGC till 

varför projektpartnering eller strategisk partnering inte skall vara det arbetsätt som används 

i den offentliga sektorn, om det skulle vara aktuellt mellan en organisation och en offentlig 

kund. (The Office of Government Commerce, 2010105) Detta är något som konsulten Barr 
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tycker är ett tydligt tecken på att strategisk partnering i den offentliga sektorn är ett bra och 

framgångsrikt arbetsätt. 

4.9.2. Fördelar med strategisk partnering och varför det skall användas som 

arbetssätt i den offentliga sektorn 

Nedan kommer de fördelar och anledningar till varför strategisk partnering skall 
användas i den offentliga sektorn, som kommit fram ur de intervjuer och diskussioner 
som genomförts, att presenteras.   

Strategisk partnering i den offentliga sektorn skapar jobbmöjligheter 

En fördel som konsulten Barr tryckte på angående strategisk partnering inom den offentliga 

sektorn var möjligheten till att exempelvis skapa nya jobb. Eftersom strategisk partnering 

sker under en längre tidsperiod vill kunder i den offentliga sektorn även, ifall exempelvis nya 

bostäder skall byggas, att miljön runt omkring blir attraktiv och kan locka människor till att 

flytta dit och samtidigt även se till att befintlig arbetskraft stannar och inte flyttar någon 

annanstans (The Office of Government Commerce, 2010106). Med strategisk partnering i den 

offentliga sektorn blir alltså en ”helhetslösning” möjlig. Detta hade inte varit möjligt med 

projektpartnering, där samarbetet slutar då projektet når sitt slut.  

Kunskapsåterföring med strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Förutom det som nämnts ovan har även de fördelar som nämnts under avsnitt 3.1. och 3.2., 

såsom lägre produktionskostnader, bättre byggkvalitet etc., varit tydliga. Den största 

fördelen med strategisk partnering i den offentliga sektorn, enligt de intervjuade, var dock 

möjligheten till kunskapsåterföring (Partneringledare 1, Partneringledare 2, Projektchef, 

Staffanstorpshus). Med projektpartnering som arbetssätt i den offentliga sektorn så arbetar 

man ju endast med ett specifikt projekt under en begränsad tid, vilket då gör det svårt att 

kunna lära sig särskilt mycket. Med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn däremot, sker ju samarbetet under en längre tid och en repeterbarhet har blivit 

möjlig. Det blir då möjligt att ta sig tid och fundera över vad som har skett. Vad har utförts? 

Vad har fungerat och vad har fungerat mindre bra? Denna kunskap blir sedan möjlig att 

sprida inom organisationen och uppmuntrar samtidigt till kontinuerliga förbättringar. 

Av intervjuerna framkom det dessutom tydligt att det skapas en kultur där nyfikenhet och 

viljan att lära sig saker uppmuntras, då strategisk partnering används som arbetssätt i den 

offentliga sektorn. Med projektpartnering i den offentliga sektorn däremot, sker ju 

samarbetet under en sådan kort tid att det inte riktigt finns tid att sätta sig ner och fundera 

över vad som har skett och föra vidare kunskapen runt om i företaget. Med strategisk 

partnering i den offentliga sektorn blir det däremot möjligt till detta, vilket dessutom 

framkom under intervjuerna som en av de största fördelarna. Den kunskap som enskilda 

medarbetare erhåller stannar då i organisationen, och ser samtidigt till att organisationen 

inte påverkas lika mycket ifall en person ger sig av, vilket är viktigt för att kunna vara 

konkurrenskraftig. 
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Under de intervjuer som skett var det tydligt att kunder i den offentliga sektorn som arbetat 

med strategisk partnering har varit väldigt positiva till resultatet och skulle gärna arbeta med 

strategisk partnering igen (Projektchef, Staffanstorpshus, Projektchef, Telge, Projektchef, 

Täby kommun). Det framkom även att en av kunderna från den offentliga sektorn dessutom 

ska göra nästa upphandling som strategisk partnering, vilket är en bra merit. Av intervjuerna 

kom det dessutom att arbetet inom organisationen, både inom det utförande företaget och 

hos den offentliga kunden, har fått bättre rutiner sedan strategisk partnering började 

användas som arbetssätt, vilket dessutom är en av anledningarna till att tid och 

kostnadsbesparingar blir möjliga. 

Fokus på konkreta lösningar med strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Några fördelar som kom fram under både diskussionerna med konsulten Barr och 

intervjuerna var att OH-kostnaderna minskade med strategisk partnering, och det upplevdes 

att ett högre värde skapades för alla inblandade. Som nämnts tidigare kan kostnaderna 

minskas samtidigt som vinsterna kan ökas med strategisk partnering i den offentliga sektorn, 

samt exempelvis en bättre omgivning där människor vill bo med möjligheter till nya jobb. 

Ifall exempelvis en offentlig kunde vill bygga ett nytt sjukhus, skulle det vara möjligt att även 

hjälpa till med utbildning för de som skall anställas. En helhet på projekten blir alltså möjlig 

som inte tidigare varit möjligt, då samarbetet med kunder i den offentliga sektorn sker under 

en längre tidsperiod där det finns tid för att ”gå längre” i samarbetet. 

Den lokala närvaron som det utförande företag erhåller är dessutom något som uppskattas 

av kunderna i den offentliga sektorn och den lokala befolkningen (Partneringledare 1, 

Projektchef, Täby kommun). De lokala invånarna blir mer medvetna kring vilka det är som de 

skall vända sig till ifall de har frågor, de kan till och med lära sig att känna igen personer från 

det levererande företaget och deras namn. Detta bidrar till att befolkningen kan känna sig 

tryggare. De problem som kan uppstå kan dessutom åtgärdas mycket snabbare, samtidigt 

som det sker kontinuerliga diskussioner mellan det utförande företag och den offentliga 

kunden kring diverse förbättringsmöjligheter och frågor som kan dyka upp. Högre fokus 

läggs alltså på konkreta lösningar med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn jämfört med andra arbetssätt, vilket enligt de intervjuade är högt uppskattat hos de 

offentliga kunderna. 

Strategisk partnering medför dock högre initiala kostnader, då det utökade samarbetet 

kräver mer resurser. Detta gäller dock den första prislappen som det levererande företaget 

kan erbjuda, men med de fördelar som finns med strategisk partnering, såsom lägre 

produktionskostnader, kommer slutnotan ändå att bli lägre. Ett bra exempel på detta är 

Wästbygg som nämndes tidigare (se avsnitt 3.2). I slutändan resulterade ju samarbetet 

mellan Wästbygg och McDonalds i 20 % lägre produktionskostnader. Även konsulten Barr 

anser att högre initialkostnad inte är något som skall avskräcka kunder i den offentliga 

sektorn. Strategisk partnering i den offentliga sektorn har pågått under en längre tid i 

England och där har det visat sig att de fördelar/vinster som uppenbarat sig när samarbetet 

har slutat har varit mycket högre än kostnaderna (The Office of Government Commerce, 
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2010107). Även högre än de vinster som nås med projektpartnering. Alla de som intervjuats 

har även de tyckt att fördelarna har överstigit kostnaderna.  

”Jämnare” bygge i den offentliga sektorn 

Under intervjuerna framkom det även att strategisk partnering i den offentliga sektorn var 

ett bra sätt att få ett mer ”jämnt” bygge (Partneringledare 1, Partneringledare 2, 

Projektchef, Telge). Det upplevs som att kunder i den offentliga sektorn är väldigt känsliga 

vad gäller konjunkturer, och gärna ”känner av vindarna” innan de gör upphandlingar. Genom 

att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn, där samarbete sker under en 

längre tidsperiod, kan ett bättre samarbete erhållas, samtidigt som byggandet sker mer 

jämnt och inte påverkas lika starkt av ekonomiska förändringar. Detta eftersom kunder i den 

offentliga sektorn som använder strategisk partnering som arbetssätt bland annat får en 

bättre insyn i hur deras pengar spenderas, samt att de vet att pengarna kommer användas 

på bästa möjliga sätt, med framtagandet av smarta lösningar som bäst tillfredsställer deras 

behov. Arbetet i den offentliga sektorn blir samtidigt effektivare, med både tid och 

kostnadsbesparingar. 

Viktigt att inte hamna efter konkurrenterna i den offentliga sektorn 

Under det möte som hölls den 8 oktober hos NCC i Stockholm, kom det dessutom fram att 

en viktig anledning till att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn är att 

SKANSKA, som är en av de största konkurrenterna, börjat ”marknadsföra” det som ett 

arbetssätt de tänker börja använda (Skanska, 2010108).  

Under diskussionerna tydliggjordes det att det är viktigt att inte hamna efter konkurrenterna 

i den offentliga sektorn, vilket gör detta till en viktig faktor att ta hänsyn till. Det kom även 

fram att det är viktigt för NCC att inte hamna efter konkurrenterna då det i detta fall är NCC 

som är det företag som har kommit längst i arbetet med strategisk partnering. Ifall 

konkurrenter går förbi NCC vad gäller arbetet med strategisk partnering i den offentliga 

sektorn, och gör det till ”deras” arbetssätt, kan det medföra att NCC inte uppfattas som lika 

innovativt som konkurrenterna, och försvåra för NCC att få kunder i den offentliga sektorn 

att arbete med strategisk partnering tillsammans med dem, eller i värsta fall motarbeta det. 

4.9.3. Nackdelar med strategisk partnering och varför det inte skall användas som 

arbetssätt i offentlig sektorn 

Nedan kommer de nackdelar och orsaker till varför strategisk partnering inte skall 
användas i den offentliga sektorn, som kommit fram ur de intervjuer och diskussioner 
som genomförts, att presenteras.   

Osäkerhet i antal projekt med strategisk partnering i offentlig sektor 

Av det som kommit fram från intervjuerna i avsnitt 4.9.1. och 4.9.2. är det är tydligt att 

strategisk partnering är ett uppskattat arbetssätt med stora fördelar i den offentliga sektorn, 

vilket dessutom backas upp av konsulten Barr och av det faktum att, som nämnts tidigare, 

                                                           
107

 Ibid 
108 http://thehub.skanska.com/Upload/9446/2/100315_Vanersborgsbostader.pdf 



43 
 

ifall levererande företag och kunder i den offentliga sektorn i England inte vill använda sig av 

partnering (gäller både projektpartnering och strategisk partnering) så skall de kunna 

förklara för OGC varför de inte vill göra det. Anledningen är att de fördelar som uppnås med 

strategisk partnering i den offentliga sektorn är så stora att det skall finna en bra anledning 

att inte välja det som arbetssätt. (The Office of Government Commerce, 2010109)  

En nackdel som dock finns med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn 

är osäkerheten kring hur många projekt som det levererande företaget kommer att ha under 

samarbetet (Partneringledare 1, Projektchef, Telge). Med strategisk partnering så binder det 

levererande företaget och kunden i den offentliga sektorn sig till varandra under en längre 

tid, vilket för det levererande företagets del innebär att resurser låses till kunden. Ifall det 

levererande företaget då inte får tillräckligt med arbete under samarbetstiden så innebär det 

att resurser som skulle kunnat avsättas till något annat går till spillo. Denna osäkerhet som 

finns med strategisk partnering, där det kanske inte är säkert hur mycket arbete som faktiskt 

kommer att utföras, är en faktor som måste beaktas då strategisk partnering skall användas 

som arbetssätt i den offentliga sektorn. 

Under diskussionerna med konsulten Barr, och intervjuerna som genomfördes, var detta 

något som var viktigt att ta i beaktande då strategisk partnering skall användas som 

arbetssätt. Kunden i den offentliga sektorn brukar inte kunna lova ett visst ”minimum” antal 

projekt som det levererande företaget kommer att ha att bygga för (Projektchef, Telge), 

vilket levererande företag bör ta i beaktande då de överväger ifall de resurser som binds, och 

den risk som tas, är värt det i relation till de potentiella vinster som finns att hämta. 

Otydligt slut med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn 

Under intervjuerna framkom det även att då strategisk partnering används som arbetssätt i 

den offentliga sektorn finns det inte riktigt något klart och tydligt slut på arbetet 

(Partneringledare 1, Partneringledare 2, Projektchef, Staffanstoprshus). De intervjuade ville 

gärna ha en tydlig början med ett tydligt slut. Ett exempel kan vara då ett sjukhus skall 

byggas med traditionell upphandling. När sjukhuset är färdigt upphör även kontakten mellan 

det levererande företaget och den offentliga kunden. Med strategisk partnering däremot så 

kanske omgivningen skall göras attraktiv, eller underhåll av sjukhuset skall fortgå efter 

byggnationerna är klara. Det finns helt enkelt inte något klart slut. Känslan av att ha lyckats 

med något kanske då inte infinner sig, utan det blir istället mer en ”jaha”- eller ”är det klart 

nu?” upplevelse. Detta kan påverka moralen hos de anställda, vilket kan vara bra att vara 

medveten om. Samtidigt framkom det av intervjuerna att detta kanske helt enkelt är en 

vanesak, då detta är ett så pass ny arbetsätt i den offentliga sektorn i Sverige. Det kanske 

gäller att arbeta mer med strategisk partnering i den offentliga sektorn och få mer 

kännedom om hur det fungerar i verkligheten och på så sätt bli mer van vid det.      
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Ej ett välbeprövat arbetssätt i den offentliga sektorn i Sverige 

Ytterligare en anledning som kom fram över varför levererande företag och kunder i den 

offentliga sektorn i Sverige inte skall använda strategisk partnering som arbetssätt är att det 

inte har använts och testats hos svenska företag i någon större utsträckning ännu. Visst, NCC 

arbetar med strategisk partnering i den offentliga sektorn just nu, men dessa ”projekt” är få 

och relativt nystartade. De har inte hållit på med strategisk partnering i den offentliga 

sektorn särskilt länge. Det finns därmed inte kunskap i någon större utsträckning, varken hos 

levererande företag, eller offentliga kunder, över hur strategisk partnering skall bedrivas på 

ett framgångsrikt sätt i den offentliga sektorn i Sverige.  

Upplevs som ett icke-konkurrenskraftigt arbetssätt i den offentliga sektorn 

Det kom dessutom fram att strategisk partnering kan uppfattas som någonting som inte är 

”konkurrenskraftigt” i den offentliga sektorn. Arbetssättet medför trots allt, som nämndes 

tidigare, en högre initial prislapp gentemot traditionell upphandling, samtidigt som det kan 

vara svårt för offentliga kunder som inte har kunskap om strategisk partnering att på 

förhand se det värde som de kommer att få i slutändan. (Partneringmöte) 

En annan anledning som talar emot strategisk partnering i den offentliga sektorn är att 

konkurrensen minskar. Enligt diskussionerna vid ett möte hos NCC den 8 oktober där 

konsulten Barr deltog berodde detta på grund av att det inte finns särskilt många 

konkurrenter i Sverige, speciellt jämfört med England där detta inte är ett problem då det 

finns många fler konkurrenter i byggbranschen. Det finns då en risk att ett slags oligopol i 

den offentliga sektorn skapas, där byggföretagen lutar sig tillbaka och kan hålla uppe 

priserna, vilket även konsulten Barr höll med om, men konstaterade då samtidigt att det är 

upp till konkurrensverket att se till att något sådant inte inträffar. För ifall det skulle uppstå 

oligopol på marknaden skulle det kunna innebära att konkurrensverket i värsta fall förbjuder 

strategisk partnering som arbetssätt, då konkurrensverket vill att det skall finna konkurrens 

på byggmarknaden. 

Kunskapsläckage med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn 

Under de diskussioner som fördes vid mötet hos NCC den 8 oktober, angående strategisk 

partnering i den offentliga sektorn, så tydliggjordes det dessutom att det finns en rädsla att 

kunskap skall läcka ut. Exempel på detta kan vara ifall en offentlig kund, efter samarbetets 

avtalstid, anlitar någon annan för ett projekt. Då kanske kunden säger: ”men vi gjorde så här 

då vi byggde sjukhuset”, och vips så har konkurrenten fått hemlig kunskap som, i detta fall, 

NCC använder. Detta är också något som en organisation bör vara medveten om då de 

tänker använda strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn.  

Liknande farhåga gäller ifall det är flera byggföretag som delar på ett partneringkontrakt från 

en offentlig kund. Då finns risken att konkurrenten/konkurrenterna kan ”snappa upp” hur en 

annan organisation utför något. Det kanske är svårt att bedöma hur stor risken är att något 

sådant kommer att ske och hur det kommer att påverka organisationen i fråga, men det är 

likväl en risk som finns och en rädsla som existerar hos byggföretag. 
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4.9.4. Förutsättningar för strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Här kommer de förutsättningar för att strategisk partnering skall vara ett 
framgångsrikt arbetssätt i den offentliga sektorn, som kommit fram ur de intervjuer 
och diskussioner som genomförts, att presenteras.   

Tillit mellan de inblandade 

För att strategisk partnering skall vara ett lyckat och framgångsrikt arbetssätt i den offentliga 

sektorn är det en sak som alla intervjuade var överrens om. Det krävs att alla inblandade 

vågar lita på varandra. För att se till att det möjliggörs, och få de medarbetare från det 

levererande företaget och de från den offentliga kunden att kunna arbeta tillsammans och 

våga lita på varandra, krävs det att stor fokus redan från början läggs vid teambuilding 

aktiviteter, såsom exempelvis workshops, där det möjliggörs för deltagarna, på ett 

avslappnat sätt, att lära känna varandra och få reda på hur alla fungerar. Samtidigt är det 

viktigt att det på ett tydligt sätt framgår att det krävs personer med rätt kunskaper och som 

passar in i gruppen, annars kan det leda till att det blir både dålig stämning hos de 

inblandade och ett dåligt resultat på arbetet i slutändan. 

Samtidigt framkom det att det är just rädslan för att bli lurad av den andra parten som är ett 

av de största hindren för att verkligen lyckas med strategisk partnering i den offentliga 

sektorn. Det är just därför som det är så viktigt att tilliten mellan de inblandade infinner sig. 

Men för att lyckas med strategisk partnering i den offentliga sektorn så måste deltagarna 

släppa denna rädsla och våga lita på varandra. 

Förutom teambuilding aktiviteter är det viktigt med gemensamma mål. På så sätt blir det 

tydligt vad som skall göras och både det levererande företaget och den offentliga kunden vet 

vad som gäller. Det blir då enklare att lita på varandra. Samtidigt som det är viktigt med 

gemensamma mål måste även en gemensam ekonomi tas fram för att säkerställa att det 

levererande företaget och kunden i den offentliga sektorn har samma syn på hur ekonomin 

skall hanteras. Enligt de intervjuade är detta väldigt viktigt för att strategisk partnering skall 

lyckas i den offentliga sektorn, och inge ett förtroende hos de inblandade. Annars kan 

samarbetet bli svårt då tilliten inte infinner sig och rädslan att bli lurad finns kvar. Det är 

alltså viktigt att de inblandade vet hur mycket pengar det finns att tillgå, vad som kostar 

pengar, varför olika saker måste tas med etc. Detta är alltså något som är viktigt och bör tas i 

beaktande då strategisk partnering skall användas som arbetssätt i den offentliga sektorn, då 

samarbetet blir bättre, samt att det leder till förbättrade arbetsrelationer med högre tillit 

mellan de inblandade.  

Tydlig beslutsprocess 

Något som dessutom kom fram under intervjuerna var vikten av att ha en beslutsprocess 

som är tydlig då strategisk partnering skall användas som arbetssätt i den offentliga sektorn. 

Alla som är inblandade skall veta vilka som har inflytande och vilka som kan påverka, annars 

kan det bli otydligt kring vem det är som har befogenheter att göra vad och vem som har 

ansvar över vad. Den osäkerhet hos de inblandade som då kan uppstå kan göra så att 
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arbetet blir lidande och det uppnådda resultatet bli sämre. Därför är det viktigt med en 

tydlig beslutsprocess då strategisk partnering skall användas som arbetssätt i den offentliga 

sektorn. (Partneringledare 2, Projektchef, Täby kommun) 

Rutiner för kunskapsåterföring med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn 

De intervjuade ansåg även att en av de bästa fördelarna med strategisk partnering i den 

offentliga sektorn var den möjlighet till erfarenhetsåterföring som blir möjlig. Eftersom 

samarbetet mellan levererande företag och kunder i den offentliga sektorn sker under en 

längre tidsperiod så blir det enklare att se vad som verkligen fungerar och vad som fungerar 

mindre bra. Något som dock kom fram under en intervju med Projektchef, Täby kommun, 

var att detta inte fungerat så bra vid vissa tillfällen. Ifall exempelvis en person som tidigare 

arbetat med strategisk partnering lämnar sin post, och en annan person därmed måste ta 

över, är det viktigt att det finns rutiner för att hjälpa denna person med den information som 

han/hon kan behöva. Ifall det redan finns bra rutiner för hur erfarenhetsåterföring skall 

spridas ut i organisationen är det bra, då är alla medvetna om det aktuella läget som råder. 

Men ifall det inte finns fastställda rutiner så kan det bli som i det fall som kom fram under 

intervjun med Projektchef, Täby kommun. Det handlade i detta fall om att personen i fråga 

inte hade fått någon information angående strategisk partnering, hur det utfördes i 

dagsläget, hur man arbetat tidigare, vad som har fungerat och vad som inte har fungerat osv. 

Istället var denna person tvungen att lära sig på nytt, vilket tar onödig tid och förhindrar ett 

effektivt arbete. Det är därför viktigt att det finns rutiner för hur erfarenhetsåterföring skall 

gå till, både hos det utförande företaget, men även hos den offentliga kunden. Eftersom 

strategisk partnering utförs under en längre tidsperiod i den offentliga sektorn är det viktigt 

att alla är medvetna om detta. Det finns ju faktiskt risk att någon person försvinner under 

arbetets gång av något skäl. (Partneringledare 1, Projektchef Täby kommun) 

Material för att visa fördelarna för kunder med strategisk partnering vid offentliga 

upphandlingar 

Det nämndes tidigare att strategisk partnering i den offentliga sektorn kan uppfattas som 

icke-konkurrenskraftigt av offentliga kunder. Under partneringkonferensen som NCC höll 

under två dagar i september var det tydligt att detta var en aspekt som var viktig att tänka 

på, då levererande företag skall göra upphandlingar med kunder i den offentliga sektorn. 

Detta eftersom det krävs att offentliga kunder som inte arbetat med strategisk partnering 

tidigare på ett tydligt sätt kan presenteras de fördelar som finns, ifall de skall bli övertygade 

att använda strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn. I samband med 

detta kom det fram att det vore bra ifall det fanns någon enkel och tydlig information som 

kan visas för de offentliga kunderna, där kunderna själva kan se att andra som använt 

strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn har blivit nöjda över resultatet 

och på så sätt samtidigt minska deras oro över ”konkurrenskraftigheten” i strategisk 

partnering som arbetssätt och övertyga dem att det är ett bra arbetssätt. 
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Speciellt material som kan visas för de offentliga kunderna i initialskedet av en upphandling, 

där de själva på ett enkelt och tydligt sätt kan se de fördelar som finns med strategisk 

partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn, och hur andra som arbetat med strategisk 

partnering i den offentliga sektorn upplevt arbetssättet, är alltså något som levererande 

företag kan använda sig av som en del i att få strategisk partnering att bli mer framgångsrikt, 

och få kunder i den offentliga sektorn att använda strategisk partnering som arbetssätt.   

Undvik slentrian då strategisk partnering används som arbetssätt i den offentliga sektorn 

En förutsättning för att strategisk partnering skall vara ett framgångsrikt arbetssätt i den 

offentliga sektorn är att hela tiden arbeta med kontinuerliga förbättringar och inte luta sig 

tillbaka och bli bekväm med hur saker och ting görs i dagsläget och därmed låta arbetet bli 

slentrianmässigt (Projektchef, Staffanstorpshus). 

Under intervjuerna kom det fram en rädsla av att medarbetarna kan bli för bekväma och 

lutar sig tillbaka i deras arbete, efter det att strategisk partnering använts som arbetssätt 

under en längre tid. Arbetet blir då mer slentrianmässigt. Denna farhåga som kom fram 

under intervjuerna är på grund av att strategisk partnering mellan levererande företag och 

kunder i den offentliga sektorn är ett arbetssätt som sträcker sig över en längre tidsperiod. 

Då samarbetet sträcker sig över en längre tidsperiod kan det leda till att medarbetarna, som 

nämnts, efter ett tag blir nöjda med hur arbetet utförs då det är så det ”alltid” utförts och 

det mer eller mindre fungerar. Det är viktigt att detta inte sker då det därmed förhindrar 

framtagandet av nya smarta lösningar och åtgärder på problem. Samarbetet tappar därmed 

arbetet med kontinuerliga förbättringar, som visat sig vara uppskattat av de intervjuade, och 

en nödvändighet enligt teorin i avsnitt 3.2., för att strategisk partnering skall bli ett 

framgångsrikt arbetssätt i den offentliga sektorn. Enligt de intervjuade har de överordnade 

en stor möjlighet att påverka medarbetarna i hur de uppför sig och presterar, så det är 

viktigt att de hela tiden påverkar medarbetarna på ett sätt som ser till att de inte blir för 

bekväma i sitt sätt att arbeta. Hur detta skall utföras är något som respektive överordnade 

bör fundera kring då förutsättningarna inte ser likadana ut i varje organisation. 
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5. Analys 
Detta kapitel börjar med en PEST-analys för att för att se om det finns några faktorer i 
omgivningen som kan påverka framgången för strategisk partnering som arbetssätt i 
den offentliga sektorn. Sedan kommer det som kommit fram under de intervjuer och 
diskussioner som genomförts att analyseras tillsammans med den information som 
samlats in angående EU-direktiv och lagar.    

5.1. PEST – analys 

Denna PEST-analys, baserad på empirin, utförs för att ta reda på vilka yttre faktorer som kan 

komma att påverka strategisk partnering som arbetssätt för levererande företag och kunder 

inom den offentliga sektorn. 

5.1.1. Politiska faktorer 

De politiska faktorer som är av intresse är de lagar som kan tänkas träda i kraft inom 

byggbranschen. 

När myndigheter och förvaltningar gör upphandlingar är de skyldiga att använda lagen om 

offentlig upphandling (Notisum, 2010110). Regering funderar dock på att ändra detta och har 

därför tillsatt en utredning för att undersöka ifall det skall bli möjligt för stat, kommun och 

landsting att kunna kringgå LOU, och därmed istället kunna köpa tjänster eller varor direkt 

från de egna bolagen (se avsnitt 4.8) (Regeringskansliet, 2010111). 

Under tiden som denna utredning pågår har regeringen nyligen klubbat igenom en tillfällig 

lag som gör det möjligt för stat, kommun och landsting att kringgå lagen om offentlig 

upphandling när de köper varor eller tjänster från sina egna företag. Denna lag trädde i kraft 

den 15:e juli i år. Den kommer att gälla fram till 1 januari 2013. (Svenskt näringsliv, 2010112, 

Upphandling24, 2010113)  

Anledningen till denna tillfälliga lag är att EU-domstolen tillåtit att undantag görs från 

huvudregeln om offentlig upphandling, men endast ifall den offentliga myndigheten har full 

kontroll över verksamheten samt köper merparten av vad bolaget producerar, medan den 

svenska regeringsrätten säger att det inte är tillåtet. Regeringsrätten menar att eftersom det 

inte finns infört i den svenska lagstiftningen så skall offentlig upphandling ske. 

Regeringsrätten menar att offentliga myndigheterna är därför tvungna att underställa sig 

lagen om offentlig upphandling och den konkurrens det medför. (Svenskt näringsliv, 2010114) 

Dessa två motstridiga besked har inneburit en ovisshet då det inte är klart vilken lag som 

skall följas, det undantag som EU-domstolens beslut innebär, eller den konkurrens som 

offentlig upphandling innebär. Det finns därför, som nämnts tidigare, en temporär lag som 

gör det möjligt för kommunerna att slippa LOU under tre år när de inhandlar varor och 
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tjänster från de egna bolagen. Förutsatt att kraven på kontroll och uppköpskriterierna är 

uppfyllda. (Svenskt näringsliv, 2010115, Regeringskansliet, 2010116, Upphandling24, 2010117) 

Under den intervju som genomförts med en jurist på NCC framkom det dock att denna lag 

med största sannolikhet inte kommer att påverka företag i byggbranschen. Till att börja med 

så skulle det bli svårt att konkurrera med etablerade byggföretagen i den offentliga sektorn, 

med hänsyn till de resurser och den kunskap som finns hos dessa företag. En kommun 

saknar helt enkelt den kompetens och de resurser som behövs för att det ska bli lönsamt att 

inte anställda ett byggföretag. Lagen kan dock fungera som en morot och se till så att 

byggföretagen inte blir för bekväma, utan ser till så att de hela tiden vill förbättra sin 

konkurrenskraft. Enligt juristen kommer denna lag kanske istället ställa till det för exempelvis 

företag som levererar skolmat. Genom att en kommun tar hand om skolmaten själva kan de 

ha större kontroll på kvaliteten på maten. Lagen kommer alltså kunna få mer påverkan på 

områden där en kommun vill kunna säkerställa kvaliteten själva, och där det är rimligt i 

förhållande till de resurser och den kunskap som skulle krävas. Byggföretag kommer alltså 

inte att behöva oroa sig speciellt mycket. Lagen kommer som nämnts istället att fungera som 

en morot. 

Bostadsministern Stefan Attefalls kan dessutom påverka framgången för användandet av 

strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn (se avsnitt 4.2.1.). Han anser att 

det byggs alldeles för få bostäder i Sverige, speciellt då byggtakten jämförs med utlandet. 

Han vill se till så att det byggs bostäder i snabbare takt då det enligt honom finns stor 

efterfrågan på bostäder, speciellt i storstäderna. Detta kan leda till en ökad efterfråga på 

strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn då det, som nämnts, finns stora 

fördelar med detta arbetssätt, såsom lägre produktionskostnader och bättre kvalitet på det 

som byggs.  (Dagens industri, 2010118)  

5.1.2. Ekonomiska faktorer 

Det är lågkonjunktur för tillfället, och det kan leda till att de offentliga byggherrarna, då de 

ska göra sina upphandlingar, ser på de aktörer som kan erbjuda det mest fördelaktiga priset i 

sin strävan att pressa ner priserna (se avsnitt 4.2.2.). De fördelar som finns med strategisk 

partnering i den offentliga sektorn, såsom (Eriksson, 2010, Chan et al. 2006, Crespin-Mazet & 

Portier, 2010):  

 Bättre kvalitet  

 Bättre hållbarhet  

 Större säkerhet 

 Bättre och snabbare konflikt lösning 

 Bättre human resource management 

 Bättre kommunikation 
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 Högre produktivitet 

 Högre vilja till innovation 

 Tid och kostnadsbesparingar 

glöms alltså bort av de offentliga byggherrarna.  

Det traditionella sättet att göra upphandlingar, där upphandlingar sker till dem som kan 

erbjuda det lägsta priset, kan då leda till att strategisk partnering undviks i den offentliga 

sektorn. Det kanske ser bra ut initialt då ett kontrakt med det lägsta priset väljs ut, men det 

ökar risken för att försämrad kvalitet skall uppstå, samtidigt som det kan leda till kostnader 

som inte räknades med i den ursprungliga kalkylen, så kallade ÄTA (ändringar, tillägg, 

avgående) listor. (Partnering, 2010119) 

Det finns dock de som anser att fokus på drift och underhåll kommer att öka i 

byggbranschen under lågkonjunkturen (Partnering, 2010120), vilket å andra sidan kan ses som 

en hjälpande hand för strategisk partnering i den offentliga sektorn. Detta eftersom drift och 

underhåll har mycket att vinna ifall de inblandade sätter sig ner och diskuterar hur arbetet 

skall utföras, då underhåll är något som alltid kommer att finnas. Exempel på detta är; När 

ska snöröjning utföras? När skall gräset klippas? osv. 

I Sverige så präglas ekonomin just nu av återhämtning, men krisen är dock inte över. Det 

finns risker för att den svenska ekonomin kommer känna av efterskalv av finanskrisen enligt 

finansminister Anders Borg. Detta gör att den svenska byggbranschen har en fortsatt tuff tid 

framför sig, och ekonomin kommer att ha fortsatt stor betydelse då byggprojekt i den 

offentliga sektorn dras igång. (Svenskt näringsliv, 2010121) 

Dock så går det att se i figur 12 att ekonomin är på bättringsvägen, vilket kan hjälpa 

byggsektorn att återhämta sig den med, och öka de hårt pressade marginaler som råder för 

tillfället. Detta eftersom byggbranschen påverkas i takt med hur det ekonomiska läget i 

övrigt ser ut, och eftersom ekonomin är på bättringsväg innebär det även att byggbranschen 

kommer att följa efter (Statistiska centralbyrån, 2010122).   
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Figur 12. Sveriges ekonomi (Statistiska centralbyrån, 2010 123) 

En annan indikator på att tillståndet i byggsektorn håller på att förbättras är att minskningen 

av bostadsinvesteringar minskat, samtidigt som byggloven för bostäder ökat. Byggloven kan 

ses som en indikator på kommande aktiviteter inom bostadsbyggandet. (Statistiska 

centralbyrån, 2010124)  

Till skillnad från den positiva utvecklingen av bostadsinvesteringar så minskade investeringar 

i den övriga bygg- och anläggningsindustrin. Detta framförallt inom telekommunikation och 

tung industri (Statistiska centralbyrån, 2010125). 

Totalt sett så är det dock en positivare syn på ekonomin, vilket som sagt även innebär en 

positivare syn för byggbranschen. 

5.1.3. Sociokulturella faktorer 

Som nämnts ovan så är det lågkonjunktur för tillfället, vilket gör att de offentliga 

byggherrarna lägger större vikt än vanligt vid pris, men samtidigt ändras livsstilen hos den 

svenska befolkningen. De vill bli mer ”gröna” och minska den skada i naturen som vi 

människor åstadkommer. Att bygga ”gröna” anläggningar kostar dock mer. Detta kan 

medföra att strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn ökar, då bland 
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annat produktionskostnaderna kan minskas då en repeterbarhet är möjlig, samtidigt som det 

är möjligt att bygga fler ”gröna” anläggningar under en kortare tid, eftersom 

produktionstiden minskar med detta arbetssätt. (Partnering, 2010126, NCCs intranät) Denna 

gröna trend stöds även av det faktum att regeringen klubbat igenom regler för miljöhänsyn 

som börjat gälla 15:e juli 2010 (Opic, 2010127). 

För att tillgodose kunderna i den offentliga sektorn kan byggföretagen använda sig av 

alltifrån ”gröna byggen”, där det material som används är miljöklassat och 

energianvändningen är kraftigt minskad med minst 20 %, till ”grön asfalt”, där den energi 

som används samt de skadliga utsläppen under vägbyggnationerna, är kraftigt reducerade 

(Byggindustrin, 2010128, NCCs intranät). 

Utöver den ökade efterfrågan hos offentliga kunder så är det även tydligt att NCC anser att 

miljön är viktig då det vid alla anbud utöver 50 miljoner kronor skall vara ”gröna anbud”, dvs. 

de skall vara grönt byggande (vilket går till på det sätt som beskrivits tidigare). (NCCs 

intranät) 

Ett annat tecken på vikten av klimatsmarta byggen är att både SKANSKA och PEAB, vilka är 

de främsta konkurrenterna till NCC, sysslar mer och mer med klimatsmart byggande 

(Branschnyheter, 2010129, Peab, 2010130, Skanska, 2010131). Detta i sin tur leder till att det är 

viktigt, och kommer att bli ännu viktigare, med ett bra samarbete mellan alla inblandade 

parter, från byggherren, konsulter, arkitekter, till entreprenören, för att på så sätt få till 

stånd mer miljövänliga byggen, då detta leder till att mer kunskap kan tas till vara, samtidigt 

som alla inblandade parter blir bättre införstådda med vad som gäller. Detta är något som 

kan öka efterfråga på strategisk partnering ytterligare, då detta arbetssätt bidrar till just 

bättre samarbete mellan de inblandade aktörerna.  

Samtidigt kommer det även att bli en ökad fokus på eftermarknad i form av drift och 

underhåll. Någon måste ju även se till så att fastigheter, parker och gator hålls i användbart 

skick, även fast exempelvis ett byggprojekt har avslutats. Efterfrågan på dessa tjänster 

kommer alltså att öka, vilket kan öka efterfrågan på strategisk partnering som arbetsform i 

den offentliga sektorn, då de totala kostnaderna kan minska då dessa tjänster utföras under 

en längre tidsperiod. (Partnering, 2010132, NCCs intranät) 

5.1.4. Teknologiska faktorer 

Denna faktor anser jag inte har någon påverkan på frågeställningen, därför kommer den 

heller inte att undersökas. De teknologiska faktorer som finns är inget som jag anser kan 

bidra till att just strategisk partnering som arbetssätt kan bli mer framgångsrikt, utan de 
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finns oavsett val av arbetssätt. Ifall exempelvis internetanvändning tas som exempel; denna 

teknologiska faktor är inget som kan bidra till att just strategisk partnering som arbetssätt 

kan bli mer framgångsrikt i den offentliga sektorn. Denna faktor kan även bidra till att andra 

arbetssätt, såsom traditionella upphandlingar, kan bli mer framgångsrika. Det är alltså mer 

hur respektive organisation utnyttjar de teknologiska faktorerna, än specifikt för att bidra till 

att få ett visst arbetssätt mer framgångsrikt. 

5.2. De största fördelarna med strategisk partnering i den offentliga 

sektorn 

Här kommer det som anses som viktigast och mest uppskattat av levererande företag 
vid användandet av strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn att 
analyseras.  

Som går att läsa i avsnitt 3.1. och 3.2. finns det många fördelar med strategisk partnering, 

exempelvis minskade kostnader, bättre samarbete, möjlighet till att skapa jobb etc. De 

största fördelarna som kom fram under intervjuerna var möjligheten till kunskapsåterföring, 

tilliten mellan de inblandade, medarbetare lägger mer fokus på ”projektet” och inte på sig 

själv, samt mer fokus på konkreta lösningar. 

5.2.1. Kunskapsåterföring 

Det är denna möjlighet till att se över vad som har fungerat och inte fungerat, och sedan 

sprida denna kunskap ut i organisationen som alltså är det som är en av de saker som 

uppskattas mest med strategisk partnering i den offentliga sektorn hos medarbetare inom 

levererande företag. 

Självklart, även andra fördelar som strategisk partnering bjuder på i den offentliga sektorn, 

såsom repeterbarhet hos projekten, minskade kostnader, bättre kvalitet på det som byggs 

etc. är något som uppskattas. Men det är kunskapsåterföringen som är den fördel som är 

bland de saker som uppskattas mest, och får medarbetarna att komma med kontinuerliga 

förbättringsförslag som bland annat gör så att kostnaderna kan minska och tiden det tar för 

varje projekt kan minska. Detta stämmer dessutom väl överrens med vad Cheng & Li (2004) 

och Ellington (2009) säger om att det krävs en lärande organisation och en lärande kultur för 

att strategisk partnering skall bli framgångsrikt. 

Det gäller därmed för företag att se till så att det finns fungerande rutiner för hur 

kunskapsåterföring skall gå till så att den kunskap som finns hos medarbetarna tas till vara. 

Konkurrenskraften hos levererande företag kommer då att öka, med kontinuerliga 

förbättringar som resultat, som medför att kvaliteten på det som byggs blir högre, tiden det 

tar för varje projekt minskar, kostnaderna minskar, bättre samarbete etc. (Se avsnitt 3.2.)  

Under intervjun med Projektchef, Täby kommun, framkom det att det inte fanns några 

rutiner för hur kunskapsåterföring skall gå till. Detta kan ställa till problem ifall någon 

medarbetare skulle hoppa av projektet eller lämna organisationen. Det är alltså viktigt, både 

för levererande företag och kunder, att ha rutiner för hur kunskap skall spridas i 
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organisationen. Det ser till så att organisationen inte påverkas allt för mycket ifall en 

medarbetare av någon anledning lämnar organisationen. Ifall det inte finns rutiner så blir 

organisationen tvungen att avsätta resurser på att få den nye medarbetaren som skall fylla 

den lämna posten ”med på noterna”, dvs. se till så att denne har den kunskap som krävs och 

är insatt i hur saker och ting genomförs, vad som fungerar samt vad som inte fungerar. Enligt 

den intervjuade är det tid som skulle kunnat användas till annat som är mer produktivt. 

Det är därför det är viktigt med fungerande rutiner för kunskapsåterföring, både hos kunder 

i den offentliga sektorn och levererande företag, och det kan vara en bra idé att lyfta fram 

detta under starten av samarbetet så att alla är medvetna om detta och eventuellt ser över 

sina rutiner. 

5.2.2. Tillit mellan de inblandade 

Öppenhet och tillit mellan människor nämndes som en viktig förutsättning för att strategisk 

partnering skall lyckas i den offentliga sektorn. Detta stämmer även väl överrens med den 

teori som finns i avsnitt 3.1. och 3.2. Det är därför viktigt att levererande företag tillsätter 

personer som de vet har den kunskap och kompetens som erfordras för att lyckas förmedla 

detta till de offentliga kunder som de tänker bedriva strategisk partnering tillsammans med. 

Genom att få kunder att inse att det krävs tillit mellan de inblandade och människor som 

tänker för ”projektets bästa”, så kommer det bidra till att strategisk partnering kan bli 

framgångsrikt i den offentliga sektorn. 

Under en intervju med en offentlig kund sa denne att strategisk partnering var väldigt bra, 

eftersom det utökade samarbetet som blir möjligt med strategisk partnering som arbetssätt 

gör så att en tillit tillåts växa fram mellan de inblandade. Eftersom de vågar lita på varandra 

kommer både det levererande företaget och kunden att tjäna på det i slutändan. Kunden 

behöver inte oroa sig att bli ”blåst” av det levererande företaget, exempelvis i form av att 

det dyker upp oväntade kostnader som det levererande företaget lagt till för att tjäna 

pengar. 

Eftersom det levererande företaget, med strategisk partnering som arbetssätt, vet hur 

mycket pengar den offentlige kunden har att tillgå, hur mycket hyra de kan ta ut i 

lägenheterna osv., och kunden får en bättre inblick och förståelse vad det är som kostar och 

varför, kan lösningar som på bästa möjliga sätt utnyttjar de tillgängliga resurserna tas fram. 

Smarta lösningar kan tas fram som gör så att exempelvis fler kylskåp blir möjliga inom den 

budget som finns, eller att kunden har råd med bättre golv etc. 

Samarbetet mellan levererande företag och kunder i den offentliga sektorn kan istället 

prioritera det som är viktigt och lägga fokus på att slutkunden, dvs. de som faktiskt ska 

utnyttja produkten, ska bli så nöjd som möjligt. Det levererande företaget och den offentlige 

kunden behöver därmed inte hela tiden ”titta över varandras axlar” på grund av rädsla för 

att bli lurad, de vet helt enkelt att de kan lita på varandra och lägga tid på viktigare saker. 
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Genom den tillit som växer fram mellan medarbetarna i gruppen blir det möjligt att fokusera 

på slutkunderna och se till så att de får ut så mycket som möjligt för varje krona. Under de 

diskussioner som fördes på NCC rörande strategisk partnering i den offentliga sektorn den 8 

oktober, där bland annat konsulten Barr deltog, var det just denna fokus på vad kunden 

egentligen är ute efter som är en stor fördel med att använda strategisk partnering som 

arbetssätt i den offentliga sektorn. Det framkom att ifall en offentlig kund vill bygga 

exempelvis en skola, så är de inte egentligen ute efter att få en ny skola byggd, utan de vill 

förbättra skolutbildningen. 

Genom att identifiera vad kunden verkligen är ute efter kan smarta lösningar tas fram som 

annars inte hade varit möjliga. Men nyckeln till detta är dock att de levererande företag och 

de offentliga kunderna vågar lita på varandra, och med strategisk partnering blir det möjligt 

till detta eftersom samarbetet sker under en längre tid. Men, som även framkom under 

intervjuerna, är det viktigt att tid avsätts för aktiviteter som gör så att en tillit tillåts växa 

fram, såsom exempelvis workshops, som dessutom finns med i definitionen i avsnitt 3.1.1. 

Sådana aktiviteter är väldigt viktiga, speciellt i början, för att få de inblandade att lära känna 

varandra innan ”det riktiga” arbetet startar, vilket även bekräftades av intervjuerna och 

under de partneringmöten som NCC höll i september och oktober.    

5.2.3. Medarbetare lägger mer fokus på projektet med strategisk partnering som 

arbetssätt i den offentliga sektorn 

Som nämnts ovan är strategisk partnering ett arbetssätt som pågår under en längre tid och 

möjliggör en hög tillit under samarbetstiden mellan levererande företag och kunder i den 

offentliga sektorn. Förutom ökad tillit mellan levererande företag och offentliga kunder är 

det en annan sak som var uppskattat enligt de intervjuade, och det var att de medarbetare 

som ingår i ”projektgruppen” från det levererande företaget och från den offentliga kunden 

inte endast tänker på att maximera vinsten för den egna organisationen, utan hur vinsten 

skall maximeras för alla i projektet. Det blir samtidigt mindre konflikter då medarbetarna 

tänker på ”helheten” i projektet och inte endast på den egna organisationen.  

De involverade tänker alltså på allas bästa eftersom de är medvetna att det kommer att leda 

till att alla involverade parter kommer få högre vinster. Det finns dock människor som inte 

passar in i en viss grupp, eller som inte arbetar för allas bästa, utan endast tänker på sig själv 

och hur denna person ska få ut så mycket som möjligt för sig själv. Det är då viktigt att dessa 

personer tidigt byts ut från gruppen, annars kommer samarbetet att lida och det resultat 

som uppnås kommer inte att bli så bra som det skulle kunna. 

Det bästa vore ifall dessa personer har sådan bra självinsikt att de själva inser att de inte 

passar in i gruppen och lämnar självmant. Men förutom god självkännedom kräver det även 

en bra relation till sin överordnade och ett klimat som ser till så att en person har modet, 

och känner att det är okej, att gå till sin chef och säga att denne inte passar in i en viss grupp 

och därför vill lämna den. 
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För att lyckas med detta kan organisationer se till så att deras medarbetare får gå på kurser 

där de får bättre självkännedom och mer kunskap kring strategisk partnering och samarbete, 

samtidigt som organisationen ser till så att det finns ett klimat som gör så att medarbetare 

känner att det är okej att lämna en grupp ifall denne inte passar in.  

Under intervjuerna, med bland annat Partneringledare 1 och Partneringledare 2, kom det 

fram att det ibland finns personer som beskrivits nyligen, dvs. personer som är själviska och 

endast tänker på sig själv, som ingår i en projektgrupp. De intervjuade sa att de tycker att det 

är svårt att påpeka detta till en person och vill därför att personer som har god självinsikt 

skall vara med i projekt så att de själva hoppar av ifall de inser att de inte passar in. Förutom 

exempelvis kurser som hjälper medarbetare att få bättre självkännedom och 

samarbetsförmåga skulle en lösning dessutom kunna vara att ha med en neutral person vars 

uppgift är att se till så att eventuella konflikter löses på ett bra sätt, och eventuellt påpekar 

till en person att denne kanske inte är lämplig att stanna kvar i projektet. En neutral person 

vars uppgift helt enkelt är att se till så att samarbetet flyter på och de 

konfliktlösningsmetoder som finns följs. Det bästa vore självklart ifall de som ingår i 

samarbetet klarar av detta själva, men en neutral person skulle kunna vara en bra idé, vilket 

även styrks av Eriksson (2010). 

5.2.4. Fokus på konkreta lösningar 

I intervjuerna kom det dessutom fram att OH-kostnaderna minskar med strategisk 

partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn, då levererande företag tillsammans med 

offentliga kunder lägger fokus på att hitta smarta lösningar. Detta är en faktor som 

levererande företag bör trycka på då de gör upphandlingar med kunder i den offentliga 

sektorn, då det kan vara en sak som kan locka nya offentliga kunder till att använda 

strategisk partnering. Genom att minska OH-kostnaderna kan både levererande företag och 

offentliga kunder på så sätt erhålla högre vinster.  

Genom att minska kostnader och levererande företag på så sätt får ut högre vinst kan de 

hålla sig konkurrenskraftiga, speciellt då de marginaler som byggföretag har på sina vinster 

inte är speciellt höga. Detta borde ses som en stor fördel med att använda strategisk 

partnering i den offentliga sektorn och motivera medarbetare hos både levererande företag 

och kunder i den offentliga sektorn att använda det som arbetssätt. 

Den fokus som läggs på att hitta konkreta lösningar till problem som kan dyka upp är 

dessutom en sak som de intervjuade kunderna i den offentliga sektorn uppskattar väldigt 

mycket. Detta bidrar till ett bättre samarbete mellan de inblandade och visar på att det är 

viktigt att det blir bra kvalitet på det som utförs, vilket dessutom stämmer överrens med 

Dunn & Thomas (1994). 

Eftersom fokus läggs på att hitta lösningar på problem så snabbt som möjligt visar 

levererande företag att det är viktigt att de offentliga kunderna upplever att de får hög 

kvalitet på de varor och tjänster som de spenderar pengar på. Samtidigt kom det fram under 



57 
 

intervjuerna att de människor som bor i närområdet bli mer trygga då de vet vem de ska 

vända sig till ifall de har några frågor eller då det uppstår problem. Detta är saker som ökar 

chansen för att framtida samarbete skall ske, då den offentlige kunden ser att det 

levererande företaget anser att kundens önskemål och de problem som kunden framför är 

viktiga och skall tillfredsställas och åtgärdas. 

Under en intervju med Projektchef, Täby kommun, kom det dessutom fram att det 

kontinuerligt skedde möten med NCC för att ta upp och diskutera önskemål och problem 

som uppstått. Projektchef, Täby kommun, uppskattade att NCC lyssnade på dessa önskemål 

och de problem som uppstått, och tillsammans arbetade fram så bra lösningar som möjligt. 

Detta visade att NCC tog kundens önskemål och problem på allvar.  

Detta stärker det som nämnts tidigare. Genom att använda strategisk partnering i den 

offentliga sektorn, och därmed möjliggöra för levererande företag att fokusera på att lösa de 

problem som enligt den offentliga kunden dykt upp, skapas en bättre samarbetsrelation och 

bidrar till att få en nöjdare kund, vilket är viktigt för att bättra på chanserna för framtida 

samarbete. 

5.3. De största nackdelarna med strategisk partnering i den offentliga 

sektorn 

Här kommer de nackdelar och orsaker som kommit fram under intervjuerna till varför 
strategisk partnering inte bör användas som arbetssätt av levererande företag i den 
offentliga sektorn att analyseras.    

Av det negativa som kom fram ur de intervjuer och diskussioner som genomförts är det ett 

antal aspekter som är framträdande. Dessa kommer att analyseras under respektive rubrik 

nedan. 

5.3.1. Osäkerhet i antal projekt i den offentliga sektorn 

Då strategisk partnering skall användas som arbetssätt i den offentliga sektorn betyder det 

ett samarbete mellan levererande företag och offentliga kunder under en längre tidsperiod, 

dvs. samarbetet begränsas inte endast till specifika projekt.  

Kunderna i den offentliga sektorn brukar dock inte kunna ange hur många projekt det 

levererande företaget kommer att ha under samarbetstiden. Det framgår från de 

intervjuade att detta gör att det kan råda en allmän osäkerhet kring hur mycket arbete som 

det kommer att finnas under samarbetstiden, speciellt för det levererande företaget, 

eftersom det avsätts resurser som ”låses fast” till detta samarbete. Ifall det då inte kommer 

finnas tillräckligt med arbete under samarbetstiden gör ju det att det levererande företaget 

förlorar resurser som skulle kunnat användas till annat. 

Eftersom det är svårt för offentliga kunder att lova hur mycket arbete det kommer att finnas 

under samarbetstiden är detta en osäkerhet som detta arbetssätt kommer dras med, 
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åtminstone tills kunder i den offentliga sektorn kan börja lova ett visst minimun av antal 

projekt som levererande företag kommer att ha att bygga för.  

Enligt de intervjuade offentliga kunderna är detta dock mest troligt ingenting som kommer 

att ske. Trots allt finns det en osäkerhet hos de offentliga kunderna själva kring hur mycket 

resurser de kommer ha att spendera, och hur framtiden kommer att se ut. Kunderna kan 

exempelvis kanske upptäcka att de blir tvungna att prioritera sina resurser som de tänkt 

använda till ett byggprojekt till något annat som måste åtgärdas. Denna osäkerhet är således 

någonting som strategisk partnering i den offentliga sektorn kommer att dras med. 

Strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn är däremot något enklare att 

använda då det gäller drift och underhåll, såsom snöröjning, klippa gräsmattor, underhåll av 

byggnader osv. Detta är ju trots allt något som kontinuerligt måste ske, vilket dessutom gör 

Täby kommun till ett bra exempel då NCC bedriver strategisk partnering tillsammans med 

dem. 

Det handlar här för det levererande företaget, i detta fall NCC, att exempelvis se till så att 

gräsmattorna i kommunen hålls i ett visst skick, eller att vägarna hålls i ett visst skick osv. Det 

handlar alltså inte här om byggprojekt, utan om ett arbete som sker kontinuerligt. Detta 

medför att osäkerheten som råder då det gäller antal byggprojekt inte blir lika påtaglig då 

det handlar om underhåll.  

5.3.2. Ej ett välbeprövat arbetssätt i den offentliga sektorn i Sverige 

Strategisk partnering som arbetssätt är ett relativt nytt sätt att arbeta i den offentliga 

sektorn i Sverige och är därmed inte särskilt beprövat. NCC, som har kommit längts i arbetet 

med strategisk partnering enligt dem själva, har själva endast några få projekt som bedrivs 

på detta sätt i den offentliga sektorn, och de är relativt nystartade. 

Företag i England har använt strategisk partnering i den offentliga sektorn under en längre 

tid och har därmed mer kunskap än företag i Sverige angående detta sätt att arbeta, och det 

är tydligt att de anser att detta är ett bra arbetssätt (The Office of Government Commerce, 

2010133). De engelska företagen har märkt att de fördelar som nämnts i avsnitt 3.1. och 3.2. 

faktiskt stämmer, dvs. de har märkt att det går att göra kostnadsbesparingar, det blir bättre 

kvalitet på byggnationerna, det tar kortare tid för varje projekt att bli klart, det blir en högre 

fokus på kunden etc.  

Detta har även medfört att levererande företag och byggherrar i den offentliga sektorn i 

England skall kunna förklara varför de inte vill använda sig av projektpartnering respektive 

strategisk partnering ifall det skulle ske, då det finns så tydliga fördelar med 

partneringkonceptet. 

                                                           
133

 http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf 
     http://www.ogc.gov.uk/documents/3E_Tim_Roxburgh-EP.pdf 

http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0065AEGuide5.pdf
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Detta är en bra marknadsföring för partneringkonceptet och kan hjälpa till att övertyga 

offentliga kunder i Sverige till att använda strategisk partnering som arbetssätt i den 

offentliga sektorn. Det är dock viktigt att vara medveten att byggbranschen inte är likadan i 

Sverige som i England. Det finns exempelvis inte lika många konkurrenter.  

Skillnaderna i branscherna skall dock inte göra att kunder i den offentliga sektorn i Sverige 

tvekar att använda strategisk partnering som arbetssätt. Strategisk partnering är en succé i 

den offentliga sektorn i England, och enligt konsulten Barr finns det inget som talar emot 

varför det inte skulle bli det även i den offentliga sektorn i Sverige. Strategisk partnering 

uppskattas dessutom av de intervjuade offentliga kunderna i Sverige som arbetar med 

strategisk partnering, vilket stärker det som konsulten Barr framfört. 

För att styrka detta finns det dessutom följande kundnöjdhetsindex, där 35 stycken 

byggherrar som arbetat med såväl partnering som traditionella byggprojekt tillfrågats vad de 

anser om att använda partnering som arbetssätt. 

 

Figur 13. Kundnöjdhetsindex (NCCs intranät) 

Som synes är partnering bättre än traditionella projekt på alla punkter på att tillfredsställa 

kundens önskemål och behov, vilket endast stärker det som sagts tidigare angående 

strategisk partnering i den offentliga sektorn. Det är ett bra arbetssätt, och bara för att det 

är ett relativt nytt arbetssätt mellan levererande företag och offentliga kunder i Sverige skall 

det inte avskräcka utnyttjandet av strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn. 

Föreläsningar skulle dessutom kunna vara ett bra sätt att öka kunskapen kring strategisk 

partnering och partneringkonceptet hos företag och kunder i den offentliga sektorn i 

Sverige, och ta bort de tvivel som kan finnas gentemot detta sätt att arbeta.   
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5.3.3. Ej konkurrenskraftigt 

Det framgår även ur de diskussioner som förts att strategisk partnering dessutom kan 

uppfattas som ett icke-konkurrenskraftigt arbetssätt av kunder i den offentliga sektorn. De 

kan uppfatta det mer som ett ”gullande” arbetssätt där alla försöker undvika att gå på 

varandras tår och undvika konflikter, samtidigt som det kan uppfattas som mer kostsamt ifall 

kunderna endast ser på den initiala kostnaden i upphandlingsfasen. Men de missar då de 

fördelar som finns längre fram i samarbetet, såsom kostnadsbesparingar, högre vinster, 

bättre kvalitet på projekten osv. (se avsnitt 3.1 och 3.2.). 

Som nämnts tidigare är levererande företag och kunder i den offentliga sektorn i England 

tvungna att använda sig av partnering som arbetsmetod ifall de inte kan komma med bra 

skäl till OGC om varför de skall använda sig av det traditionella upphandlingsförfarandet. 

Detta på grund av att de insett att partneringkonceptet är mer konkurrenskraftigt. 

Denna syn hos vissa offentliga byggherrar har sin grund i kunskapsbrist, de vet helt enkelt för 

lite om strategisk partnering. För att lösa denna syn om att strategisk partnering inte är 

konkurrenskraftigt i den offentliga sektorn kan det vara bra att exempelvis referera till andra 

byggherrar i Sverige som arbetat med detta arbetssätt och låta dem själva få höra, kunder 

emellan, att det faktiskt är ett bra arbetssätt i den offentliga sektorn. Sedan skulle, som 

nämnts, föreläsningar kring strategisk partnering och partneringkonceptet också vara en bra 

idé, för att på så sätt öka kunskapsnivån hos de offentliga byggherrarna. 

Genom att göra saker, som exempelvis det som nämndes ovan, så att de offentliga 

byggherrarna får mer kunskap kring strategisk partnering, kan den syn som vissa byggherrar 

har kring att strategisk partnering inte är konkurrenskraftigt i den offentliga sektorn suddas 

ut, och en mer positiv inställning till strategisk partnering erhållas.  

Enligt Lu & Yan (2007) är det viktigt med kunskap kring partneringkonceptet för att förstå att 

det kan ses som ett filosofiliknande arbetssätt som användas, och inte ett ”smörgåsbord” 

där vissa arbetsverktyg kan väljas ut och sedan förvänta sig att det sedan skall leda till alla de 

fördelar som finns med konceptet. 

Detta stärker det som sagt tidigare angående att byggherrar som anser att strategisk 

partnering inte är konkurrenskraftigt i den offentliga sektorn har kunskapsbrist i ämnet och 

kan behöva mer kunskap kring strategisk partnering, genom att exempelvis gå på 

föreläsningar eller studieresor till de som arbetar med strategisk partnering och se hur det 

fungerar och ställa frågor.     

5.3.4. Rädsla för kunskapsläckage 

Det är tydligt att det finns en rädsla med att kunskap skall läcka ut till konkurrenter ifall 

strategisk partnering används som arbetssätt, då främst hos levererande företag. Detta är 

nog dock en nackdel som är svår att göra något åt, oavsett vilket arbetssätt som används, 

och kommer nog alltid att finnas kvar (Partneringmöte). 
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Ett tydligt exempel är mellan NCC och Telge fastigheter. De bedriver strategisk partnering 

tillsammans, dock inte ensamma. I avsnitt 4.5.2., gällande upphandlingar med fler än en 

leverantör, så framgår det att det är möjligt att göra avtal med fler än en leverantör. Det är 

just vad som skett i detta fall. Telge fastigheter bedriver strategisk partnering tillsammans 

med både NCC och deras konkurrent SKANSKA. Ifall Telge sedan skall göra något så använder 

de det levererande företag, dvs. antingen NCC eller SKANSKA, som bäst kan uppfylla de 

ställda kraven. 

På detta sätt där två konkurrenter bedriver samarbete med samma offentliga kund kan det 

leda till att kunskap läcks ut till konkurrenter, vilket kan göra så att konkurrensfördelar 

försvinner. Som sagt är detta något som är svårt att göra något åt. Det kan räcka med att 

kunden säger ”men så här gjorde vi då vi skulle…” och vips så har den ena konkurrenten 

kunskap om hur den andra konkurrenten gör saker och ting. 

Detta är ett problem som svårt att göra något åt, och även om det är viktigt att ta i 

beaktande skall det inte förhindra att strategisk partnering används som arbetssätt i den 

offentliga sektorn. Detta är trots allt ett problem som kan hända oavsett vilket arbetssätt 

som används. Det gäller därför att sätta detta problem i relation till de fördelar som finns 

med arbetssättet.   

5.4. Möjligheter och restriktioner för strategisk partnering som 

arbetssätt i den offentliga sektorn 

De möjligheter/restriktioner som identifierats för levererande företag i den offentliga 
sektorn kommer att presenteras och analyseras nedan. 

5.4.1. Begränsning av strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Enligt lagen om offentlig upphandling begränsas strategisk partnering till fyra år i den 

offentliga sektorn, då upphandlingen skall ske som ramavtal. Efter fyra år skall alltså 

samarbetet upphöra och, en eventuell, ny upphandling genomföras. EU-direktiven rörande 

offentlig upphandling däremot säger att det är möjligt att ha ett samarbete som är längre än 

fyra år i den offentliga sektorn, dock endast ifall det handlar om väl definierade projekt, eller 

projektet som inte har något naturligt slut. Detta kan dock uppfattas som diffust, och det kan 

leda till oklarheter till vad som egentligen gäller. 

Det som går att läsa i avsnitt 4.4. och 4.5., samt det som kommit fram under intervjun med 

en jurist på NCC, är att det är LOU som gäller i Sverige, och därmed en begränsning på 4 år 

av strategisk partnering i den offentliga sektorn. EU-direktiven rörande offentlig 

upphandling, och en möjlighet att bedriva strategisk partnering i den offentliga sektorn 

längre än 4 år, gäller dock som sagt ifall det handlar om väl definierade projekt eller projekt 

utan naturligt slut. Eftersom projekten skiljer sig åt är det svårt att exakt svara vad som 

menas med detta, men exempel där strategisk partnering i den offentliga sektorn är möjligt 

längre än fyra år är drift och underhåll. Som exempel kan nämnas Täby kommun som NCC 

bedriver strategisk partnering med. I Täby kommun sköter NCC det underhåll som skall ske i 
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kommunen under en tio års period. NCCs uppgift i Täby kommun är exempelvis snöröjning, 

klippning av gräsmattor osv. 

Den begränsning som säger att strategisk partnering i den offentliga sektorn skall begränsas 

till fyra år behöver inte endast ses som något negativt. Ifall upphandlingar endast sker 

exempelvis vart tionde eller vart femtonde år kan det leda till att kunskap om hur bra 

upphandlingar skall ske går förlorad, vilket även framkom under intervjun med juristen. Ifall 

upphandlingar endast sker exempelvis vart tionde år så är det naturligt att kunskapen om 

hur bra upphandlingar går till inte kommer vara lika bra gentemot ifall upphandlingar sker 

oftare. Risken att upphandlaren tittar på fel saker eller inte tänker på vissa saker ökar. Det är 

därmed inte endast nackdelar med att ha upphandlingar vart fjärde år. Detta gäller både för 

levererande företag samt kunder i den offentliga sektorn. Upphandlingar vart fjärde år kan 

därför istället ses som en möjlighet till att hålla en jämn nivå på ”upphandlingskunskaperna” 

och som en morot för levererande företag att kontinuerligt förbättra sig och inte bli för 

bekväma i sitt arbetssätt. 

En annan sak som kan ses som en fördel med att strategisk partnering i den offentliga 

sektorn begränsas till fyra år är det faktum att det inte finns någon säkerhet på hur mycket 

arbete det levererande företaget faktiskt kommer att ha under avtalstiden, samtidigt som 

det levererande företaget har resurser låsta till den offentliga kunden. Detta skulle kunna 

lösas ifall det specificeras exempelvis ett minimum som det levererande företaget kommer 

att ha att bygga för. Då vet i alla fall det levererande företaget att de kommer att ha ett visst 

antal projekt under avtalstiden. Detta är dock inget som kunder i den offentliga sektorn 

brukar kunna ge, utan enligt de som intervjuats råder det en osäkerhet kring hur mycket det 

levererande företaget kommer att ha att bygga under avtalstiden, vilket är en risk som finns 

med strategisk partnering i den offentliga sektorn. 

Det är däremot möjligt att minska kostnaderna ytterligare om samarbetet sker under 

exempelvis tio år, jämfört med ett samarbete som sker under fyra år. Detta eftersom 

repeterbarheten på det som byggs under avtalstiden, och kontinuerliga förbättringar, gör så 

att kostnaderna går att förminskas ytterligare. Samtidigt finns de risker som nämnts tidigare 

kring osäkerheten för antal byggprojekt, samt risken att de involverade blir för bekväma och 

lutar sig tillbaka, vilket kan medföra att samarbetet och prestationerna hos medarbetarna 

blir lidande. Motivationen hos medarbetarna till kontinuerliga förbättringar kanske därmed 

avtar då samarbetet sker under en sådan lång tid. 

Det levererande företaget måste därför fundera om de resurser som binds till den offentliga 

kunden under avtalstiden är värt den risk som finns. I vissa fall kanske kunden endast ser 

strategisk partnering som ett sätt för kunden att slippa göra flera olika upphandlingar under 

avtalstiden, vilket i slutändan ingen vinner på. Förutom att det levererande företaget 

förlorar resurser som låses mot kunden, så finns ju risken att kunden förlorar förmågan att 

göra bra och lönsamma upphandlingar om de endast utförs vart fjärde år på grund av 

”lathet”.  
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5.4.2. ”Jämnare” bygge med strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn blir det möjligt till ett 

”jämnare bygge”. Som nämnts tidigare råder det en viss osäkerhet kring hur mycket 

levererande företag kommer att ha att bygga för under avtalstiden då det, enligt de 

intervjuade, upplevs som att offentliga upphandlare brukar ”känna av vindarna” innan de 

bestämmer sig för att göra något (Partneringledare 1, Partneringledare 2). Då det 

exempelvis är lågkonjunktur kanske kommuner inte är särskilt villiga att spendera pengar på 

att göra byggnationer, utan försöker istället spara på pengarna.  

Med strategisk partnering däremot, vet kunderna i den offentliga sektorn att det samarbete 

som strategisk partnering som arbetssätt erbjuder gör att de får ut så mycket som möjligt för 

varje spenderad krona. Detta arbetssätt gör ju så det levererande företaget bland annat får 

bättre insyn i den ekonomiska ram de har att arbeta inom, och kan därmed komma med 

förslag på smarta lösningar för att få ut så mycket som möjligt av pengarna, samtidigt som 

kommunen ser vart deras pengar går och varför de går dit. Detta kan bidra till att de 

offentliga kundernas rädsla att exempelvis bygga nya byggnader minskar, även då de 

ekonomiska tiderna inte är de bästa, eftersom de vet att det finns många fördelar med 

strategisk partnering. 

Strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn medger därmed förutsättningar 

för både levererande företag och kunder inom den offentliga sektorn att hålla en jämn nivå 

på byggandet, och därmed slippa perioder av hög takt på byggande följt av perioder där 

byggtakten i princip avstannat. Detta ger både levererande företag och offentliga kunder 

bättre framförhållning och hjälper dem att bättre planera för framtiden, rörande exempelvis 

ekonomiska beslut och nya investeringar osv.    

5.4.3. Konkurrenter 

Från ett möte hos NCC den 8 oktober 2010, kom det fram att en viktig anledning för 

levererande företag att använda strategisk partnering som arbetssätt var att inte hamna 

efter konkurrenter. I NCCs fall, då de har kommit längre än sina konkurrenter i arbetet med 

strategisk partnering i den offentliga sektorn, är det extra viktigt att inte hamna efter sina 

konkurrenter. De ser sig själv nästan som ägare av partneringkonceptet i Sverige och vill att 

offentliga kunder skall förknippa partnering med NCC. Ifall konkurrenter då går förbi NCC i 

arbetet med strategisk partnering i den offentliga sektorn och gör det till ”deras” arbetssätt 

kan det försvåra för NCC att få offentliga kunder att arbete med strategisk partnering 

tillsammans med dem. 

Det finns ingen gemensam definition på strategisk partnering, inte heller i England där 

strategisk partnering i den offentliga sektorn pågått ett tag. Enligt konsulten Barr är det inte 

heller nödvändigt, vilket dessutom backas upp av Ellington (2009). Det gäller för varje 

levererande företag som vill arbeta med strategisk partnering att ha en definition som 

stämmer överrens med de mål som företaget har och den strategi som finns för att uppnå 

dessa mål. 
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Den officiella definitionen som NCC har för projektpartnering, och som dessutom fungerar 

som en ”inofficiell” definition för strategisk partnering, och som presenterats i avsnitt 3.1.1., 

är en bra och lämplig definition som fungerar bra. Om konkurrenter då, som i detta fall 

SKANSKA, går förbi NCC och gör strategisk partnering i den offentliga sektorn till ”sitt” 

arbetssätt och får strategisk partnering att förknippas med sitt företag, och sitt sätt att 

arbeta med strategisk partnering, kan det som sagt sätta ”käppar i hjulet” för andra 

levererande företag såsom NCC.  

Kunder som använt strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn med 

exempelvis SKANSKA och inte blivit nöjda med resultatet, kanske då inte heller vill använda 

det med NCC då de tror att de arbetar på samma sätt. 

Ifall motsatsen händer, konkurrenter, såsom exempelvis SKANSKA, får offentliga kunder att 

förknippa strategisk partnering med dem, och de är nöjda med deras sätt att bedriva 

strategisk partnering, kan det ge dem konkurrensfördelar samtidigt som de försvårar för 

andra konkurrenter att arbeta med strategisk partnering på ett framgångsrikt sätt i den 

offentliga sektorn.    

Pheng (1999) anser därför att det är viktigt för levererande företag att arbeta med, i detta 

fall strategisk partnering, och göra det till sitt arbetssätt i den offentliga sektorn, innan 

konkurrenter gör det och försvårar, eller i värsta fall förstör, för andra levererande företag 

att använda strategisk partnering som arbetssätt på ett framgångsrikt sätt med offentliga 

kunder.  

5.4.4. Fler bostäder skall byggas enligt den svenska bostadsministern 

I PEST-analysen (avsnitt 5.1.) presenterades det att Stefan Attefalls, som är bostadsminister i 

Sverige, anser att det byggs för få bostäder i Sverige och att det skall bli ändring på detta 

(Dagens industri, 2010134). Genom att han vill öka takten för bostadsbyggandet kan det leda 

till att efterfrågan på strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn ökar. 

Detta är därmed en stor möjlighet för levererande företag som använder strategisk 

partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn då byggtakten skall ökas. Genom att de 

levererande företagen kan visa att de har erfarenhet av strategisk partnering som arbetssätt 

i den offentliga sektorn och de fördelar som detta lett till, har de möjlighet att tjäna mycket 

pengar, samt eventuella framtida samarbetspartners som kanske är ännu mer eftertraktat, 

ifall arbetet med strategisk partnering är till belåtenhet för de offentliga kunderna. 

 

 

                                                           
134 http://di.se/Default.aspx?sr=6&tr=279689&rlt=0&pid=218033__ArticlePageProvider&epslanguage=sv 
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5.5. Hur kan strategisk partnering förbättras som arbetssätt i den 

offentliga sektorn? 

Det som kan utvecklas och förbättras för att strategisk partnering skall bli ett mer 
framgångsrikt arbetssätt för levererande företag och offentliga kunder kommer att 
presenteras nedan. 

Resultatet från intervjuerna visar att det är tydligt att strategisk partnering är ett bra och 

uppskattat arbetssätt mellan levererande företag och kunder i den offentliga sektorn (se 

avsnitt 4.9.2. och 5.2.). Med detta sagt så är strategisk partnering som arbetssätt i den 

offentliga sektorn fortfarande nytt i Sverige, vilket gör att erfarenheten av att arbeta med 

strategisk partnering hos levererande företag och offentliga kunder fortfarande är 

begränsad, men hittills har det visat sig vara ett arbetssätt som ger högre vinster till de 

inblandade och gör så att både levererande företag och offentliga kunder är nöjda med 

resultatet, vilket är ett stort plus. 

Som nämnts ovan har strategisk partnering i den offentliga sektorn hittills visat sig vara en 

uppskattad arbetsform, både av medarbetarna inom levererande företag samt hos 

medarbetare hos de offentliga kunderna. Med strategisk partnering som arbetssätt i den 

offentliga sektorn sker det hela tiden kontinuerliga förbättringar, med allt ifrån sättet att 

arbeta till kvaliteten på det som byggs, vilket gör att diverse problem som kan uppstå snabbt 

brukar åtgärdas. Genom intervjuerna går det dock att urskilja att det finns vissa 

förbättringsmöjligheter för att göra strategisk partnering som arbetssätt mellan levererande 

företag och kunder i den offentliga sektorn i Sverige mer framgångsrik. Dessa 

förbättringsmöjligheter kommer att presenteras under respektive rubrik nedan. 

5.5.1. Mer tid för teambuilding 

Med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn är det viktigt att de 

medarbetare som skall vara involverade träffas och exempelvis har workshops och/eller 

föreläsningar i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt hinner de lära känna varandra innan 

själva arbetet börjar och få en teamkänsla, dvs. känna att de arbeta tillsammans och inte 

mot varandra. Att teambuilding är viktigt för att strategisk partnering skall vara 

framgångsrikt i den offentliga sektorn styrks dessutom av den teorin som finns i avsnitt 3.1. 

och 3.2.   

Det som framkom under intervjuerna var att det dock kanske inte avsätts tillräckligt med tid 

för workshops/träffar/föreläsningar som det egentligen borde, för att de involverade 

verkligen skall kunna känna sig trygga med varandra och våga lita på varandra 

(Partneringledare 1, Projektchef, Telge). Detta har i vissa fall medfört en viss tvekan där de 

inblandade inte känt att de vågat vara helt öppna och lita fullt ut på varandra. I vissa fall har 

detta åtgärdats med workshops eller föreläsningar vid senare tillfällen. Detta hade dock 

kunnat undvikas ifall mer tid för workshops/träffar/föreläsningar hade avsatts redan från 

början. Samarbetet hade då kunnat fokusera på andra saker istället för att avsätta resurser 

för sådana saker ”igen”.   
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Under dessa sammankomster är det viktigt att exempelvis de gemensamma målen och den 

gemensamma ekonomin diskuteras. Detta är inget som görs i en handvändning, utan det är 

viktigt att det avsätts tillräckligt med tid för att en tillit och öppenhet mellan de involverade 

skall kunna växa fram, annars kan det leda till att samarbetet inte blir så bra som det skulle 

kunna vara. 

Samtidigt tydliggjordes det i intervjuerna att det inte är riktigt självklart vad strategisk 

partnering som arbetssätt kommer innebära, speciellt för de offentliga kunderna. Det som 

kom fram var att de offentliga kunderna ofta kände till fördelarna med strategisk partnering 

i den offentliga sektorn, men de var inte fullt medvetna om hur samarbetet med detta 

arbetsätt skulle gå till.  

Det skulle därmed vara bra att dessutom avsätta tid för att informera de offentliga kunderna 

om hur detta samarbete skall gå till för att det skall bli möjligt att nå de fördelar som finns 

med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn. Annars kan det uppstå 

frågor och konflikter i ett senare skede ifall de offentliga kunderna inte är fullt införstådda i 

konceptet. 

Att avsätta mer tid i de tidiga skedena för att de inblandade verkligen skall kunna lära känna 

varandra och få en tillit till varandra och våga vara öppna, och diskutera igenom den 

gemensamma ekonomin etc., är även något som Chan et al. (2006) anser vara bra, och 

minskar risken för problem och frågetecken längre fram. 

Det är trots allt ett annat tankesätt med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn, och präglas av tillit och öppenhet, gentemot traditionell upphandling där lägsta pris 

är prioritet. Detta kan skilja sig mellan olika organisationer beroende på vilken kultur som 

finns. Vissa organisationer kan börja använda strategisk partnering som arbetssätt utan 

större problem då den kultur de har är en sådan som uppmuntrar till tillit och öppenhet, 

medans andra har en kultur som mer präglas av egen vinning och därmed utgör ett stort 

hinder för att framgångsrikt använda strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga 

sektorn. Cheng & Li (2004) och Ellington (2009) håller därför med att det är viktigt att det 

avsätts tillräckligt med tid för teambuilding.  

5.5.2. Undvik slentrian 

Med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn sker samarbetet mellan 

levererande företag och offentliga kunder över en längre tidsperiod. Risken finns då att de 

involverade medarbetarna blir för ”bekväma”, och arbetet blir mer slentrianmässigt. I en 

intervju med bland annat Projektchef, Staffanstorpshus, var detta problem något som 

påpekades. 

Den intervjuade påpekade att denne sett en tendens till just bekvämlighet hos vissa 

medarbetare. Detta innebär att arbetet blir lidande, och kontinuerliga förbättringar och 

idéer vad gäller exempelvis arbetsmetoder eller att hitta smarta lösningar på problem inte 

sker i lika hög utsträckning som tidigare. Medarbetare fortsätter helt enkelt att utföra saker 
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och ting som de utfört dem tidigare och är nöjda med det, de försöker alltså inte längre hitta 

andra smarta lösningar på saker och ting. 

De intervjuade påpekade att det är upp till de överordnade som är ansvariga att se till att 

detta inte händer, det är de överordnade som ska visa hur de vill att medarbetarna skall 

uppföra sig och hur de skall arbeta. Det gäller alltså att visa att det inte är acceptabelt att 

luta sig tillbaka och vara nöjd med hur saker och ting fungerar bara för att det är så de alltid 

utförts. Det gäller att visa att kontinuerliga förbättringar är något som medarbetarna hela 

tiden skall sträva efter. 

För att visa att kontinuerliga förbättringar är en viktig faktor för att strategisk partnering som 

arbetssätt i den offentliga sektorn skall lyckas, är det alltså viktigt att de överordnade visar 

detta för att undvika att medarbetarna lutar sig tillbaka och arbetet övergår till att bli 

slentrianmässigt. Att skicka medarbetarna på diverse föreläsningar eller utbildningar för att 

öka på kunskapen kring strategisk partnering kan vara en bra metod för att åstadkomma 

detta. 

Samtidigt gäller det att se till så att den kultur och atmosfär som medarbetarna befinner sig i 

uppmuntrar dem till att komma med kontinuerliga förbättringar (se avsnitt 3.2.). Det gäller 

alltså att de överordnandena ser till att den kultur som medarbetarna befinner sig i 

uppmuntrar till kontinuerliga förbättringar, kombinerat med exempelvis föreläsningar eller 

kurser, för att på så sätt visa för medarbetarna vad de anser om slentrianmässighet och att 

arbeta i gamla hjulspår bara för att det är så arbetet har utförts tidigare.    

5.5.3. Tydligare beslutsprocess 

För att undvika missförstånd och att problem dyker upp i form av att medarbetare är osäker 

på vem som har ansvar över vad och vem som har inflytande i vissa frågor är det viktigt att 

ha en tydlig beslutsprocess då strategisk partnering skall användas som arbetssätt i den 

offentliga sektorn (Partneringledare 1, Partneringledare 2). 

Under intervjuerna kom det fram att det ibland kunde vara svårt att veta vem som verkligen 

har makt att påverka beslut. Detta kunde skapa en oro och osäkerhet bland medarbetarna 

och göra så att initiativtagandet hämmades. 

För att undvika detta är det således viktigt att det finns en tydlig beslutsprocess redan från 

början då samarbetet startar. Genom att på ett klart och tydligt sätt tydliggöra hur 

beslutsprocessen ser ut, alltså vem som har makt att påverka beslut osv., ser det till att 

osäkerheten kring vem de ska prata med angående olika beslut och idéer minskar, då 

strategisk partnering används som arbetssätt i den offentliga sektorn. 

Tydliggörandet av en beslutsprocess i början av samarbetet är alltså en 

förebättringsmöjlighet för att se till att initiativtagandet hos medarbetarna inte försvinner 

och ser till att de är bekväma med sitt arbete. Genom att medarbetarna är bekväma i sitt 

arbete bidrar det även till att de vågar komma med kontinuerliga förbättringar och smarta 
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lösningar som de annars kanske dragit sig för att göra då de inte varit riktigt säkra på vem de 

skall gå till. 

Ifall de exempelvis gått till en person och erhålligt klartecken för någonting så kanske det vid 

ett senare tillfälle kommer en person och säger att de inte alls skall göra så eftersom det är 

denna person som sitter i den beslutsfattande positionen. Det är alltså viktigt att sådana 

saker inte sker. Därmed är det, som sagt, viktigt med en tydlig beslutsprocess för att undvika 

otydlighet och osäkerhet som kan uppstå hos medarbetarna då strategisk partnering 

används som arbetssätt i den offentliga sektorn, vilket dessutom Yeung et. al (2007) håller 

med om.        

5.5.4. Definitionen av strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Den definition som NCC använder, och finns i avsnitt 3.1.1., har visat sig vara en bra 

definition för strategisk partnering i den offentliga sektorn. Under intervjuerna kom det dock 

fram att det finns några saker som skulle kunna förbättras med definitionen. Det är 

förändringar som kan göra så att det blir enklare för medarbetare att förstå vad som menas 

med de olika punkterna (se avsnitt 3.1.1.) och tydliggöra hur det är tänkt att de skall arbeta 

och förhålla sig till varandra. 

De förbättringsmöjligheter som identifierats (understrukna punkter markerad med fet stil) 

kommer att presenteras under respektive rubrik nedan. 

GEMENSAMMA MÅL 

 Arbetet skall drivs som ”Projektet AB”. Alla inblandade skall arbeta för projektet och 

inte för det egna företaget. 

 

 Starta i tidigt skede. Samarbete och lösningar kan förbättras ifall gemensamma 

lösningar tas fram i ett tidigt skede. 

 

 Partneringdeklaration och partneringavtal skall visa att man är villig att driva 

projektet tillsammans.  

 

 Öppenhet med rätt team och medarbetare. Det gäller att ha rätt kompetens såväl 

som personer som kan arbeta tillsammans.  

Gemensamma mål skall tas fram för att på så sätt ge alla inblandade i projektet en klar bild 

över vad det är som gäller, samt för få alla att arbeta åt samma håll. De skall formuleras så 

att det framgår hur man tillsammans på bästa sätt skall tillfredsställa beställarens behov. 

Den tredje punkten däremot anses inte enligt de intervjuade tydliggöra vikten av att de 

inblandade verkligen skall förstå målen som tagits fram. Som den markerade punkten är 

formulerad för tillfället behöver de inblandade endast vara överrens om målen, vilket kan 

leda till att de inblandade tar fram mål tillsammans utan att verkligen förstå dem, eller tar 
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fram mål som egentligen inte säger särskilt mycket, vilket kan leda till konflikter längre fram i 

samarbetet. 

Det är alltså viktigt att den punkten formuleras om så att det även innefattar en förståelse 

för de framtagna målen. Enligt Crespin-Mazet (2010) kan tilliten och öppenheten mellan de 

inblandade på så sätt dessutom förbättras ifall det verkligen finns en förståelse hos de 

inblandade över de mål som gemensamt tagits fram. Då minskar risken att någon känner att 

de blivit åsidosatta och ser målen som ”de andras”.  

GEMENSAM ORGANISATION 

 Startworkshop, kontinuerliga workshops och teambyggande.   

 

 Ständiga förbättringar. 

 

 Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa skall tas fram för att säkerställa 

att eventuella konflikter på ett snabbt och enkelt sätt kan lösas. 

 

 Gemensam riskhantering. 

Gemensamma aktiviteter utförs för att de olika aktörerna skall lära känna varandra bättre 

och se till så att en tillit och respekt för varandra kan uppkomma. 

Under denna rubrik påpekades det bland annat att kontinuerlig workshops inte är något som 

alltid förkommer, det är inte alltid nödvändigt. Det borde därför istället kallas för exempelvis 

uppföljande workshops, för att bättre belysa att det inte alltid behöver ske ett visst antal 

workshops, utan att de kan förekomma då det anses att det är lämpligt med workshops för 

att belysa vissa frågor eller exempelvis stärka teamkänslan. 

Den tredje punkten handlar om konfliktlösning. Enligt de intervjuade brukar det inte finnas 
någon konfliktlösningstrappa, utan endast ”vanliga” konfliklösningsmetoder, och dessa 
brukar dessutom inte vara uttalade, utan mer inofficiella. Enligt Crespin-Mazet (2010) och 
Briody (2009) är det viktigt att det finns konfliktlösningsverktyg för medarbetarna att 
använda för att lösa de problem och konflikter som kan dyka upp, och då gäller det att dessa 
är uttalade och tydliga så att alla vet vilka de är. 

Det finns därmed här en förbättringspotential för framtagandet av tydliga och uttalade 

konfliktlösningsverktyg för att förenkla för medarbetarna ifall konflikter skulle uppstå och 

samtidigt möjliggöra att dessa löses så fort och smidigt som möjligt. Samtidigt kan 

konfliktlösningstrappa ändras till konfliktlösningsverktyg eller konfliktlösningsmetoder för att 

bättre tydliggöra vad som avses, och samtidigt erhålla en bättre överrensstämmelse med 

verkligheten då det inte används någon konfliktlösningstrappa. 
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GEMENSAM EKONOMI 

 Upphandling på mjuka parametrar, inte enbart fokus på pris. 

 

 Gemensamma visioner och mål som skall innebära ”win-win” för alla. 

 

 Öppen ekonomi för alla i projektet.  

 

 Överrenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus. 

Vad gäller gemensam ekonomi är det viktigt med ”öppna böcker”. En öppen ekonomisk 

redovisning för samtliga aktörer i partneringprojektet är en väldigt viktig del i 

partneringsamarbetet. Som nämnts tidigare bygger partneringkonceptet på förtroende 

mellan de inblandade aktörerna, och vid upphandling skall hänsyn tas till mjuka parametrar 

och inte bara priset. Detta ser till så att kvalitativt arbete är något som värdesätts redan från 

början. Genom att ha öppna böcker så kan en högre kvalitet uppnås då alla inblandade vet 

vad de kan förvänta sig och göra det bästa med tillgängliga resurser för att uppnå ett så bra 

resultat som möjligt. (Alderman, 2007, Briody, 2009) 

De punkter som angivits här är enligt de intervjuade något som de följer i sitt arbete med 
strategisk partnering i den offentliga sektorn. Dock är det tydligt att de vill ändra hur de 
markerade punkterna är formulerade. För att förklara detta diskuteras respektive markerad 
punkt var för sig. 

1. I den första punkten anges det att upphandlingen skall ske med mjuka parametrar 
och inte endast fokusera på pris. Detta är ju självkart då strategisk partnering skall 
använda som arbetssätt i den offentliga sektorn. Dock står det inte vilka parametrar 
det gäller. Visst, parametrarna kan skilja sig åt från projekt till projekt och byggherre 
till byggherre, men det skulle ändå vara bra med en omformulering av denna punkt 
för att bättre tydliggöra detta. 
 

2. Det är viktigt med en öppen ekonomi mellan det levererande företaget och den 
offentliga byggherren, dvs. den offentliga kunden. Detta gäller dock inte alla 
inblandade som det står för tillfället. Ifall exempelvis ett hyreshus skall byggas kan 
representanter för hyresgästerna involveras redan i det tidiga skedet av arbetet där 
de kan komma med synpunkter, önskemål och få en bättre förståelse för hur arbetet 
kommer att gå till och varför hyran kommer att bli som den blir (se avsnitt 3.1., figur 
2). Samtidigt kan representanterna mycket snabbare få en hyresspecifikation så att 
de får en aning om på vilken nivå hyran kommer ligga på. De behöver dock inte veta 
hur ekonomin ser ut för den offentliga byggherren eller det levererande företaget. 
Därmed behöver alltså ekonomin inte vara öppen för alla som det står just nu. En 
omformulering av denna punkt kan alltså vara bra att göra. 
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6. Slutsats och Rekommendation 
I detta kapitel redovisas de slutsatser och rekommendationer som detta projekt lett 
fram till, genom att besvara studiens forskningsfrågor.   

6.1. Svar på forskningsfrågorna 

De forskningsfrågor som presenterades i syftet i avsnitt 1.3. kommer att besvaras nedan. 

6.1.1. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att använda 

strategisk partnering för levererande företag i den offentliga 

sektorn? 

Fördelar 

Det finns många fördelar med strategisk partnering i den offentliga sektorn. Det finns dock 

ett antal fördelar som är de mest framträdande och mest uppskattade. 

1. Kunskapsåterföring 

En av de största och mest uppskattade fördelarna enligt de intervjuade, med att använda 

strategisk partnering i den offentliga sektorn, är möjligheten till kunskapsåterföring (se 

avsnitt 5.2.1.). De känner att de får tid att samla in den kunskap som de får från projekten 

och se vad som fungerat, vad som inte fungerat, vad som kan göras bättre, och sedan sprida 

det vidare inom organisationen. Detta bidrar även till att medarbetarna kommer med 

kontinuerliga förbättringar. 

Denna möjlighet till kunskapsåterföring bidrar även till att organisationer ser till så att 

nödvändig kunskap stannar inom organisationen och hjälper dem att klara av eventuella 

avhopp från organisationen bättre. Organisationerna blir mer konkurrenskraftiga helt enkelt. 

2. Tillit mellan de inblandade 

En annan sak som är uppskattad med strategisk partnering i den offentliga sektorn är den 

tillit och öppenhet som uppstår då arbetssättet används mellan de inblandade 

medarbetarna (se avsnitt 5.2.2.). Eftersom strategisk partnering utökar samarbetet mellan 

levererande företag och offentliga kunder, möjliggörs att en tillit kan växa fram mellan de 

inblandade. De behöver inte hela tiden ”se över varandras axlar” på grund av en rädsla att 

bli lurad av den andra parten. Med strategisk partnering i den offentliga sektorn är de 

involverade medvetna att de resurser som används försöker användas på bästa möjliga sätt. 

3. Fokus på projektet 

Ytterligare en sak som uppskattas med strategisk partnering i den offentliga sektorn är att de 

medarbetare som är involverade i samarbetet tänker på allas bästa, dvs. hur 

projektgruppens vinst ska maximeras. Det ”gamla vanlig” tänket kring hur vinsten för den 

egna organisationen skall maximeras byts alltså ut mot ett tänkt för hur vinsten för alla 
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inblandade ska maximeras, då de är medvetna att vinsten på så sätt i slutändan kan bli högre 

för både det levererande företaget och för den offentliga kunden.  

4. Fokus på konkreta lösningar 

En väldigt uppskattad sak, speciellt hos offentliga kunder, är den fokus på konkreta lösningar 

som görs med strategisk partnering som arbetssätt i den offentliga sektorn (se avsnitt 

5.2.4.). De levererande företagen arbetar tillsammans med offentliga kunder för att ta fram 

så smarta lösningar som möjligt på diverse problem så snabbt som möjligt. Denna fokus på 

konkreta lösningar är alltså något som uppskattas väldigt mycket av offentliga kunder. Det 

visar att de levererande företagen tycker att det är viktigt att tillfredsställa de offentliga 

kunderna på ett så bra sätt som möjligt. Detta eftersom samarbetet, med strategisk 

partnering, sker under en längre tid. Det finns då tid för att exempelvis ha kontinuerliga 

möten med de offentliga kunderna där det förs diskussioner hur diverse saker skall lösas på 

ett så bra sätt som möjligt. Samtidigt bidrar detta till att de som exempelvis bor i en 

kommun kan känna sig tryggare då de vet vem de skall vända sig till ifall det är något och, 

ifall det är något problem, att det kommer åtgärdas så snabbt som möjligt. 

Nackdelar 

Det är dock inte endast fördelar med strategisk partnering i den offentliga sektorn. Det finns 

några saker som inte är så bra. 

1. Osäkerhet i antal projekt 

En av de största nackdelarna med att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn 

är att det inte är säkert hur många projekt det levererande företaget kommer att ha under 

samarbetstiden. 

2. Ej ett välbeprövat arbetssätt i den offentliga sektorn i Sverige 

En annan nackdel med strategisk partnering i den offentliga sektorn i Sverige är att det är ett 

relativt nytt arbetssätt. Detta gör att offentliga kunder kan dra sig att använda strategisk 

partnering som arbetssätt då de inte har tillräckligt med kunskap om vad det kommer att 

innebära. 

3. Uppfattas som icke-konkurrenskraftigt 

Som nämndes i föregående punkt är strategisk partnering ett relativt nytt arbetssätt i den 

offentliga sektorn i Sverige, och de offentliga kunderna saknar tillräckligt med kunskap kring 

arbetssättet för att veta vad det kommer innebära och vara bekväma med att använda det 

som arbetssätt. Detta medför dessutom att strategisk partnering i den offentliga sektorn kan 

uppfattas som ett arbetssätt som inte är särskilt konkurrenskraftigt, utan mer ett arbetssätt 

som går ut på att de inblandade ”gullar” med varandra och försöker undvika att gå på 

varandras tår. 
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4. Kunskapsläckage 

Ytterligare en nackdel med strategisk partnering i den offentliga sektorn, främst då för 

levererande företag, är att det finns en risk att kunskap kan läcka ut till konkurrenter då det 

blir ett så nära samarbetet med den offentliga kunden (se avsnitt 5.3.4.). 

6.1.2. Vad finns det för möjligheter eller restriktioner för levererande 

företag med att använda strategisk partnering i den offentliga 

sektorn? 

Möjligheter 

Det finns flera möjligheter med att använda strategisk partnering inom den offentliga 

sektorn. En möjlighet som identifierades var att det går att få till stånd ett ”jämnare bygge”, 

eller ”bättre flyt”, med strategisk partnering som arbetssätt inom den offentliga sektorn (se 

avsnitt 5.4.2.). Byggandet blir därmed mer jämnt och bidrar till att levererande företag och 

kunder i den offentliga sektorn på ett bättre sätt kan planera inför framtiden och hur 

resurser ska spenderas, vilka investeringar som skall göras etc. 

En annan möjlighet med att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn är att 

levererande företag kan få fler offentliga kunder då fler bostäder skall byggas i Sverige enligt 

Stefan Attefalls, den svenske bostadsministern (se avsnitt 5.4.4.). Levererande företag som 

då kan erbjuda strategisk partnering inom den offentliga sektorn har därmed möjlighet att 

skaffa nya offentliga kunder. 

En tredje möjlighet med att använda och vidareutveckla strategisk partnering i den offentliga 

sektorn är att det blir möjligt att vara med och påverka hur arbetssättet utvecklas i Sverige, 

då det är relativt nytt och ”outvecklat” i den offentliga sektorn i Sverige, samtidigt som 

levererande företag ser till att de inte hamnar efter konkurrenter som använder arbetssättet 

(se avsnitt 5.4.3.). Det kan därmed nästan ses som en möjlighet för levererande företag som, 

ifall den inte tas till vara på, kan bli ett hot längre fram och försvåra för samarbete med 

kunder i den offentliga sektorn.  Men ifall levererande företag som sagt använder och 

vidareutvecklar strategisk partnering i den offentliga sektorn, kan de göra så att arbetssättet 

förknippas med dem av de offentliga kunderna och på så sätt få fler efterfrågningar, från 

både befintliga och nya offentliga kunder, som vill arbeta med strategisk partnering som 

arbetssätt.    

Restriktioner 

Analysen visar att den främsta restriktionen med att använda strategisk partnering i den 

offentliga sektorn är att samarbetet begränsas till fyra år (se avsnitt 5.4.1.). Efter fyra år 

måste därmed den upphandlande myndigheten göra en ny upphandling. Denna restriktion 

på fyra år gäller dock inte ifall det handlar om väl definierade projekt, eller projekt utan 

något naturligt slut, såsom drift och underhåll. Det går då att ha ett samarbete som är längre 

än fyra år. 
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Den lag som gör det möjligt för offentliga myndigheter att kringgå LOU (se avsnitt 5.1.1.) då 

de gör upphandlingar av varor och tjänster av egna företag är också något som kan ställa till 

det för levererande byggföretag. Denna lag kräver dock att den offentliga myndigheten har 

fullständig kontroll över den egna verksamheten för att LOU skall kunna kringgås. Enligt 

juristen från NCC som intervjuades (se avsnitt 5.1.1.) är dock denna lag inget som kommer 

att påverka levererande företag i byggbranschen inom den närmaste framtiden, eftersom 

det skulle krävas för mycket kunskap och resurser av de offentliga myndigheterna för att 

konkurrera mot de levererande företagen i byggbranschen för att det skulle vara värt det.  

6.1.3. Hur kan strategisk partnering förbättras för att det skall bli ett 

mer framgångsrikt arbetssätt för levererande företag och kunder i 

den offentliga sektorn? 

För att strategisk partnering skall bli mer framgångsrikt i den offentliga sektorn är det främst 

fyra saker som skall förbättras/utvecklas. 

1. Mer tid för teambuilding 

En viktig förutsättning för att strategisk partnering skall lyckas i den offentliga sektorn är att 

de inblandade har tillit och förtroende mellan varandra och vågar vara öppna. För att detta 

skall lyckas krävs det att tillräckligt med tid avsätts för teambuildingaktiviteter. Under 

intervjuerna kom det fram att det inte alltid avsätts tillräckligt med tid för sådana aktiviteter, 

och då kan det försvåra samarbetet mellan de inblandade aktörerna då den tillit och 

öppenhet som krävs för att samarbetet skall bli framgångsrikt inte infinner sig. Mer tid för 

teambuildingaktiviteter i början av samarbetet är alltså en förbättringsmöjlighet för att 

strategisk partnering skall bli mer framgångsrikt i den offentliga sektorn 

2. Undvik slentrian 

Eftersom strategisk partnering i den offentliga sektorn handlar om ett samarbete mellan ett 

levererande företag och en offentlig kund under en längre tidsperiod, finns risken att de 

medarbetare som är involverade blir för ”bekväma” i sitt arbete och lutar sig tillbaka i gamla 

arbetsrutiner, vilket medför bland annat att arbetet med kontinuerliga förbättringar blir 

lidande. Det är därför viktigt att de levererande företagen och de offentliga kunderna som 

skall arbeta med strategisk partnering ser till så att det finns arbetsrutiner och en kultur som 

uppmuntrar till kontinuerliga förbättringar, så att medarbetarna på så sätt är medvetna att 

det inte är acceptabelt att följa ”invanda hjulspår”, utan det är med kontinuerliga 

förbättringar som de skall arbeta med. 

3. Tydligare beslutsprocess 

För att strategisk partnering i den offentliga sektorn skall bli mer framgångsrikt är det 

dessutom viktigt att det finns en tydlig beslutsprocess. Annars kan det leda till försämrade 

prestationer och ett sämre samarbete mellan de inblandade, då de inte är säkra på vem det 
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är som faktiskt har möjlighet att påverka och komma med beslut. Det framkom att det i 

dagsläget kan vara svårt att veta vem som verkligen har makten att påverka över vissa saker. 

En förbättrad beslutsprocess är alltså en sak som skulle kunna förbättra arbetet för de 

involverade medarbetarna, och även bidra till att öka framgången för strategisk partnering i 

den offentliga sektorn då det blir enklare och tydligare att använda arbetssättet. 

4. Förbättra definitionen för strategisk partnering i den offentliga sektorn 

Som det är just nu är definitionen i avsnitt 3.1.1. en definition som används i arbetet med 

strategisk partnering i den offentliga sektorn. Det har dessutom kommit fram att det är en 

definition som stämmer överrens med hur arbetet med strategisk partnering bedrivs. Det 

finns dock vissa saker som skulle kunna ändras för att definitionen skall bli tydligare på vissa 

punkter (se avsnitt 5.5.4.). Genom att ändra och förbättra definitionen kan det därmed bli 

enklare för levererande företag och offentliga kunder att veta vad det är som gäller och hur 

samarbetet skall bedrivas för att strategisk partnering skall bli ett framgångsrikt arbetssätt i 

den offentliga sektorn.  

6.2. SWOT-analys 

För att på ett mer överskådligt sätt sammanfatta och presentera de tre forskningsfrågorna 

som besvarats i föregående avsnitt görs en SWOT-analys. 

Figur 14. SWOT-analys (Sammanfattning över avsnitt 6.1.)  
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Syftet med SWOT:en är att visa vilka styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot som 

finns med att använda strategisk partnering i den offentliga sektorn. De fördelar och 

nackdelar som presenterades i föregående avsnitt utgör styrkor respektive svagheter i figur 

14. På samma sätt utgör de möjligheter och restriktioner som presenterades i föregående 

avsnitt möjligheter respektive hot i figur 14. 

Dessa punkter som finns med är alltså sådant som finns under respektive forskningsfråga i 

avsnitt 6.1. Denna figur försöker således på ett mer överskådligt sätt visa hur dessa punkter 

kan ses.  

Som synes finns konkurrenter både som möjligheter och hot . Detta eftersom att, som 

nämndes i avsnitt 6.1.2. under ”Möjligheter”, levererande företag kan vara med och påverka 

hur strategisk partnering i den offentliga sektorn utvecklas och få arbetssättet att förknippas 

med dem. Ifall levererande företag däremot inte arbetar med strategisk partnering i den 

offentliga sektorn kan det leda till att det blir ett hot längre fram i tiden. 

I figuren finns de ”förbättringsförslag” som identifierats inte med (se avsnitt 6.1.3.), då jag 

inte anser att de passar in någonstans. Jag tycker att de istället skall ses som sådant som 

förbättrar arbetssättet i den offentliga sektorn och kan hjälpa till att ”hantera” de nackdelar 

och hot som finns. 

6.3. Rekommendation 

Genom att ha genomfört denna studie är min rekommendation till levererande företag att 

framhäva de fördelar som finns med strategisk partnering i den offentliga sektorn vid 

upphandlingar med offentliga kunder, då dessa fördelar är något som visat sig vara något 

som uppskattas av medarbetare, både hos levererande företag och hos de offentliga 

kunderna (se ruta 1 i figur 14). 

Det gäller även att se till så att de offentliga kunderna har tillräckligt med kunskap, då det är 

kunskapsbristen som är den största faktorn till de nackdelar och hinder som identifierats, 

såsom att strategisk partnering kan undvikas av offentliga byggherrar då det inte är ett 

välbeprövat arbetssätt i den offentliga sektorn och att det anses som ett icke-

konkurrenskraftigt arbetssätt i den offentliga sektorn (se ruta 2 och 4 i figur 14). 

Det gäller även för levererande företag att arbeta med- och utveckla strategisk partnering i 

den offentliga sektorn, då det finns möjligheter till ett jämnare bygge, mer byggprojekt och 

att få offentliga kunder att förknippa arbetssättet med det egna levererande företaget (se 

ruta 3 i figur 14). På så sätt kan det även locka nya offentliga kunder att arbeta med 

arbetssättet.  

Ett sätt att utveckla och förbättra strategisk partnering i den offentliga sektorn är att åtgärda 

de ”förbättringsförslag” som presenteras i avsnitt 6.1.3. Det blir då enklare för de 

involverade medarbetarna att arbeta med arbetssättet, och det blir tydligare hur de skall 

bedriva samarbetet. Detta kommer då medföra att samarbetet och det resultat som uppnås 
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kan bli bättre, och på så sätt även göra så att fler offentliga kunder får upp ögonen för 

arbetssättet. 
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7. Diskussion 
Studien har berört hur strategisk partnering kan användas på ett mer framgångsrikt sätt för 

levererande företag och kunder i den offentliga sektorn. Det har visat sig under studiens 

gång att trots att strategisk partnering är ett relativt nytt arbetssätt i den offentliga sektorn 

har det varit ett uppskattat arbetssätt av de medarbetare som arbetat med det. Eftersom 

det är ett så pass nytt arbetssätt i den offentliga sektorn förväntade jag mig att det skulle 

finnas fler problem än vad det gjorde. De problem som identifierats är dock viktiga att 

åtgärda för att arbetssättet skall kunna bli mer framgångsrikt i den offentliga sektorn. 

Denna studie genomfördes som sagt för att undersöka hur strategisk partnering som 

arbetssätt kan användas på ett mer framgångsrikt sätt i den offentliga sektorn. Förslag till 

vidare studier är att undersöka hur framgångsrikt strategisk partnering som arbetssätt är i 

den privata sektorn och jämföra detta med den offentliga sektorn, för att se vad som skiljer 

sig åt och ifall det finns delar i arbetssättet som är viktiga att ta i beaktande oavsett sektor. 
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Bilaga 1. Definition av strategisk partnering 
Den definition av strategisk partnering som användes under intervjuerna för 

att undersöka hur väl det sätt de arbetade stämde överrens med den definition 

som finns. 

Enligt NCC:s definition av partnering finns det vissa minimikrav som skall vara uppfyllda för 

att ett samarbete skall få kallas för partnering, vilka finns sammanfattade under tre stycken 

rubriker. Enligt denna definition skall tre av fyra punkter under varje rubrik vara uppfyllda för 

att få kallas för partneringsamarbete. Hur bra tycker du att detta stämmer överrens med ditt 

sätt att arbeta med strategisk partnering? 

GEMENSAMMA MÅL: 

 Arbetet skall drivs som ”Projektet AB”. Alla inblandade skall arbeta för projektet och 
inte för det egna företaget. 
 

 Starta i tidigt skede. Samarbete och lösningar kan förbättras ifall gemensamma 
lösningar tas fram i ett tidigt skede. 
 

 Partneringdeklaration och partneringavtal skall visa att man är villig att driva 
projektet tillsammans.  
 

 Öppenhet med rätt team och medarbetare. Det gäller att ha rätt kompetens såväl 
som personer som kan arbeta tillsammans.  

Inte alls  Ganska  Mycket 

     1     2      3     4     5 

 

 GEMENSAMMA AKTIVITETER: 

 Startworkshop, kontinuerliga workshops och teambyggande.   
 

 Ständiga förbättringar. 
 

 Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa skall tas fram för att säkerställa 
att eventuella konflikter på ett snabbt och enkelt sätt kan lösas. 
 

 Gemensam riskhantering. 

 

Inte alls  Ganska  Mycket 

     1     2      3     4     5 
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GEMENSAM EKONOMI: 

 Upphandling på mjuka parametrar, inte enbart fokus på pris. 
 

 Gemensamma visioner och mål som skall innebära ”win-win” för alla. 
 

 Öppen ekonomi för alla i projektet.  
 

 Överrenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus 

Inte alls  Ganska  Mycket 

     1     2      3     4     5 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

1. Hur upplever ni att strategisk partnering fungerar i dagsläget? 

2. Vad anser ni är fördelarna med strategisk partnering? 

3. Vad tycker ni är nackdelarna med strategisk partnering? 

4. Hur tycker ni att SP borde utvecklas/förändras? 

5. Vad skulle du ha gjort annorlunda med det du vet idag? 

6. Vad skulle du ge för råd till andra som vill arbeta med SP? 

7. Vad har SP betytt för er? Hur har ni påverkats? Har det varit positivt/negativt? 

8. Har ni sett några förändringar sedan ni börjat med SP? På vilket sätt? Inom företaget? I sättet 

att arbeta? Ekonomiskt?  

9. Har fördelarna med SP varit tydliga/synliga? 

10. Har det varit några problem med att arbeta med SP? Exempelvis problem med att övertyga 

medarbetarna? 

11. Är det något som ni skulle vilja ändra i arbetet med SP? Vad? Varför? 

12. Vad visste ni om SP då ni började arbetet? 

13. Känner ni att ni vet mer nu? Har ni fått tillräckligt med information? 

14. Känner ni att ni borde fått mer information kring SP innan ni började arbetet? På vilket sätt? 

15. Varför valde ni SP? 

16. Visste ni vad det skulle innebära? Blev ni positivt eller negativt överraskade? 

17. Skulle ni välja att arbeta med SP igen, nu när ni vet vad det innebär? 

18. Vet ni några lagar eller andra saker som kan komma i framtiden som kan ställa till det för SP 

som arbetssätt? 

19. Vad är det bästa med att jobba med SP? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till juristen 
 

 Enligt LOU får man endast ingå ramavtal på upp till fyra år, men enligt EU-direktiven är det 
möjligt att ha ett samarbete under en längre tid ifall det finns särskilda skäl, och ifall avtalet 
är väl definierat för vad som skall göras. Hur påverkar detta strategisk partnering? 

o Gör detta att strategisk partnering inte är möjligt? 
o Finns det kryphål man kan utnyttja för att kringgå LOU? 
o Vilken lag är den som följs, LOU eller EU-direkteiven som möjliggör samarbete under 

en längre tid?  
 

 Vad finns det för juridiska aspekter som måste beaktas då man skall använda strategisk 
partnering? Är ju över en längre tidsperiod som samarbetet skall utföras. 
 

 Finns det några planer på lagar som kan ställa till det i framtiden för strategisk partnering? 
o Eller finns det lagar (kanske framtida lagar?) som kan underlätta för strategisk 

partnering? 
  

 Hur påverkar lagen branschen som gör det möjligt för kommuner att kringgå LOU? 
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Bilaga 4. Partneringdeklaration 
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Bilaga 5. PEST-analys 
För att ta reda på hur det ser ut inom branschen skall en PEST-analys genomföras. På så sätt 

blir det möjligt att exempelvis se ifall det kanske kommer komma nya lagar som kan ställa till 

det för strategisk partnering, eller ifall det håller på att ske andra förändringar inom 

branschen som kan påverka strategisk partnering som framgångsrikt arbetssätt. 

Nedanstående faktorer kommer därför att studeras. 

De politiska faktorerna innefattar de juridiska och utgörs av bl.a. (Frankelius, 2001, Porter, 

1998): 

 Skatteriktlinjer 

 Miljöregleringar  

 Anställningslagar  

 Internationella handelsregleringar och begränsningar  

 Konkurrensregleringar  

 Politisk stabilitet   

 Skyddsföreskrifter 

De ekonomiska faktorerna inbegriper bl.a. (Frankelius, 2001):  

 Den ekonomiska tillväxten,  

 Beskattning, inflationsnivå,  

 Konjunkturcykel,  

 Räntesatser,  

 Arbetslöshetspolitik,  

 Valutakurser och  

 Konsumentförtroende 

De sociala faktorerna, som även brukar benämnas som sociokulturella förhållanden, 

innefattar exempelvis (Grant, 2005, Frankelius, 2001):  

 Inkomstfördelning  

 Utbildning  

 Demografiska förhållanden (åldersfördelning)  

 Livsstilsförändringar  

 Levnadsvillkor och välfärd 

Avslutningsvis menas med de teknologiska faktorerna bland annat (Frankelius, 2001, Porter, 

1998): 

 Regeringens satsning på forskning  

 Nivå av teknologi  

 Energianvändning och kostnader 
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Detta analysverktyg fokuserar nästan uteslutande på externa faktorers påverkan (Hedin & 

Sandström, 2006). Det kan ses som ett ramverk för att avläsa den yttre makro-miljön som ett 

företag opererar i. De faktorer som undersöks är de politiska, ekonomiska, sociala samt 

teknologiska och kan därmed sägas inbegripa de förändringar som sker i samhället 

(Frankelius, 2001, Frankelius & Rosén, 1993). Ifall man tar varje begynnelsebokstav från 

respektive faktor bildas ordet PEST, därav namnet.  

Dessa faktorer är som nämnts externa, och av sådan karaktär som företag inte har så stor 

möjlighet att påverka, men som likväl bör tas i beaktande. På så sätt ökar möjligheten för 

företag att se vad som kommer att påverka företaget och på vilket sätt. (Frankelius, 2001) 

Denna analys syftar till att besvara vilka omgivningsfaktorer som påverkar företaget idag 

samt vilka faktorer som påverkade företaget för exempelvis fem år sedan och vilka som 

kommer att påverka företaget om fem år (Porter, 1983). 

Denna analys, med de olika delarna, ger ett bra underlag för informationssammanställning 

då man tar hänsyn till olika aspekter i den externa omgivningen som, även fast det är 

svårpåverkade faktorer från organisationens sida. Det blir därmed möjligt att se vad som bör 

tas i beaktande vid en utvärdering kring, i detta fall, användandet av strategisk partnering. 
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Bilaga 6. SWOT-analys 
Med hjälp av detta verktyg, eller analysmodell, kommer det som lyfts fram i analys- och 

resultat delen att förtydligas och presenteras på ett mer lättförståeligt sätt. På så sätt blir det 

enklare att se vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att använda strategisk 

partnering som arbetssätt mellan levererande företag och kunder i den offentliga sektorn, 

samt vad som kan behöva arbetas med/utvecklas för att detta koncept skall bli mer 

framgångsrikt.  

Med detta verktyg undersöks en organisation för att utvärdera den strategiska positionen på 

marknaden genom att studera ett par olika dimensioner. SWOT står för de engelska orden 

Strengths, Weaknesses, Oppotunities samt Threats, och brukar presenteras enligt figur 15. 

(Jobber, 2007) 

 

 

Figur 15. SWOT-analys. 

Verktyget delas upp i två dimensioner. Den ena dimensionen handlar om de interna 

förmågorna där det egna företagets styrkor och svagheter lyfts fram. Den andra 

dimensionen rör omgivningen, där de olika möjligheter och hot som finns lyfts fram. Detta 

verktyg kan komma att benämnas som SWOT-analys men skall inte ses som någon egentlig 

analys då syftet är att identifiera faktorerna, inte analysera dem. 

Då styrkor och svagheter skall analyseras skall hänsyn endast tas till de resurser och 

förmågor som kunderna värderar. Att därmed säga att företaget är ”gammalt och anrikt”, 

eller ”en stor leverantör” bör utvärderas med avseende för deras inverkan på 
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kundnöjdheten. Dessa ”generella påståenden” kan ge intryck av lika mycket styrkor såväl 

som svagheter (Jobber, 2007). 

När SWOT-analysen har färdigställts kan man börja fundera på hur svagheter kan bemötas 

och göra om dessa till styrkor, och hur hot kan omvandlas till möjligheter. Förutom detta är 

det även bra att fundera kring hur det är möjligt att matcha företagets styrkor tillsammans 

med de möjligheter som finns. På så sätt kan smarta strategier tas fram som kan ge 

företaget starka konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Jobber, 2007). 

Det som är fördelen med detta verktyg är att det är enkelt att använda. Detta verktyg kan 

även användas på konkurrenter för att på så sätt få fram intressanta perspektiv som kanske 

inte tidigare tänkts på. Nackdelen med detta verktyg är att de faktorer som tas fram inte 

analyseras, dvs. orsaken till de möjligheter eller hot som tas fram fastställs inte. Denna 

modell är även statisk då en möjlighet likaväl kan övergå till ett hot i ett senare skede, och 

tvärtom.   


