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FÖRORD 
 
Genom att studera ämnet ingående och pratat med många personer har vi lyckats dra 
slutsatser angående partnerings effektivitet. Denna utvärdering hade varit omöjligt för oss att 
genomföra utan hjälp från kunnigt folk som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill 
därför passa på att tacka de som gjort detta möjligt. 
 
Vi riktar ett stort tack till 
Ø adj. Professor Rolf Hörnfeldt, vår handledare, för alla givande synpunkter och det 

engagemang du visat under projektets gång. 
Ø Våra opponenter Mattias Henriksson och Göran Stridsman. 
Ø Vägverket Region Norrs personal, för all hjälp och den mycket värdefulla information ni 

bidragit med.  
Ø Per Björnfot, chef, investeringssektionen 
Ø Lars Bergdahl, stf. chef, investeringssektionen 
Ø Leif Byström, beställarombud Norsjö driftområde 
Ø Christian Eriksson, beställarombud 
Ø Helena Eriksson, projektledare 
Ø Leif Lindgren, projektledare 
Ø Alf Granvik, beställarombud 
Ø Björn Johansson, upphandling 
Ø Robert Nylén, beställarombud 
Ø Georg Danielsson, projektledare 
Ø Anders Josefsson, trainee 
Ø Övrig personal som hjälpt till och diskuterat partneringkonceptets innebörd 

med oss. 
Ø Vägverket Region Mitt, Peter Rehnman, projektledare, för givande samtal och goda idéer.  
Ø Vägverket Produktion Nords personal, Norsjö, för helhjärtat stöd och ett bra 

tillmötesgående. 
Ø Olle Öberg, arbetschef 
Ø Anders Jonsson, platschef Norsjö driftområde 
Ø Kent Olofsson, arbetsledare 
Ø Rickard Nilsson, arbetsledare 
Ø Övrig personal på Norsjö driftområde 

Ø Torgny Eriksson, Vägverket Produktion Nord, platschef, Korpforsen m. personal, för era 
synpunkter och god information. 

Ø Björn Johansson, Vägverket Produktion Nord, trainee, för givande diskussioner och för att 
du agerat bollplank åt våra idéer.  

Ø Lennart Martinsson, NCC, platschef, Norriån m. personal, för god hjälp 
Ø Tomas Holmstrand, NCC, platschef, väg 339, etapp 2,  för insiktsfulla åsikter.  
Ø Dennis Lundgren, Norsjö Bilfrakt, för all information du delgav oss.  
Ø Torsten Grennberg, professor emeritus, Luleå Tekniska Universitet, för att du gav din 

ocensurerade och ärliga version av partneringkonceptets innebörd. 
Ø Jan-Erik Ivansson, J & W Management, Stockholm, för att du tog dig tid och hjälpte oss i 

arbetet när vi kört fast.  
 
Luleå, mars 2002 
   
Andreas Andersson    Markus Broström 
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SAMMANFATTNING 
 
För att skapa ett bättre och effektivare arbetssätt i branschen har en ny samarbetsform tagits 
fram. Denna samarbetsform kallas partnering och innebär i stora drag endast ett mer 
strukturerat sätt att arbeta. Huvudmålet är att skapa ett förhållande där parterna arbetar 
tillsammans mot gemensamma mål. Genom att fördela både risker och vinster mellan 
varandra skapas en ömsesidig vilja att effektivisera underhållet. 
 
Partnering är ingen ny entreprenadform utan ett nytt sätt att arbeta. Genom att diskutera och 
komma med tekniska lösningar tillsammans hoppas man kunna ta tillvara den kompetens som 
finns inom branschen och utveckla underhållet av Sveriges vägnät. Det medför ett mer 
stimulerande arbetssätt för alla inblandade parter och det ges utrymme för nya idéer. Tanken 
är att utföra underhållet kostnadseffektivt med ökad eller bibehållen standard.  
 
För att lyckas med partnering krävs ett omvänt synsätt. Istället för att leta kryphål i 
förfrågningsunderlaget och undanhålla information skall parterna nu sitta vid samma sida om 
bordet och samarbeta. Incitamentstänkandet gör att aktörerna strävar efter att skapa ett vinna-
vinna system som båda tjänar på. Om parterna inser att tävlingen är över efter upphandlingen 
finns stora chanser att projektet blir framgångsrikt.  
 
För att få svar på frågan om partnerings effektivitet inom drift och underhåll har Norsjö 
driftområde studerats. I Norsjö genomförs ett pilotprojekt där partneringsamarbetet skall 
utvärderas. Datainsamlingen har till stor del skett genom intervjuer men även befintlig 
litteratur har studerats. Samarbetsformen ger stort utrymme för personliga värderingar vilket 
innebär att intervjuer är det bästa tillvägagångssättet för att tillskansa sig relevant kunskap. 
Eftersom partnering är obeprövat inom drift och underhåll har anläggningssidan studerats för 
att möjliggöra erfarenhetsåterföring från tidigare projekt.  
 
Genom utvärdering av pågående partneringprojekt har följande faktorer visat sig vara viktiga  
delar för att nå framgång i samarbetet (ytterligare framgångsfaktorer redovisas i bilaga 4 och 
5 riktlinjer): 
      
Ø Förankring av konceptet i hela organisationen för att engagera och motivera parterna. 

Information är viktig för att nå ut i alla led. 
 
Ø En kompetent grupp där personkemin stämmer och alla samarbetar mot gemensamma 

mål. Alla inblandade yrkeskategorier bör vara representerade. 
 
Ø Målen bör utformas på ett sätt som medför att alla inblandade parter känner 

delaktighet. Målen skall vara mätbara och medföra kontinuerliga förbättringar.  
 
Ø Löpande räkning med incitament kräver öppenhet och ömsesidigt förtroende. Sättet att 

reglera riktprisförändringar bör vara fastlagt innan projektet påbörjas.  
 
Ø En utförlig utvärdering bör genomföras där målen rörande kontinuerliga förbättringar 

följs upp. Utvärderingen skall även säkerställa en god erfarenhetsåterföring.  
 
Ett lyckat partneringprojekt borgar för kostnadseffektivt arbete samtidigt som det medför ett 
verklighetsförankrat synsätt som grundar sig på erfarenheter och sunt förnuft. 
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ABSTRACT 
 
To create a better and more efficient way of working in this line of business, a new form of 
collaboration has been developed. This form of collaboration is called partnering and is a 
more structured way of working. The main goal is to create a relationship were the parts are 
working towards common goals. By dividing both risks and profits between each other, a 
mutual will to make the maintenance more efficient is created. 
 
Partnering is no new form of contracting, only a new way of working. By discussing and 
make technical solutions together, the companies hope to maintain the competence in the 
business and develop the maintenance of the Swedish roadnet. It results in a more stimulating 
work for all parties and it gives space for new ideas. The thought is to make the maintenance 
more cost-efficient with increased or retained standard. 
 
It takes a reversed approach to succeed with partnering. Instead of searching for loopholes in 
the basic data for inquiry and withhold information, the parts must now sit at the same table 
and collaborate. The incentive makes the participants try to accomplish a win-win situation 
that will serve them both. If the actors realize that the competition is over after the 
negotiation, there are good chances the project will be successful. 
 
To answer the question about the efficiency of partnering within operation and maintenance, 
an operation area in Norsjö has been studied. There is a pilotproject running there, were the 
partnering collaboration is set to be evaluated. The collection of facts has mostly been done 
by interviews, but existing literature has been studied as well. This form of collaboration 
gives plenty of room for personal values, which means that interviews are the best way of 
collecting relevant information. Since partnering is untested in operation and maintenance, we 
have chosen to look at past projects to enable to get experience from them. By evaluating 
running partnering projects, the following factors has shown to be important parts to reach 
success in the collaboration (Further factors and guidelines are presented in appendix 4 and 
5): 
 
Ø Support for the concept in the whole organisation to engage and motivate the parts. 

Information is important to reach all levels in the organisation. 
 
Ø A competent group with the right personal chemistry and were all are working towards 

common goals. All professional categories should be represented. 
 
Ø The goals should be set in a way that makes all parts feel participation. The goals must 

be measurable and result in continuous improvements. 
 
Ø This economic concept with the incentive requires openness and mutual trust. The way 

of regulating changes in the pre-set prices should be determined in advance. 
 
Ø A more detailed evaluation should be conducted regarding the goals of continuous 

improvements. The evaluation must also guarantee that experience from other projects 
are brought back and used in future projects. 

 
A successful partnering project gives good possibility to get a cost-efficient work at the same 
time as it gives down-to-earth approach based on experience and common sense. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi ge läsaren en inblick i begreppet partnering samt beskriva 
orsakerna till varför Vägverket vill testa partnering. Här redovisas även rapportens syfte och 
forskningsdesign. 

1.1 Bakgrund 

Med dagens arbetssätt uppstår relativt ofta oklarheter om vad som ingår i driftområdet. 
Mycket tid går åt till onödiga och lönlösa diskussioner i en traditionell entreprenad. Många av 
de arbeten som skulle blivit utförda i förebyggande syfte blir med dagens system aldrig 
genomförda. Entreprenören har betalt per gång han utför ett arbete och därför finns ingen 
större drivkraft för att genomföra långsiktiga lösningar. Ett annat problem som kan uppstå vid 
traditionella entreprenader är att entreprenören prioriterar arbeten som han har bra betalt för. 
Det finns risk att utföraren tittar mer på täckningsgraden än verkliga behovet. Detta beror på 
att den prissatta mängdförteckning består av mer eller mindre, för entreprenören, lönsamma 
delar. Även beställaren kan dock utnyttja detta faktum genom att beställa mycket av de 
arbeten där han vet att entreprenören har dålig ersättning.  Det gamla arbetssättet innebär även 
att entreprenören blir i hög grad låst av Funktions och standardbeskrivningen (FSB) vilket inte 
skapar förutsättningar för egna lösningar och eget tänkande.  
 
För att vända denna trend måste entreprenörer och beställare samarbeta och sträva mot 
gemensamma mål. Dagens vinna - förlora synsätt har medfört att alla parter blivit förlorare. 
Man undanhåller information från varandra och sätter jurister att granska 
förfrågningsunderlag bara för att hitta kryphål. Det finns möjligheter att skapa ett vinna-vinna 
förhållande om viljan finns hos de inblandade. Detta kräver dock en omvänd syn på 
samarbetet och för att det skall lyckas måste parterna lita mer på varandra och spela mer med 
öppna kort. Det är här partnering kommer in i bilden. Partnering är ingen ny 
upphandlingsform utan endast ett nytt mer utpräglat sätt att samarbeta. Med 
partneringkonceptet vill man återskapa ansvarskänslan och möjliggöra större 
erfarenhetsutbyte samt få entreprenören och beställaren till att finna lösningar som medför 
bättre resultat och som gynnar både ekonomi och trafikanter.  
 
Många problem kan förhoppningsvis lösas med hjälp av partneringsamarbete. I 
partneringprojekt har parterna möjlighet att anpassa vissa av de krav som finns angivna i 
FSB:n. Frihetsgraderna har därmed ökat och möjligheterna för de inblandade att testa nya 
lösningar har förbättrats. Genom riktpris och incitament arbetar alla parter mot samma mål. 
Incitamentet fungerar som en drivkraft för entreprenören att finna lösningar som fungerar på 
lång sikt. Den största skillnaden mellan partnering samarbete och traditionellt arbete är den 
process som vidtar efter det att tävlingen är avgjord. Vid denna process ska bla. gemensamma 
mål tas fram som är relevanta för projektet. Det viktigaste med detta mer långsiktiga 
tänkandet är att brukarna av vägtransportsystemet ska erbjudas möjligheter till högt ställda 
krav på trafiksäkerhet och framkomlighet till en för samhället acceptabel kostnad. 
 
Det finns inget som säger att partnering skulle vara bra i alla lägen. Vid entreprenader där 
mycket är förutbestämt i förfrågningsunderlaget har partnering ingen eller ringa verkan. Detta 
beror på att partneringens främsta syfte är att skapa ett samarbete kring gemensamma åtgärder 
och tekniska lösningar. För att samarbetet skall bli givande krävs att de inblandade parterna 
har en viss grundkompetens inom området. Det ställs i regel högre krav på de från alla parter 
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medverkande som arbetar med partnering eftersom dessa skall kunna ta snabba beslut och ha 
mod att testa nya tekniska lösningar. Hos de flesta större beställare i Sverige finns den 
kompetens och erfarenhet som erfordras. Det kan dock vara svårt för mindre beställare att 
arbeta efter detta koncept som i regel medför en ökad arbetsbelastning och kräver en bredare 
kompetens. Man bör därför vara försiktig med att generalisera och tro att partnering är svaret 
på alla problem. Dagens drift och underhåll av vägar fungerar, men det finns utrymme för 
förbättringar. Man blir aldrig fullärd och strävan att bli bättre får aldrig upphöra. Eftersom 
partnering är ett nytt sätt att samarbeta finns inga generella metoder att utgå ifrån. Det är 
viktigt att ha detta i åtanke vid utvärderingar som genomförs när konceptet är i sin linda. Det 
finns många som har höga förväntningar på partnering och i sinom tid tror vi att dessa infrias. 
Grundtanken med partnering innebärande gott samarbete och skapande av ett vinna-vinna 
system kan aldrig vara fel. Det gäller bara att finna de rätta vägarna för att komma dit och 
anpassa dessa till varje enskilt projekt. 

1.2 Syfte 

Utifrån de gemensamt framtagna målen för driftområdet har man arbetat fram en 
åtgärdsplan/lista. Vi kommer att följa upp och dokumentera resultat av åtgärdsplanen. Med 
detta som underlag hoppas vi kunna dra en slutsats om partneringkonceptets effektivitet inom 
drift och underhåll. Den andra stora delen i detta arbete kommer att innehålla utarbetande av 
riktlinjer som kan ligga till grund vid införande av partnering. I samband med detta försöker 
vi också undersöka vilka problem som kan uppstå vid upphandling av partneringprojekt.  

1.3 Forskningsdesign 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna vi avser att besvara är följande: 
 
Ø Är partnering ett lämpligt samarbetssätt på Vägverkets drift- och underhålls- 

entreprenader?  
 

Ø Hur ska generella riktlinjer utformas för att underlätta partneringsamarbete? 

1.3.2 Avgränsning 

Examensarbetet kommer att avgränsas till en utvärdering av partnerings lämplighet och 
effektivitet inom drift och underhåll. Vi utgår från driftområdet i Norsjö men söker även 
erfarenheter från andra projekt. Vi kommer dessutom att fortlöpande studera arbetssätt efter 
införandet av partnering. Utifrån de erfarenheter vi får skall vi försöka ta fram generella 
riktlinjer för att underlätta införandet av partnering. Ekonomin kommer inte att behandlas 
eftersom projektet pågått under relativt kort period och de slutsatser som eventuellt skulle 
kunna redovisas knappast skulle vara tillförlitliga. 
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1.3.3 Målgrupp 

Arbetet utförs i första hand för Vägverket Region Norrs räkning. Examensarbetet kan även 
ses som ett stöd för entreprenörer som i framtiden blir involverade i partneringprojekt. 
Rapporten bör även vara av intresse för övriga beställare som arbetar med drift- och 
underhållsverksamhet. Eftersom partneringkonceptet i mångt och mycket är lika för drift som 
för ombyggnad av anläggningar så är rapporten likaså användbar inom detta område.   
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2  METOD 
 
I detta kapitel redogörs för val av metod för genomförande av undersökningen samt 
tillvägagångssätt vid datainsamling. För att belysa rapportens trovärdighet beskrivs detta i 
form av validitet och reliabilitet. 

2.1 Typ av forskning 

Vi använder oss av en utvärderande forskningstyp. Vi kommer således att genomföra en 
utvärdering av partnerings lämplighet och effektivitet i samband med drift och underhåll av 
vägar. Genom att objektivt studera det fortlöpande arbetet kommer vi att analysera behov och 
möjligheter till förbättring. 

2.2 Forskningsansats 

Det sätt vi valt att arbeta på eller vilket sätt vi valt att angripa ett specifikt problem på kan 
kallas en undersöknings forskningsansats. Forskningsansatsen talar om ur vilket perspektiv 
man attackerar problemet men även ramarna för hur problemet ska analyseras för att bäst föra 
fram det valda perspektivet. De alternativ som finns när forskningsansats och 
forskningsmetod ska väljas är kvalitativ metod eller kvantitativ metod och induktiv ansats 
eller deduktiv ansats [3].  

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enkelt uttryckt kan man säga att en metod är ett sätt att komma fram till ny kunskap. Vi har 
två olika metoder att välja mellan. Kvalitativ metod betyder att frågorna besvaras på ett 
djupare plan. Här undersöks problemen ingående för att beskrivningen sedan skall bli så 
korrekt som möjligt. Syftet är att försöka förstå och analysera helheter. En kvalitativ 
undersökning formas till en viss del av de personer som utför forskningen. Vill man däremot 
förklara problemet med hjälp av statistik och samband väljs den kvantitativa modellen. Denna 
metod kan ge en bättre beskrivning när det gäller utbredning och generella åsikter.  
 
Vid användandet av kvalitativa metoder är det till största delen texten som är det viktiga. 
Beskrivningar utförs med en förklarande och sammanhängande text för att läsaren skall få en 
bättre bild av problemet i fråga. Motsatsen till detta blir då den kvantitativa metoden där 
siffror och diagram till stor del står för redogörelsen. Det är omöjligt att till punkt och pricka 
hålla sig till en av dessa i rapporten. För detta examensarbete passar den kvalitativa metoden 
bäst, men det kommer även inslag från den kvantitativa metoden i vissa avsnitt. 
 
Vi har genomför intervjuer med ett stort antal personer med kunskap inom partneringområdet. 
Dessa intervjuer har utformats för att ge oss en bred och samlad bild av partneringkonceptet. 
Således har inga fasta svarsalternativ funnits vilket i sin tur medfört att övergripande svar 
erhållits. Vi har förutom dessa intervjuer genomfört litteraturstudier, granskat 
förfrågningsunderlag samt deltagit vid möten för att få en bild inifrån verksamheten.  
 
Partnering handlar inte om något exakt sätt att arbeta och det har tydligt framkommit i dessa 
intervjuer. På grund av detta bygger våra teorier och riktlinjer på en sammanställning av ett 
brett spektrum av åsikter. Det är dock viktigt att varje partneringprojekt anpassas för just det 
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specifika projektet, alla projekt är unika. De råd och riktlinjer som här ges bör därför ses som 
stöd på vägen för att hitta ett koncept som alla inblandade är nöjda med. 

2.2.2 Induktiv och deduktiv ansats 

Den induktiva och den deduktiva ansatsen är två generella ansatser för att genomföra en 
undersökning. Induktiv ansats betyder att man utifrån verkligheten bygger upp en teori kring 
ämnet ifråga. Den deduktiva ansatsen är då det motsatta där man utgår från en teori för att 
sedan se om den är verklighetsförankrad. Den senare ansatsen kan anses vara den mer 
objektiva av de två. Den induktiva ansatsen är en aning subjektiv och blir lätt färgad av 
personliga åsikter.  
 
I denna rapport kommer vi att använda båda ansatserna. Genom litteraturstudier har vi bildat 
oss en uppfattning om partnering för att sedan följa upp flera verkliga projekt. Eftersom 
litteraturen inte ger ett entydigt svar på vad partneringkonceptet innebär är det en 
nödvändighet att utifrån verkligheten bilda sig en egen åsikt. På de områden vi studerar 
genomförs även vissa försök för att utveckla partnering och det är här den induktiva ansatsen 
kommer in i bilden. Vår uppgift i dessa fall går ut på att utvärdera och konkretisera dessa 
försök för att slutligen kunna rekommendera eller varna för de resultat som uppnåtts.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

För att en rapport skall medföra en givande och intressant läsning krävs att man hämtar 
information från flera håll och kompletterar detta  med egna synpunkter. Vi har valt att samla 
både primär- och sekundärdata för att kunna ge en så pass bra redogörelse av verkligheten 
som möjligt. Med förstahandsinformation får vi data som är anpassad speciellt för vårt 
projekt, detta är dock tidkrävande och ger till stor del enbart spetskunskaper. För att 
tillgodogöra oss så mycket kunskap som möjligt på bredden är det en fördel att ta hjälp av 
andrahandsdata när sådant finns. Det finns en hel del nyttiga delar i den litteratur som 
behandlar ämnet och det skall man naturligtvis ta till sig.  
 
Primärdata kommer att samlas in genom intervjuer med personer som har kunskaper om 
partnering. Dessa genomförs enskilt för att svaren skall bli så personliga och ärliga som 
möjligt. Vi kommer inte att använda oss av en enhetlig mall vid intervjuerna utan frågorna 
anpassas till aktuell person. För att detta skall kunna ligga till grund för resterande arbete 
krävs ett stort antal intervjuer.  
 
Sekundärdata hämtas ur litteratur angående partnering, böcker, gamla examensarbeten och en 
licentiatuppsats m.m.. Studier av litteratur, dokument på internet, föreskrifter, funktions- och 
standardbeskrivningar samt förfrågningsunderlag  har inriktats på partnerings lämplighet i 
drift- och underhållssammanhang. Mycket av denna information kommer att inhämtas från 
Luleå Tekniska Universitet. Beskrivningar och förfrågningsunderlag samt 
anbudsvärderingsmallar kommer från Vägverket Region Norr, Luleå.  
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2.4 Genomförande 

Vi kommer till stor del att arbeta direkt mot personer som är delaktiga i partneringprojektet i 
Norsjö. Genom möten och intervjuer med kunniga människor hoppas vi kunna dra relevanta 
slutsatser. Om vi ser att behov finns kommer vi att genomföra en enkätundersökning för att ta 
reda på vad den allmänna uppfattningen om partnering är bland platschefer på angränsande 
driftområden. Vi hoppas kunna delta i en del möten som rör ombyggnad av väg 339 i 
Jämtland. Genom att få inblick i detta bygge kan vi se vilka likheter som finns mellan 
parnering för vanlig anläggningsentreprenad och driftentreprenad. Om det upprättas en 
gemensam databas kommer vi även att hämta information från denna. Etapp 1 på V 339 i 
Jämtland är redan klar och vi kommer även att använda erfarenheter från denna del. För att 
kunna utvärdera partnerings lämplighet inom Drift och underhåll kommer vi att studera 
Banverket och ta del av de lärdomar man tillägnat sig på sina projekt. De riktlinjer som 
utformas kommer att bygga på erfarenheter och egna reflektioner från ovanstående objekt. Vi 
kommer även att utföra litteraturstudier främst för att få större insikt om själva 
partneringkonceptet men även för att undvika upprepning av tidigare utförda studier. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att de resultat man får i en undersökning ska vara trovärdiga bör man ha god validitet och 
reliabilitet. Validitet är ett instruments förmåga att mäta det som det är avsett att mäta. 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Om någon 
upprepar försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval ska resultatet bli detsamma [3].  
 
Genom öppenhet vid intervjuer har vi tagit tillvara mycket av den kunskap och erfarenhet som 
finns i branschen. De intervjuade personerna har delgett oss både sina negativa och positiva 
åsikter angående partnering vilket medfört att våra råd och rekommendationer i riktlinjerna är 
förankrade i verkligheten. Genom detta förfaringssätt har vi erhållit god validitet i vår studie. 
 
Vi har intervjuat många personer i flera företag och studerat litteratur i stor omfattning vilket 
borgar för god reliabilitet. Dessutom har intervjuerna genomförts med både beställar- och 
utförandesidan för att upptäcka eventuella åsiktsskillnader. För att eliminera risken för 
missuppfattningar har vi låtit de intervjuade personerna läsa igenom och godkänna våra 
sammanställningar. 
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3 ATT ARBETA I PROJEKT 
 
För att arbetet med partnering skall fungera krävs en viss allmän kännedom om 
projektarbete. Partneringkonceptet bygger i likhet med projektarbete på relationer och 
samarbete för att nå uppsatta mål. Avsnittet är baserat på material ur Hagberg och Ljung 
(2000) dit läsaren kan vända sig för att erhålla en mer utförlig beskrivning av 
projektsamarbete. 

3.1 Allmänt 

Projekt betyder en idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat, ofta även arbetet med att 
genomföra planen. För att ett projekt ska kunna lyckas krävs att deltagarna har en positiv 
grundsyn på människan. Denna bygger på att alla önskar göra ett bra jobb, har rätt att kräva en 
förklaring till varför saker ska göras, har rätt att påverka vad som ska åstadkommas samt har 
vilja att kunna påverka sin arbetssituation.  
 
En förutsättning för att få till en bra projektverksamhet är att klargöra just startkriterierna; hur 
ett projekt initieras samt hur det ska följas upp. Är inte dessa punkter klargjorda finns en risk 
att projektet blir otydligt, med missförstånd och slitningar som följd. Formerna för start och 
avslut ska vara beskrivna i företagets projektmodell.  
 
Personerna i gruppen kan ha mycket teoretiska och tekniska kunskaper men kan de inte 
koppla dessa till bra relationer nås inga framgångar. Nyckeln till framgång handlar om 
konsten att bygga långsiktiga, positiva och kreativa relationer. 

3.2 Uppstart 

Vid uppstarten av projektet är det av yttersta vikt att kompetenta och engagerade personer 
involveras i projektet. Vid val av medarbetare är det viktigt att inte tvinga någon att deltaga. 
Personen ifråga måste känna att han vill deltaga samt att han kan redogöra för sina ambitioner 
och önskemål för projektet. Till en början kan det vara svårt att klargöra kompetensbehovet 
innan projektets uppgift och mål är fastställda. Detta medför att förändringar av gruppen kan 
bli nödvändiga under uppstarten. Att våga välja in personer som på ett eller annat sätt är 
tveksamma till projektet och bjuda in dem till delaktighet är en framgångsfaktor. I 
inledningen av startfasen ska man uppmuntra till synpunkter och ifrågasättanden. På detta sätt 
skapas ett projekt som har förutsättningar att åstadkomma ett bra resultat och hålla, trots 
påfrestningar under genomförandet. 
 
I början av ett projekt kan gruppen präglas av osäkerhet och otrygghet. Man kanske inte vet så 
mycket om de andra, annat än vad de har för formella roller. Vissa kanske funderar på om 
man duger och man kan till och med känna sig ensam. Kommunikationen är ytlig och 
trevande i gruppen. Deltagarna kan bära på förutfattade meningar om de andra i gruppen. Det 
är viktigt att ledaren snabbt skapar struktur och trygghet i gruppen. Att deltagarna snabbt lär 
känna varandra så att eventuella fördomar och förutfattade meningar kan bytas ut mot mer 
relevanta tankar. För att detta ska kunna genomföras på ett smidigt sätt kan det vara bra att 
något informellt möte hålls vid uppstarten. Detta så att deltagarna får en möjlighet att bygga 
upp en gemenskap med varandra.  
 



Partnering inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet 
___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 8 

Ett viktigt steg vid uppstarten av ett projekt är att tillsammans i gruppen försöka skapa en 
gemensam målbild. I denna målbild ingår den totala bilden av projektet med dess bakgrund, 
förutsättningar, mål och så vidare. Denna bild konkretiseras ofta i samband med startfasen i 
projektet. Detta sker inte utan ansträngning. En målmedveten process i projektgruppen, stödd 
av projektets beställare krävs för att utveckla denna bild. Att bygga en projektorganisation är 
ofta ett komplicerat arbete. Det kan vara svårt att hitta medarbetare som har tillräckligt med 
tid för att engageras och det är alltid många som vill vara med och påverka hur organisationen 
ska se ut. På grund av detta är det mycket viktig att man låter uppbyggnaden ta den tid som 
behövs för att hitta rätt människor. 
 
Motivationsbegreppet är väldigt centralt vid uppstarten av projekt. Man kan aldrig tvinga en 
människa att deltaga i ett projekt om denne inte vill. Att personen ifråga känner sig motiverad 
och känner ett engagemang och en drivkraft för projektet är en förutsättning för ett lyckat 
resultat. Motivationen kan komma från att vi känner att vi har något att sträva efter, såsom 
inspirerande mål. Målen ger oss motiv och riktning för vårt handlande.  
 
Gruppen måste vara medveten om att varje projekt medför risker av olika slag. Därför är det 
mycket viktigt att gruppen tillsammans gör en riskanalys och bedömer de olika riskerna. Om 
detta görs finns större möjligheter att lösa eventuella problem som uppstår detta eftersom 
gruppen är förberedd. 

3.3 Genomförande 

Om målen ska fungera som drivkraft måste de ha en hög grad av acceptans. Det är viktigt att 
målen accepteras fullt ut både intellektuellt och känslomässigt. De ska dessutom utgöra en 
inre drivkraft, skapa motivation och handlingskraft. Våra handlingar i nuet ska kännas 
meningsfulla när vi kan se dem satta i relation till målen. I övrigt bör målen vara fokuserade 
på möjligheter och inte på hinder. 
 
Det är väldigt viktigt att partneringledaren har rätt kompetensprofil. Det räcker således inte 
med att vara tekniskt kompetent om man inte kan ”ta folk”. Bra resultat samt ett optimalt 
utnyttjande av insatta resurser kräver ett genuint arbete med relationerna och den sociala 
kompetensen. Vidare är det av yttersta vikt att redan i inledningsskedet göra klart att var och 
en tar ett eget ansvar. Det är alldeles för lätt att leta faktorer utanför oss själva som vi kan 
ange som anledningar när vi inte lyckas. 
 
Ett viktigt forum för informationsbehandling i ett projekt är möten. Det är mycket viktigt att 
mötena inte ägnas åt att beskriva att man har gjort det man skulle. Fokusera istället 
projektmötena på att diskutera problem och nya möjligheter som identifieras under arbetets 
gång. Uppföljningen måste blicka framåt. Många organisationer lider av möteshysteri. Så fort 
det dyker upp en fråga av endera slag måste man ha ett möte för att lösa frågan. Ofta leder 
detta till en överanvändning av möten som kommunikationsform. Risken är att det blir för 
många möten, mötena i sig är för långa samt att för många personer deltar i ett och samma 
möte. Ett bra sätt att undvika för många möten är att upprätta en kommunikationsplan i 
samband med utarbetandet av projektbeskrivningen. Bland annat ska där tas ställning till vilka 
möten som ska vara ”standard” för projektet samt vilka som ska medverka. Frågan om vilka 
alternativ till möten som finns för att lösa kommunikationen i projektet bör också diskuteras. 
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Om en personalförändring måste till i projektgruppen kan det skapa stora problem om det inte 
sköts på rätt sätt. Har man lyckats med projektstarten, delaktighet, engagemang etcetera får 
man nu en ersättare som inte varit delaktig och inte känner samma engagemang. Även om det 
är projektledaren som är ansvarig för att introducera nya medarbetare så är det viktigt att alla 
hjälps åt på ett bra sätt för att få in den nya medarbetaren i såväl uppgiften som samarbetet i 
gruppen. En situation som kan få dramatiska följder är om projektet bygger på ett personligt 
initiativ från en beställare som slutar eller av annan anledning lämnar beställarrollen. Ett 
projekt som inte är förankrat på ett djupare sätt lever farligt. Då samtliga medarbetare krävs 
för ett lyckat projekt utgör alla personella förändringar ett hot. Viktigt är därför att 
hanteringen noggrant övervägs vid byten av medarbetare. Något som trots allt mildrar 
konsekvenserna av en förändring är att i stort sett alla medarbetare i ett projekt har en viss 
inblick i varandras arbete.  
 
Något som är grundläggande i ett projekt är att man kan hantera konflikter inom gruppen. 
Förenklat kan man säga att konflikter grundar sig i oenighet. Eftersom det inte finns någon 
entydig verklighet, utan bara olika personers tolkningar av verkligheten, utgör de olika 
verklighetsbilderna en grund för oenighet eller konflikt. Det är viktigt att inse att det är 
olikheterna i gruppen som leder till synergieffekter och som är dess styrka. Om konflikter 
skulle uppstå måste det finnas en plan för hur dessa ska lösas. En viktig faktor i denna plan är 
att projekt har någon form av styrgrupp så att problem som inte kan lösas direkt i 
projektgruppen kan slussas vidare. Huvudsyftet med en styrgrupp är att samla en grupp kring 
beställaren som kompletterar denne vad gäller erfarenhet och kompetens. Den samlade 
kunskapen ska leda till klokare beslut och maximera stödet till projektledaren och dennes 
grupp. Det är dock oerhört viktigt att projektgruppen har befogenheter att fatta beslut i de 
flesta frågorna. Om frågorna hela tiden måste slussas vidare till styrgruppen kommer 
beslutsvägarna bli krångliga och ineffektiva. 

3.4 Uppföljning 

Under de senaste åren har ledorden inom managementområdet bland annat varit ”ständiga 
förbättringar” och ”en lärande organisation”. Ständiga förbättringar krävs inom varje 
organisation detta för att hela tiden utvecklas och bli bättre. Den som slutar att bli bättre slutar 
snart att vara bra. Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att 
åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad.  
 
En lärande organisation är enligt Garwin (1993) en organisation med förmåga att skapa, 
anskaffa och sprida kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya 
insikter [2]. 
 
Dessa två utryck har under senare år kommit att bli mycket populära inom organisationer. 
Problemet är att det är relativt enkelt att tala om dessa men det är betydligt svårare att följa 
upp och visa vad de har för inverkan. Oftast saknar organisationerna bra verktyg för att följa 
upp och se att förbättringar görs. 
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Följande punkter kan vara bra att behandla vid ett projekts avslut för att så mycket 
information som möjligt ska kunna återanvändas och analyseras.  
 
Ø Återvinna erfarenheter 
 
Ø Utvärdera projektmål 
 
Ø Utvärdera genomförandet 
 
Ø Utvärdera samarbetet 
 
Ø Framtiden 

3.5 Framgångsfaktorer / Problem 

En grupp där personerna kompletterar varandra utgör en god grund för ett givande arbete. 
Även om det under de senaste åren visat sig att intresset ökat för denna faktor vid byggande 
av grupper är det fortfarande sällan projektgrupper sammansätts utifrån denna aspekt. Oftast 
finns gruppen definierad från början, diskussionen om lagroller används mer för att i gruppen 
klargöra vilka olika lagroller var och en har. Detta ökar  visserligen förståelsen för hur var och 
en ser på saker och ting, vilket i sin tur definitivt ökar oddsen för att gruppen kommer att bli 
framgångsrik. Men att från början medvetet välja människor som kompletterar varandra ökar 
framgången ytterligare.  
 
Om det finns två personer i gruppen som tänker lika är förmodligen den ena av dessa 
överflödig. Olikheterna i gruppen är en styrka som ger synergieffekter. Men detta stämmer 
bara om man kan hantera olikheterna. För detta krävs att det finns öppenhet i gruppen, att man 
kan prata med varandra, att man öppet kan redovisa känslor, åsikter samt ventilera 
meningsskiljaktigheter. Detta faktum ställer naturligtvis krav på ledarskapet i gruppen.  
 
En framgångsfaktor för projekt är att hela tiden ifrågasätta och vid behov ändra 
projektorganisationen. Nedan nämns några exempel på situationer då projektorganisationen 
bör omprövas.  
 
Ø Någon kompetens missades från början. 
 
Ø Arbetets karaktär ändras över tiden. 
 
Ø Ändringar, till exempel målförändringar. 
 
Ø Ökat behov av personella resurser under arbetets gång. 
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Deltagarnas erfarenhet av att arbeta i projekt har stor betydelse för projektets framgång. Alla 
som ingår i projektet har oftast inte denna vana, därför måste det finnas möjlighet för dessa att 
förkovra sig genom kompetensutveckling. Beställaren måste ha rätt kompetens för att kunna 
driva projektet på ett framgångsrikt sätt. Denna kompetens finns hos de största beställarna 
som tex. Vägverket och Banverket men saknas oftast hos mindre enskilda beställare. Ett 
problem för dagens beställare är att organisationen är väldigt slimmad. Detta medför att 
beställarombuden oftast får svårt att engagera sig fullt ut i varje projekt. På grund av 
tidsbristen krävs att projektgruppen kan ta snabba och rättvisa beslut. 
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4 PARTNERING 
 
För att ge läsaren en djupare förståelse om partneringkonceptet beskriver vi i detta kapitel 
samarbetsformen samt tillvägagångssättet mer utförligt. 

4.1 Partnering: Vad är det? 

Partnering är ingen ny upphandlings- eller entreprenadform utan ett sätt att organisera 
samarbetet mellan huvudaktörerna i byggprocessen och konceptet kan användas på 
entreprenader som tillåter förändringar och egna lösningar. I utförandeentreprenader där 
tekniska lösningar redan finns specificerade i detalj är möjligheterna till samråd begränsade 
till val av produktionsmetoder, underentreprenörer och leverantörer. I totalentreprenader är 
frihetsgraderna betydligt större eftersom partnering också kan användas för val av tekniska 
lösningar vid detaljprojekteringen. Om partnering dessutom kombineras med funktionskrav 
på slutprodukten maximeras antalet valmöjligheter [14]. 
 
Partnering är egentligen inget särskilt märkvärdigt. Det är en samverkansmodell som utgår 
från att den stora förbättringspotentialen återfinns i gränsskiktet mellan processens olika 
aktörer. Istället för diskussioner om tilläggs- och ändringsarbeten kan energin läggas på att 
utveckla och förbättra projektet. Nyckeln är samverkan. Problemen med bristande samordning 
och samarbete ska raderas bort. Genom att tidigt - redan vid systemhandlingsarbetet – samla 
ihop alla viktiga aktörer i projektet hoppas man istället skapa ökad öppenhet, engagemang och 
tillit [19]. 
 
Enligt Barlow m.fl. (1997) är partnering en process som framhäver en mer 
samverkansinriktad relation mellan organisationer genom att [20]: 
 

1. Parterna gemensamt tar fram ett måldokument för projektet. 
 
2. En särskild samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner som representerar parterna 

bildas och gemensamt arbetar för måluppfyllelse. 
 
3. Nyckelpersoner medvetet bygger upp respekt och förtroende för parternas respektive 

roller. 
 
För att på ett enkelt sätt beskriva partnering kan man jämföra konceptet med ett fotbollslag. 
Låter kanske lite långsökt men likheterna är många. Det skrivs kontrakt med den inblandade 
entreprenören som tillsammans med beställaren utgör ett lag med gemensamma mål och 
visioner. För att gruppen på ett tidigt stadium skall fungera krävs att man låter lagets 
teamkänsla byggas upp samt skapar en grund för samverkan. Dessutom krävs att var och en 
lär sig sina roller för att kunna komplettera varandra i det fortsatta arbetet. Partneringledarens 
uppgift är att styra gruppen i rätt riktning och skapa ett vinnande lag av ett antal individer. 
 
Ovanstående stycken sammanfattar i stora drag vad partnering handlar om nämligen 
gemensamma mål, samverkan och tillit. Som sagt är partnering ingen nytt fenomen men det 
krävs ett mycket stort engagemang hos de inblandade parterna för att konceptet ska vara 
framgångsrikt. Det gäller att ge och ta och inte vara rädd för att prova nya lösningar. 
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4.2 Allmänt om partnering 

Många upphandlingsansvariga inom den offentliga sektorn efterlyser effektivare former för 
både upphandling och samverkan mellan beställare och leverantör. Dagens 
upphandlingsmetoder leder alltför ofta till att tvister uppstår mellan beställare och 
entreprenör. Det som beställaren vill uppnå med partnerskap är att relationen mellan den egna 
organisationen och utföraren ska präglas av konstruktivitet och effektivitet istället för en anda 
av rivalitet och revirtänkande. Det man efterlyser är nya upphandlings- och samverkansformer 
som i högre grad än tidigare leder till att arbetstiden under projektgenomförandet används för 
problemlösning och konstruktivt arbete, istället för till konfrontation. Grundläggande 
komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser 
om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar 
[9]. 
 
Det rör sådana områden som kvalitetsstyrning, gemensamma värderingar beträffande 
ingenjörskap och metoder för samarbete. Den "sannaste" formen av partnerskap kanske 
endast uppstår när varje part i hög grad är beroende av den andra parten, styrkeförhållandena 
är i stort sett desamma och varje sida strävar efter att förbättra sitt genomförande [20]. 
 
I stora drag måste ett visst antal punkter vara uppfyllda för att partnering skall bli ett lyckat 
koncept. Det är därför viktigt att man tänker till innan beslut tas om att partnering skall 
användas. Följande punkter kan vara bra riktlinjer att följa vid beslut om samarbetsform: 
 
Ø Igenkännande av möjligheterna till partnerskap: Att kunna känna igen och bedöma när 

partnerskap krävs eller kan användas. 
 
Ø Strategisk utveckling: Att kunna definiera mål och medel med att ingå ett samarbete i 

form av partnerskap. 
 
Ø Urval av partners: Att förbereda lämpliga urvalskriterier och analysera tilltänkta 

partners starka respektive svaga sidor. 
 
Ø Avtalsförhandlingar: Att utveckla ett kontrakt som tillgodoser båda parters mål. 
 
Ø Målsättning: Att fastställa ömsesidigt acceptabla mål med genomförande och resultat. 
 
Ø Genomförandet: Att utarbeta rekommendationer som hjälper företagsledare att komma 

över sina   tveksamheter att dela risker och resurser som ju utgör en viktig del av 
partnerskap 
[20]. 
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4.3 Upphandling 

4.3.1 Lagen om offentlig upphandling 

I Sverige handhar Nämnden för offentlig upphandling (NOU) frågor som har att göra med 
tillämpningen av de regelverk som gäller för offentlig upphandling. Ett preliminärt svar 
därifrån antyder att det är få, om ens några, problem förenade med en introducering av 
partnerskap i svensk byggindustri.  
  
Vissa beställare är föremål för särskilda lagföreskrivna krav vad gäller upphandling av 
byggtjänster. Sådana finns såväl på nationell nivå som på EU-nivå. På EU-nivå föreskriver 
upphandlingsdirektiven öppen och rättvis konkurrens vad gäller uppdrag som överstiger 
tröskelvärdet som idag ligger på ca. 5 miljoner ECU (ca 40 miljoner kronor).  
 
EU:s upphandlingsordning, består av direktivet om offentliga arbeten, direktivet om offentliga 
leveranser och direktivet om offentliga tjänster. Dessa direktiv har införlivats i de nationella 
rättsordningarna och ställer särskilda krav på upphandlaren i syfte att garantera rättvisa vid 
valet av entreprenör. Alla dessa har betydelse för den process där partners väljs ut och 
innehåller ett antal delar som stödjer partnerskap. Ett avtal kan erhållas av den som ger "det 
mest ekonomiskt fördelaktiga budet" under förutsättning att kriterierna för det är klart angivna 
före anbudsgivningen.  
 
Grundtanken i de regler som gäller för offentlig upphandling innan Sverige blev en EU-
medlem, och de som finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) överensstämmer. EU:s 
regler har till syfte att skapa ett konkurrensutsatt, öppet upphandlingsförfarande inom den 
offentliga sektorn. Offentliga upphandlare skall behandla anbudsgivare lika och på ett 
affärsmässigt sätt. 
 
Tre olika upphandlingsförfaranden föreskrivs vid offentlig upphandling över tröskelvärdena: 
 
Ø Öppen upphandling 
 
Ø Selektiv upphandling 
 
Ø Förhandlad upphandling 

 
Två alternativa former föreskrivs vid offentlig upphandling under tröskelvärdena: 
 
Ø Förenklad upphandling 
 
Ø Direkt upphandling 

 
Förenklad upphandling är den vanligast förekommande formen av anbudsförfarande, och 
huvudregeln är att anbud alltid ska infordras skriftligt. Detta sker genom annonsering eller 
skrivelser och alla leverantörer måste svara genom att inlämna skriftliga anbud. Förhandling 
mellan den upphandlande enheten och en eller flera anbudsgivare är tillåten. 
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En upphandlande enhet skall anta antingen 
 
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 
 
2. det anbud som har lägst pris. 
 
Vid bedömning av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga , skall enheten ta 
hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, 
funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Här finns 
även möjlighet att lägga in krav på en eventuell partners förhållande till partnering. Det kan 
inkludera:  
 
Ø Förståelse för och erfarenhet av partnerskap. 
 
Ø En företagsstruktur som passar för partnerskap. 
 
Ø Metoder anpassade för att sprida partnerskap inom företaget.  
 

För att säkerställa att upphandlingen går rätt till är följande punkter bra att tänka på: 
 
Ø Se till att anbudskonkurrens föreligger. 
 
Ø Om stor vikt läggs på mjuka parametrar skall detta klart framgå i 

förfrågningsunderlaget och kraven på eventuell partner skall tydligt redogöras. 
 
Ø Avtalet skall avse en bestämd tidsperiod. 
 
Ø Framtida konkurrensupphandlingar skall vara säkerställda när avtalsperioden är ute. 

 
Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka 
omständigheter som kommer att ha betydelse vid anbudsvärderingen. Omständigheterna skall 
om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. Utöver detta finns ett 
förtydligande i NOU info som lyder enligt följande: ” Samtliga krav som ställs på det som 
skall upphandlas skall finnas med i förfrågningsunderlaget. Det är inte tillåtet att under 
upphandlingens gång tillföra nya krav. Kvalitet, prestanda m.m. som inte efterfrågas i 
förfrågningsunderlaget får inte värderas vid prövningen och kan inte heller väga upp en brist i 
anbudet. Om enheten under upphandlingens gång skaffar sig kunskap som klart visar att nya 
krav bör ställas måste enheten avbryta upphandlingen och göra om den.” 

4.3.2 Utvärderingskriterier 

NOU vill betona vikten av att tydliga och så långt som möjligt mätbara utvärderingskriterier 
anges i annons och/eller förfrågningsunderlag. Alla utvärderingskriterier skall vara väl 
definierade och de bör kompletteras med förtydligande för att säkerställa en rättvis och 
objektiv bedömning. I praktiken kan man ange i princip vilka kriterier som helst så länge de 
ställs på ett objektivt och ickediskriminerande sätt. Detta gäller endast om man väljer 
utvärderingsformen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, vilket bör vara det mest 
vanliga. Upphandling till lägsta pris bör användas endast när det handlar om 
standardproduktion. NOU har gjort förtydliganden som säger att lägsta pris endast får 
användas i undantagsfall. Principen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud stämmer bra 
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överens med partneringkonceptet, som förespråkar att flera kriterier än endast priset tas med i 
anbudsvärderingen. Denna situation representerar också något av ett maktskifte, eftersom 
beställaren har möjlighet att bestämma vilka kriterier som är viktigast för honom och 
betygsätta dem därefter. Således har beställaren betydligt mer att säga till om idag än för 
några decennier sedan. Med detta följer även ökat ansvar. Ökad flexibilitet kopplas samman 
med ökad noggrannhet och därmed extra arbete för beställaren. LOU är glasklar om 
beställarens ansvar, förfrågningsunderlaget skall vara genomtänkt och preciserat, med bara 
lite utrymme för senare förändringar. Trots att samtliga krav som ställs skall finnas med i 
förfrågningsunderlaget så finns det undantag. Enligt LOU kan förändringar och 
kompletteringar av förfrågningsunderlaget göras i samband med förhandlingar så länge 
förändringarna inte är av sådan karaktär att det förändrar de ursprungliga grundidéerna för 
upphandlingen. Brister i förfrågningsunderlaget är ofta orsaken till att upphandlingar fått 
göras om eller rättats till. Det är ofta brister när det gäller anbudsvärderingsmodell, tydlighet, 
omfattning m.m. som ligger till grund för överprövning [7]. 
 
Ibland uttrycks det farhågor om att den svenska upphandlingslagen skulle sätta käppar i hjulen 
för utveckling av nya upphandlingsförfaranden och för nya samverkansformer mellan 
entreprenör och beställare. Det borde knappast vara fallet så länge som förfarandet innefattar 
ett tillfredsställande inslag av konkurrens. Konkurrens handlar inte uteslutande om 
priskonkurrens. Särskilt vid upphandling av tjänster har kvalitetsaspekterna avgörande 
betydelse, partnering kan liknas vid tjänsteupphandling eftersom personliga egenskaper 
värderas högt även där. Sammanfattningsvis kan man säga att LOU inte hindrar beställaren att 
variera upphandlingarna utan att LOU sätts ur spel [12]. 
 
För att tillfredsställande konkurrens skall föreligga skall alla entreprenörer bli informerade 
enligt gängse rutiner om entreprenaden för att ha möjlighet att lämna anbud. Det skall klart 
och tydligt framgå i förfrågningsunderlaget vad som gäller vid val av entreprenör. En 
förhandlad upphandling kräver att anbudsförfarandet genomförs i två steg. Utifrån en 
intresseanmälan där alla har möjlighet att delta väljs ett antal entreprenörer ut. De 
entreprenörer som bäst uppfyller de på förhand givna urvalskriterierna går vidare till nästa 
steg. I detta läge finns möjlighet för beställaren att syna sina blivande samarbetspartners. 
Detta ses som en stor fördel eftersom partneringens framgångsfaktorer till stor del är 
personrelaterade [12]. 
 
Det är således klart att lagar och regelverk inte sätter stopp för Partnering. Trots detta är det 
inte helt lätt för beställaren att upphandla ett projekt där partneringkonceptet skall ingå. 
Eftersom partnering förutsätter att tekniska lösningar och liknande tas fram gemensamt är det 
svårt att ta fram ett förfrågningsunderlag som är kalkylerbart, samtidigt som ingående 
komponenter inte blir för detaljstyrda. Att utföra en fullständig projektering inför ett 
partneringprojekt kan tyckas onödigt. I slutändan kommer ritningarna ändå att ändras efter 
parternas gemensamma beslut. Detta är ett dilemma eftersom LOU förutsätter att 
förfrågningsunderlagen skall vara väl detaljerade och ge små utrymmen till förändringar. Ur 
partnerings synvinkel borde det räcka med en arbetsplan och det vägområde som står till 
förfogande. Detta ger dock i sin tur problem vid anbudsvärderingen, att väga samman olika 
lösningar och kostnaderna för dessa kan i slutändan medföra att subjektiva bedömningar blir 
avgörande. Ett annat problem som beställaren har är bedömning av mjuka parametrar. De 
mjuka parametrar som bedöms hos ett företag kan vara tex. platsorganisation, kvalitet på 
tidigare objekt, kvalitetscertifiering m.m.. För att säkerställa en objektiv bedömning av dessa 
kan två-kuvertmetoden vara en bra lösning. I kuvert ett finns företagets organisation, 
kompetens och hur företaget avser att tillämpa olika system för att genomföra uppdraget. 



Partnering inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet 
___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 17 

Innehållet bedöms och poängsätts. Kuvert två innehåller priset. På detta sätt undviker man att 
priset färgar av sig vid bedömningen av de mjuka parametrarna. Enligt Löfving är reglerna 
kring bedömning av mjuka parametrar oklara. Här finns således utrymme för tolkningar vilket 
i sin tur ökar risken för överklagande av anbudsförfarandet. Det är en balansgång som 
beställarna är tvungna att lära sig hantera för att upphandlingen skall bli korrekt samtidigt som 
förutsättningarna för partnering består. 

4.4 Uppstart 

Partnering innebär en gradvis växande gemenskap mellan olika parter, det är därför viktigt att 
hela tiden sträva mot ett bättre samarbete. Det går att enbart ställa upp ett antal punkter som 
skall uppfyllas och sedan nöja sig med det. Mycket av den litteratur som finna angående 
partnering är ganska generellt skriven. Den består oftast av ett visst antal rationella steg; val 
av partners, överenskommelse om partnerskap, utvecklande av en strategi osv. För att lyckas 
är dessa steg viktiga hållpunkter men den stora arbetsbördan ligger ändå på det kontinuerliga 
arbetet för att utveckla en god arbetsrelation. Vid uppstarten av ett partneringprojekt är det en 
stor fördel om man träffas under informella sociala former. Vid dessa möten skall inga stora 
beslut tas utan här ligger vikten på att lära känna varandra och lägga grunden för ett gott 
samarbete. Enligt Jackson & Barlow föreligger ett antal faktorer som är avgörande för att 
bygga upp ett förtroende parter emellan. Det gäller de inblandade individernas egenskaper och 
deras öppenhet och viljeberedskap att acceptera - och ta ansvar för - misstag. 

4.5 Genomförande 

Partnering hjälper till att sörja för förnyelse eftersom det överför kunskaper mellan företag 
och skapar en miljö som tillåter dem att ta till sig nya lärdomar och att utveckla nya metoder 
med mindre risker. Nödvändigheten av att svara upp mot bestämda genomförandemål gör att 
företagen anstränger sig att finna nya lösningar på särskilda problem eller att ifrågasätta 
rådande sätt att angripa problemen [20]. 
 
Beställaren kan komplettera sin förfrågan och senare sitt kontrakt med en överenskommelse 
om hur man ska fullfölja den gjorda affärsöverenskommelsen på ett  sätt som är bra för båda 
parter. Överenskommelsen bör innehålla gemensamma mål, hur man ska arbeta för att nå 
målen, hur de ska lösa de problem som alltid uppstår och arbeta tillsammans för att 
åstadkomma förbättringar. Kort sagt, hur de ska agera för att den gjorda överenskommelsen 
ska fungera på bästa sätt. Med överenskommelsen om att arbeta som partners följer att man 
tillsammans etablerar en förtroendefull samverkansform och en projektorganisation som är 
effektivare och positivare [9].  
 
En av grundstenarna i partneringkonceptet är de gemensamt framtagna målen som man hela 
tiden arbetar efter. Kriterier för att kontrollera resultatet av ett partneringarrangemang är 
viktiga för att försäkra sig om att målen har uppfyllts. Vid längre partneringförhållanden bör 
även information om kontinuerliga förbättringar tillhandahållas. När det är möjligt skall man 
fastställa klara måttstockar för hur framgångsrika man är när det gäller att uppnå målen. I 
vissa fall tenderar rapporteringen att bli subjektiv, särskilt när den hänför sig till "mjuka" 
frågor. Många andra meningsfulla objektiva måttstockar kan emellertid utvecklas. Loraine 
and Williams (1997) pekar på att även subjektiv rapportering kan mätas i siffror om 
rapporteringen är tillräckligt väl spridd och om kriterierna har getts olika vikt.  
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Saker som kan mätas är: 
 
Ø Säkerhet 
 
Ø Kvalitet 
 
Ø Engagemang 
 
Ø Beslutsamhet 
 
Ø Undvikande av tvister 
 
Ø Samarbete 
 
Ø Kommunikation 
 
Ø Budgetkontroll 
 
Ø Programkontroll 
 
Ø Tid för kontorsarbete  

 
Med rätt kontroll och återföring kan man uppnå kontinuerliga förbättringar. Just kontinuerliga 
förbättringar är en annan central del i konceptet med partnerskap och innefattar framväxten av 
en attityd om att varje arbetare är ansvarig för resultatet av sitt utförande. Bennet and Jayes 
(1995) identifierar sex steg som tillhandahåller basen för kontinuerlig förbättring. 
 
Ø Problemidentifikation 
 
Ø Processanalys 
 
Ø Analys av genomförandet och mätningen av de 
 
Ø Målsättning 
 
Ø Val av sätt att åtgärda fel 
 
Ø Kontroll och bekräftelse av resultat 

 
Några aspekter på kontinuerlig förbättring är förhållandevis lätta att identifiera och fastställa, 
andra kräver mer av en kulturell förändring i ett företags struktur och sätt att ta sig an 
uppgifter [20]. 

4.6 Framgångsfaktorer 

Trots att förekomsten av mål som medför ömsesidig nytta är en grundläggande förutsättning 
för varje samverkan i form av partnering, är förmodligen graden av ömsesidig förståelse och 
anpassning av varje deltagares mål viktigare för att nå framgång [20]. 
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Genom att svårigheterna tidigt blir presenterade och analyserade ökar möjligheten för att 
finna bra lösningar. Problemlösningen bygger på att beställare och entreprenörer inte ser 
varandra som motståndare utan som parter där båda har nytta av att hjälpas åt i 
genomförandet. Författarna menar att samarbete som partners, i kombination med en ”lagom” 
mängd spelregler, leder till optimalt projektgenomförande. Partnering lämpar sig som bäst när 
beställarens osäkerhet är som störst dvs. vid stora och komplicerade projekt [9]. 

4.7 Problem med Partnering 

Nyttan med  partnering sprids inte alla gånger på samma sätt till alla deltagare. En förbättring 
på ett område kan ibland få motsatta effekter på ett annat. Ökad information mellan beställare, 
entreprenörer och leverantörer må öka deras förmåga att ta itu med problem, men vissa 
mindre företag drabbas därigenom av högre kringkostnader eftersom det kräver tid att 
diskutera med beställaren. Vissa företag har hävdat att partnering medför  oproportionellt stor 
tidsåtgång för att kommunicera och antalet kontakter mellan deltagarna tenderar att ständigt 
öka väsentligt [20].  
 
På grund av detta kan man fråga sig om partnering är lämpligt på mindre projekt, i sådana fall 
kanske insatsen är dyrare än förtjänsten. Det finns inget som säger att partnering är bra i alla 
lägen och därför bör beställare noga tänka igenom varje projekt separat för att besluta om 
partneringkonceptet skall användas eller inte. Att arbetsbördan ökar vid användning av 
partnering är ett faktum. Vi skall dock inte låta oss skrämmas av detta så länge det aktuella 
projektet är av sådan komplexitet att utrymme ges för val mellan olika komponenter och 
lösningar.  

4.7.1 Avtal – tvister  

Avtal fyller två huvudsakliga funktioner: De identifierar dels ett projekts omfattning, kvalitet, 
kostnader och tidsplan, dels fördelar det riskerna. Partneringarrangemang är däremot i 
huvudsak koncentrerade på vilket sätt ett arbete skall genomföras. Det skall vara uppnåbart 
med vilken upphandlingsmetod som helst [20]. 
 
Avtal bör träffas angående hur parterna ska samverka, hur de ska hantera uppkomna problem 
samt hur de ska stimulera utveckling.  
 
I vilken utsträckning kan olika aspekter av partnering vävas in i ett avtalsrättsligt 
sammanhang? Medan vissa aspekter kan tas in i ett avtal, som t.ex. 
vinstdelningsarrangemang, är andra svårare att uttrycka i ett avtal. Det senare gäller samarbete 
och goodwill [20]. 
 
Partnering är alltså inte ett affärskontrakt utan ett erkännande av att varje affär också 
innehåller en indirekt uppgörelse om att det ska råda bra förtroende mellan parterna [9]. 
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Utveckling av ömsesidigt överenskomna partneringdokument anses allmänt som ett mycket 
viktigt stöd för partneringprocessen. Nyckelfrågor för ett sådant partneringdokument 
innefattar: 
 
Ø Ett fastställande av uppdraget som anger projektlagets grundsyn. 
 
Ø Syftet med projektet grundade på realistiska och uppnåbara mål stödda av särskilda 

handlingsplaner. 
 
Ø Identifiering av tänkbara problem och sätt att komma över dem. 
 
Ø En formell ram för vilka roller och vilket ansvar deltagarna har och klara linjer för 

kommunikation såväl vad gäller personal på byggarbetsplatsen som personal på andra 
håll. 

 
Ø Ett sätt att hantera tvistlösning.  

 
Arbetsgemenskapen tenderar att förbättras och det uppstår avsevärt färre tvister eller frön till 
tvister när partnerskap används. Det viktiga är att försäkra sig om att varje problem som 
uppstår hanteras och löses så fort som möjligt så att projektet löper smidigt [20].  
  
Att skriva ett avtal innebär ofta en trygghet för de inblandade, det går trots allt inte att vara 
säker på att alla frågor går att lösa i samförstånd. Att då ha ett avtal som skyddsnät att falla 
tillbaka på kan vara en bra ide. Punkten ovan som handlar om tvistlösning är ett viktigt stöd 
som ofta glöms bort. Kanske beror det på att man inte vill ta upp frågan vid inledande 
förhandlingar. När samarbetet sedan fungerar som det ska så ser man ingen anledning att ta 
fram tvistlösningsmetoder. Ett gott samarbete kan få ett abrupt slut om oenigheter uppstår och 
ingen vet hur man skall gå tillväga för att lösa problemet. 
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5 TIDIGARE PARTNERINGPROJEKT 
 
För att öka förståelsen och kunna dra relevanta slutsatser angående partnering har vi här 
sammanställt tillvägagångssätt och framgångsfaktorer från tidigare projekt.  

5.1 Banverket 

För att få en uppfattning om Banverkets partneringprojekt har vi genomfört ett antal 
intervjuer med inblandade personer. För att få en så pass verklighetstrogen bild som möjligt 
har vi valt att prata med representanter från både beställar- och utförarsidan. På 
beställarsidan har vi intervjuat Ulla Espling och på utförandesidan Håkan Äijä. Vi har även 
intervjuat Ulf Olsson som har initierat projektet och Lennart Kemi som utvärderat det. 
Utförare i detta projekt är Banverket Produktion Nord och beställare är Banverket Norra 
banregionen.  

5.1.1 Bakgrund 

I Luleå Banområde startade ett partneringprojekt våren 2000. Under ett år studerades 
konceptet för att bedöma dess effektivitet. Resultatet blev mycket lyckat och därför beslutades 
att partnering även skulle införas på Kiruna och Umeå banområde. Den sammanlagda 
kontraktssumman för dessa låg på ca 150 miljoner och incitamentet var 30/70. Med 
incitament menas en riskfördelning mellan parterna. Dvs. om riktpriset understigs fördelas 
vinsten så att beställaren får 70% och utföraren 30%. Om riktpriser däremot överstigs så får 
beställaren stå för 70% och utföraren 30%. 
 
Banverket valde att arbeta med partneringprojektet efter det att man blivit uppdelade i 
beställar- och utförarorganisationer. Efter uppdelningen uppstod vissa konflikter inom 
organisationen. Parterna såg varandra som motståndare vilket inte främjar ett gott samarbete. 
Därför beslutade chefen för Banverket Norra banregionen, Jan Herting, att försöka ena 
parterna genom denna typ av samarbete. Han introducerade partnering i organisationen och 
beställarombud och utförarrepresentanter fick mer eller mindre motvilligt ta på sig uppdraget 
att genomföra projektet. Trots bristande entusiasm från början blev partnering lösningen på 
många av Banverkets problem. Efter de första mötena med det nya konceptet förändrades 
synsättet på partnering och man började se möjligheter istället för problem.   

5.1.2 Upphandling 

Eftersom projektet inte upphandlades i konkurrens är det svårt att dra slutsatser som är 
relevanta för upphandlingar i andra organisationer. Tillvägagångssättet vid upphandlingen var 
att Banverket Produktion fick i uppgift att ta fram ett riktpris som byggde på en 
sammanställning från föregående års kostnader. Utifrån detta riktpris diskuterade man sig 
fram till en kompromiss som resulterade i följande. Riktpriset sänktes en aning på samma 
gång som kvalitetskraven minskade. Arbetet utförs med en typ av löpande räkning där 
utförare får betalt för verkligt utfört arbete plus en vinst på 6%. Eftersom arbetet utförs på 
löpande räkning enades man om ett incitamentsavtal som bla. innebär att utföraren drabbas 
om riktpriset överskrids. Beställaren ville från början använda sig av en riskfördelning på 
50/50 men Produktion var dock inte beredd att ta den risken varför man enades om 30/70 
(Ulla Espling 2001).  
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5.1.3 Uppstart 

Banverket Produktion var i början motståndare till idéen eftersom man trodde att det var en 
återgång till det gamla arbetssättet. Detta blev dock inte fallet utan parternas roller 
förtydligades när organisationsmodellen skapades. Modellen gav även en klarare struktur och 
ökade engagemanget bland medarbetarna. När målen skulle tas fram delades gruppen mellan 
beställare och entreprenör för att alla synpunkter skulle komma fram (Ulla Espling 2001). 
Något som är mycket viktigt när målen formuleras är att man väljer mål med stor potential. 
Målen skall kännas relevanta för alla inblandade och vara förankrade i hela organisationen. 
Dvs. att produktionspersonalen känner att deras åtgärder kan bidra till att målen uppfylls. Om 
målen ej är förankrade hos de inblandade mister man effekten som partnering vanligtvis 
medför, dvs. ökad kreativitet och uppfinningsrikedom (Lennart Kemi 2001).  
 
Banverket har ej lyckats föra ut budskapet till alla delar av organisationen. För att lyckas med 
detta krävs ett system som bygger upp ett engagemang hos personalen. Ett bonussystem som 
morot vore kanske en lösning. Ett exempel kunde vara att en bonus betalas ut om utvalda mål 
uppfylls (Håkan Äijä 2001). 
 
Nästa steg var att sammanställa de framtagna målen och diskutera dem. Målen skulle sedan 
rangordnas utifrån angelägenhetsgrad och potential till förbättring. De enades om fem 
huvudmål och utifrån dessa mål togs åtgärdsförslag fram gemensamt. Målen delades upp i 
hårda och mjuka, de hårda målen var relativt enkla att mäta eftersom det fanns statistik från 
tidigare år. De mjuka målen var betydligt svårare att mäta och därför enades man om att ge 
detta uppdrag till en doktorand som deltog i försöksprojektet som observatör. Pga 
observatörens bristande erfarenhet inom järnvägsområdet ställdes kanske ej de rätta frågorna. 
Partneringgruppen borde deltagit mer aktivt vid bedömning av mjuka mål. Det borde även 
finnas klarare riktlinjer för hur de mjuka målen skall följas upp (Ulla Espling 2001). 

5.1.4 Genomförande 

I Banverket har partnering upplevts som mycket positivt bland de anställda. Under 
inledningsskedet fanns en viss skepsis mot partnering hos vissa inblandade. Under detta skede 
är det ytterst viktigt att det finns en drivande kraft som kan informera och argumentera om  
fördelarna med partnering. Efter vissa inkörningsproblem har de anställda tagit åt sig 
konceptet och arbetar nu aktivt för att förebygga fel och finna konstruktiva lösningar istället 
för att invänta beställningar från beställaren. För att inte onödiga konflikter skall uppstå bör 
faktorer som kan leda till en omförhandling av riktpriset vara klart och tydligt preciserade i 
kontraktet. Det finns dock inga generella svar på vad som kan leda till en omförhandling av 
riktpriset utan detta måste tas upp från fall till fall. Några punkter som kan tänkas ändra 
riktpriset är: 
 
Ø Ändring av kravnivån. 
 
Ø Kvalitetsförbättringar som innebär fördyringar ger ett höjt riktpris. 
 
Ø Kvalitetsförsämringar ger ett sänkt riktpris. 
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Om man däremot gör kvalitetsförbättringar samtidigt som man sänker kostnaderna bör inte 
detta leda till ett höjt riktpris. Entreprenören får ändå genom sitt incitamentsavtal ta del av 
vinsten vid slutreglering mot riktpris (Ulf Olsson 2001). Om konflikter mot förmodan skulle 
uppstå måste det finnas en plan för konfliktlösning. Planen går ut på att lösa problemen där de 
uppstår. Varje grupp har en viss tid på sig att lösa problemen innan frågan går vidare till nästa 
instans. Om problem uppstår som genomförandegruppen inte kan hantera skall det finnas en 
ventil som slussar dessa vidare. Beställaren och entreprenören får inte vara rädd att blanda in 
en tredje part om denne anses vara orsaken till spörsmålet. 
 
Eftersom arbetet utförs på löpande räkning måste beställaren vara mycket noggrann med den 
ekonomiska uppföljningen. Inom detta område finns oklarheter som måste utredas. Utifrån 
budgeten upprättas en betalningsplan som varje månad stäms av mot verkligt utfört arbete 
(Ulla Espling 2001). Banverket har även en säsongvis avstämning mot riktpriset. Detta 
möjliggörs genom att man studerat tidigare års kostnader och hur stor del av summan som kan 
relateras till respektive årstid. Om man stämmer av verksamheten fortlöpande finns möjlighet 
att anpassa produktionen efter rådande läge (Ulf Olsson 2001). 
 
I Banverkets fall ingick endast baspaketet i riktpriset vilket medförde att inga tilläggsarbeten 
hade någon form av incitament. För att partnering ska fungera krävs att parterna inte slaviskt 
håller på sina rättigheter och därför bör få tilläggsarbeten uppstå och när sådana ändå 
förekommer gäller det att i första hand ge och ta.  Vid löpande räkning utan incitament är det 
svårt för beställarna att planera eftersom de inte vet slutkostnaden på tilläggsarbeten. Detta är 
ett problem som bör lösas på ett smidigt sätt. Man skulle kunna upphandla alla tillägg på 
samma sätt som baspaketet men detta skulle innebära ett allt för omfattande 
administrationsarbete (Ulla Espling 2001). På Kiruna Banområde har man utvecklat en egen 
modell för denna upphandling. Den bygger på att utförare tillsammans med beställare tar fram 
ett riktpris för tilläggsbeställningen. Beställningarna summeras och utifrån detta fördelas 
risk/vinst enligt samma princip som för baspaketet. Genom att summera och lägga alla 
tilläggsarbeten i en och samma pott kan man reducera administrationsarbetet samtidigt som 
det genererar kostnadsbesparingar. Genom ett användarvänligt systemstöd kan 
administrationen kring dessa arbeten ytterligare effektiviseras.  Tilläggsarbetena bör således 
inte skapa några större problem (Håkan Äijä 2001).  
 
Ett av målen som parterna kommit överens om är att man skall minska antalet återkommande 
fel samt effektivisera arbetet. För att underlätta detta har Banverket upprättat en arbetsbank 
som innehåller återkommande servicearbeten. Utifrån denna kan personalen få reda på vad 
som skall göras under den närmaste tiden. Man kan med hjälp av detta planera arbetet och 
utföra åtgärder när tillfälle ges. Eftersom man arbetar på detta sätt undviker man dubbelarbete 
och onödiga utryckningar. I det gamla systemet har utföraren varit tvungen att invänta en 
beställning för att kunna få betalt för sitt arbete och det har skapat en stelhet som motverkat 
inspirationen att arbeta förebyggande (Ulla Espling 2001). Ett av ledorden i 
partneringkonceptet är kontinuerliga förbättringar. Banverket har dock inte utarbetat någon 
systematik för att säkerställa att kontinuerliga förbättringar verkligen blir genomförda. Genom 
målen och uppföljning av dessa sker automatiskt en viss uppföljning av förbättringsarbeten. 
Kanske skulle det behövas mer utvecklade former för att veta att dessa arbeten blir utförda 
(Håkan Äijä 2001). 
 
Partnering som arbetsform är relativt arbetskrävande och det krävs att deltagarna hjälps åt för 
att effektivisera processen. Till en början var mötena ostrukturerade och ineffektiva. Därför 
beslutades att mötesformerna skulle ses över. Dagordningen konkretiserades för att man 
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skulle kunna använda samma mall vid alla möten. Möten hölls varje vecka där man 
bearbetade större delen av frågor som löpande kom upp (Ulla Espling 2001). Målsättningen 
var att i möjligast mån lösa problem på den nivå där de uppstod. Detta medförde att 
beslutsvägarna kortades ner och parterna fick en god överblick över hur ekonomin 
utvecklades. På grund av ett gott samarbete och ömsesidigt förtroende kunde Banverket 
Produktion utföra mindre tilläggsarbeten utan beställning. Med avstämning varje vecka 
eliminerades risken för att budgetramarna överskreds. En gång per månad hölls ett regelrätt 
driftmöte som kombinerades med partneringmöte. Hela denna uppbyggnad fungerade väldigt 
bra enligt de inblandade (Håkan Äijä 2001).  

5.1.5 Framgångsfaktorer/ Problem 

Det är viktigt att det finns en kontinuitet i arbetet och att alla är överens om målen som tagits 
fram. Man skall inte heller vara rädd för att ta in en tredje part som sitter med vid vissa möten. 
Om parter ej på egen hand kan lösa eventuella problem kan det vara bra med synpunkter från 
annat håll. Erfarenhetsåterföring/feedback är en förutsättning för att organisationen skall 
kunna utvecklas (Ulla Espling 2001). Ett exempel på problem kring erfarenhetsåterföring som 
dock kan uppstå är om entreprenören tar fram en ny teknisk lösning som beställaren tar med 
sig till övriga banområden. Detta kan hämma utvecklingen av nya metoder när 
konkurrensutsättningen är genomförd (Håkan Äijä 2001).  
 
Partnering är inte en lämplig samarbetsform vid alla typer av projekt men vid 
driftupphandlingar är denna typ av samarbete mycket fördelaktigt (Ulf Olsson 2001). Trots att 
man använder sig av projektpartnering så passar den väldigt bra på denna typ av kontinuerlig 
process. Drift och underhåll är särskilt lämpad för partnering eftersom det pågår under en 
längre tid och man lär känna varandra och lär sig sina roller. På detta sätt kan man även satsa 
på långsiktiga lösningar som gynnar alla (Lennart Kemi 2001).  
 
Det krävs goda bedömningar under upphandlingsskedet av personer som skall ingå i 
partneringgruppen. Eftersom personerna kommer att ha ett nära samarbete krävs att 
personkemin mellan de inblandade överensstämmer. Detta är en kritisk faktor för om 
projektet blir lyckat eller inte. En risk med partnering kan vara att inblandade parter glömmer 
bort sina roller. Man blir för familjär med varandra och affärsmässigheten får stå tillbaka. 
Banverket har haft problem med detta eftersom de nyligen har genomgått en omorganisation. 
Dagens beställare och utförare har tidigare arbetat sida vid sida och det kan vara svårt att 
anpassa sig till den nya situationen. Här kommer projektledaren, diskussionsledaren in i 
bilden. Det är hans jobb att se till att rollerna efterlevs. Han skall gå in och bryta en diskussion 
om han ser att den spårar ur. Det är viktigt att den som leder diskussionen är en oberoende 
tredje part. Den tredje parten bör vara insatt i projektet för att kunna hänga med i diskussionen 
(Lennart Kemi 2001). 
 
Konkurrensutsättning av Banverket öppnar vägen för övriga aktörer som då får vara med och 
räkna på drift och underhållsjobb. Eftersom Banverket Produktion inte har lika stor erfarenhet 
av entreprenad jobb som tex. Skanska så är de inte lika kunniga angående AB 92. Banverket 
som beställare kan få det betydligt svårare med samarbetet om entreprenören följer 
entreprenadjuridiken och AB 92 till punkt och pricka. (Ulla Espling 2001). En annan 
svårighet som kan uppstå när fler skall räkna är kalkylerbarheten på förfrågningsunderlaget. 
Entreprenören måste kunna ge en relativt säker siffra samtidigt som man inte får binda sig för 
hårt vid eventuella tekniska lösningar. 
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Ett problem för samtliga statliga beställare är att de saknar någon form av morot att 
effektivisera sitt arbete eftersom de insparade pengarna inte tillfaller den egna verksamheten. 
Detta kan få till följd att man inte vill visa vilka besparingar som gjorts eftersom risken då är 
att man får mindre pengar till nästa år (Lennart Kemi 2001). 
 
Föra att minimera risken för tvister och oenigheter bör priser och mål vara fastställda vid 
starten av projektet. Hela processen underlättas om tänkbara spörsmål elimineras redan från 
början. Genom att formalisera partneringprocessen kan man ytterliggare försäkra sig om att 
meningsskiljaktigheter inte uppstår. 
 
Till en början var vinsterna väldigt stora. Detta berodde på de osäkerheter som rådde vid 
framtagandet av riktpriset. Med tiden kan det bli svårt för entreprenören att tjäna stora pengar 
eftersom riktpriset hela tiden pressas tillbaka. Riktpriset har justerats efter hand för att idag 
ligga på en rimlig nivå.  Förr eller senare nås en nedre smärtgräns som medför att det blir 
svårt för entreprenören att ytterligare effektivisera och rationalisera produktionen. 
Måluppfyllelsen kan bli drabbad om riktpriset pressas för hårt. Risken uppstår om riktpriset 
uppnås vid ett tidigt skede. Detta kan leda till besparingar vid slutet av kontraktstiden som i 
sin tur försämrar kvaliteten. För att pressa priserna lägre än denna smärtgräns så krävs en 
större förändring, tex. att kontraktstiden förlängs och/eller att området utökas. En annan faktor 
som påverkar riktpriset är storleken på beställarens budget. En för snäv budget ger ett dyrare 
avtal eftersom tilläggsbeställningarna minskar och entreprenörens resursutnyttjande blir lägre. 
Maskinkostnader skall då bäras enbart av ordinarie aktiviteter som tex snöröjning (Håkan Äijä 
2001).  

5.1.6 Resultat 

Det har blivit roligare och mer stimulerande att arbeta för alla inblandade. Till en början 
möttes partneringkonceptet av skepsism och misstro bland medverkande. Man ansåg att detta 
redan var ett faktum, man samarbetade redan till stor del på dessa områden. Parterna upplevde 
dock efterhand att partnering är ett mer strukturerat sätt att arbeta och att det är bra att ha en 
gemensam målbild. Genom ett större ansvarskännande och växande yrkesstolthet har lusten 
att arbeta ökat. I ekonomiska uppföljningar har det framkommit att riktpriset underskridits. 
Det är dock svårt att veta exakt vad som medfört besparingarna. Kan jämföras med en svart 
låda: Input= gemensamma mål, Output= förbättrade resultat. Partnering är den svarta lådan 
där flera faktorer bidrar till ett positivt resultat. Om man på ett säkert sätt skall kunna fastställa 
de ekonomiska fördelarna med partnering måste det göras under en längre period, flera år 
(Lennart Kemi 2001). 
 
Generellt sett har alla målen uppfyllts över förväntan. Det är dock ej säkert att alla positiva 
resultat kan hänföras till partnering men det är helt klart att denna samverkansmodell står för 
många förbättringar. Både ekonomi och kvaliteten har förbättrats jämfört med andra 
banområden (Ulla Espling 2001). 
 
Genom partnering uppmuntras utföraren att tjäna pengar på kreativa lösningar till skillnad 
från den traditionella entreprenadformen där man försöker tjäna pengar genom luckor i 
förfrågningsunderlaget. De ekonomiska besparingarna har varit ca 10 % på ett år. Man tror 
dock att besparingarna kan bli betydligt större när man arbetat in konceptet till fullo. 
Partnering har medfört stora kvalitetsförbättringar och här har förbättringar på upp till 40 % 
noterats (Ulf Olsson 2001). 
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5.1.7 Framtid 

De överlag positiva reaktionerna angående partnering i Luleå och Bodens banområde har 
medfört att Banverket vill testa partnering på fler områden. De områden som börjat använda 
sig av partneringkonceptet är Umeå, Kiruna och Göteborg. Det man överlag kan säga om 
dessa var att de ansvariga var mycket negativt inställda till partnering under uppstarten i Luleå 
och Boden. De ändrade dock relativt snabbt åsikt när de fick ta del av resultaten från dessa 
områden. Kommande konkurrensutsättning kommer att öka behovet av samarbete eftersom 
nya ovana aktörer kommer att vara med och konkurrera om drift- och underhålls arbeten. För 
att säkerheten skall kunna upprätthållas är partnering en bra samverkansform för att 
introducera de nya entreprenörerna på driftområdena. Detta på grund av den erfarenhet som 
beställaren kan dela med sig. En annan fördel är att beställaren får en inblick i vad saker och 
ting kostar eftersom ekonomin redovisas öppet mellan parterna. Ett nära samarbete gör att  
man snabbare kan sätta sig in i arbetet och upprepade misstag kan undvikas (Ulf Olsson 
2001). 
 
I Västerbotten har Banverket genomfört sin första upphandling i full konkurrens. 
Upphandlingen av detta område har skett på traditionellt vis. Enligt ovanstående resonemang 
borde partnering föreslagits i förfrågningsunderlaget. Drift- och underhållsområden är relativt 
svårkalkylerade för entreprenören och risktagandet skulle  minska om partnering användes. 
Detta eftersom han inte behöver ta hela förlusten själv (Håkan Äijä). 

5.1.8 Egna reflektioner 

Inom Banverket finns risk att man byggt upp en övertro till partnering. Partneringen infördes 
strax efter en omorganisation av Banverket och i detta läge fanns en stor förbättringspotential 
inom flera områden. Eftersom Banverket inte är konkurrensutsatta tror vi att kostnaden för 
drift och underhåll ligger på en allt för hög nivå i dagsläget. Det finns exempel där ansvariga 
gjort beställningar endast för att förbruka alla tilldelade ekonomiska resurser innan året slut. 
Detta kan ses som en följd av att besparingar inom det egna banområdet kan leda till reducerat 
anslag för kommande år. På grund av ovanstående finns risk att de förbättringar och 
besparingar som bevisligen skett kan bero på andra faktorer än just införandet av partnering. 
Vi betvivlar inte att partnering har inneburit stora förbättringar utan ställer oss frågan om 
resultaten blivit lika ansenliga om utgångsläget vore att annat. Banverket har dock lyckats väl 
med att implementera partnering i de aktuella områdena. Till en följd av detta har 
yrkesstoltheten och teamkänslan förbättrats som i sin tur medfört att kvaliteten på det utförda 
arbetet höjts samtidigt som effektiviteten ökat. Att kvalitetsförbättringen är så pass stor som 
40% kan bero på många faktorer. En av dessa är helt klart partnering men även här var 
förbättringspotentialen stor i inledningsskedet. Efter att ha studerat Banverket och dess arbete 
med partnering har vi kommit fram till att denna samarbetsform ser ut att vara ett bra 
alternativ vid drift- och underhållsentreprenader.  
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5.2 Partnering Region Mitt 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för partneringprojekt där Vägverket Region Mitt varit 
beställare. Etapp 1 är endast en sammanställning av tidigare material. Avsnittet är baserat 
på material ur Lundgren (2001), Person och Wennström (2001) samt opublicerat material 
från projektutvärderingen dit läsaren kan vända sig för att erhålla en mer utförlig 
beskrivning av etapp 1. Under etapp 2 har åsikter sammanställts från intervjuer och 
platsbesök. De personer vi intervjuat är projektledare Peter Rehnman, Vägverket Region Mitt 
och platschef Tomas Holmstrand, NCC.  

5.2.1 Väg 339 etapp 1 

5.2.1.1 Bakgrund 

Detta projekt omfattade om- och tillbyggnad av väg 339, mellan Lövsjön och Laxviken i 
Jämtlands län. Den tidigare tjälskadade vägen ersätts av en till största delen helt ny väg på 
totalt 7568 m. Den nya vägen börjar och slutar på den befintliga och korsar den gamla vägen 
ett antal gånger. Vissa vägavsnitt byggs helt i obruten terräng. Entreprenör på projektet var 
Skanska och beställare Vägverket Region Mitt. 
 
Tillsammans utförde parterna dvs. beställare med projektör och entreprenörer, 
detaljprojekteringen av vägen för bättre funktion. Målet är samma kvalitet med bättre 
ekonomi. Incitament för parterna är att beställaren och utföraren gemensamt delar alla 
besparingar som kan göras utan att ge avkall på kvaliteten. 
 
Eftersom projektet kommer att utföras som ett försöksprojekt kommer mycket ny teknik att 
testas. Ett exempel på detta är att man kommer att använda GPS-teknik för att utveckla 
utsättnings och stakningsarbetet (Persson och Wennström 2001). En annan viktig del i arbetet 
är en projekt databas där all information finns samlad. Detta är ett bra sätt att föra ut 
information i organisationen och skapa en helhetsbild för alla medarbetare. 

5.2.1.2 Upphandling 

Vägverket Region Mitt förkastade i det första skedet samtliga anbud  på sträckan Lövsjön-
Laxviken pga. allt för höga anbud. Orsaken till de överlag höga anbuden tros vara att 
anbudsgivarna var ovana vid riktpris och incitamentsavtal. Osäkerheter medför ofta att 
entreprenören uppfattar risktagandet som stort och därför höjer anbudet. En annan orsak kan 
vara att mjuka parametrar ingick med stor andel vid anbudsvärderingen vilket fick till följd att 
anbudsgivaren satsade på  det ”mjuka anbudet” och ej på ”prisanbudet”. 
 
Drygt en månad efter det att anbuden skulle vara inne hade Vägverket Region Mitt och 
Skanska förhandlat fram en lösning. För att pressa Skanskas riktpris som i anbudsskedet låg 
på 28,4 miljoner hade vissa ändringar gjorts i förfrågningsunderlaget. Riktpriset hamnade 
slutligen på 24,2 miljoner. 
 
Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad där AB 92 används fullt ut. Kontraktet 
bygger på incitamentsavtal där nedlagda kostnaden följs upp mot det i detta fall 
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framförhandlade riktpriset. De vinster/förluster som uppkommer delas mellan parterna i 
avtalade delar. Beställare och entreprenör delar enligt förhållandet 50/50 och 
underentreprenören delar i förhållande till sina egna insatser. 

5.2.1.3 Framgångsfaktorer 

Partneringledaren uttryckte följande ”Partnering är väldigt individberoende, det gäller att hitta 
rätt folk”. Den egna personalens attityd och förståelse till partnering har stor betydelse för 
förutsättningarna att lyckas med införandet. Som med alla andra nya program och idéer krävs 
det att ledningen är engagerad. Förutom ledningens engagemang behövs det också 
”förkämpar” i form av mellanchefer och arbetsledning. För att öka förståelsen hos 
medarbetarna inleddes projektet med upptaktsträff där deltagarna fick en möjlighet att bekanta 
sig med varandra. Inblandade personer ansåg att teambuilding är bra för att skapa en samsyn 
för mål och värderingar. Inför nästa etapp bör gruppernas funktion och deltagarnas roller 
beskrivas bättre för att fokusera deltagarna på hur samverkan skall fungera. Det bör upprättas 
en formell ram för deltagarnas roll i det specifika objektet. Projektören ansåg att man skulle ta 
fram ett CV eller en bild på varje deltagare, med en kort beskrivning av personen och deras 
roll i projektet. 
 
Partnering innebär en ökad arbetsbelastning för inblandade parter och den allmänna 
uppfattningen är följande. Antalet möten upplevdes som många och tidsödande och dessa bör 
därför ses över. Deltagarna anser att en mer strukturerad möteskultur behövs så att inte syftet 
med mötena urholkas. För att ytterligare kunna minska antalet möten bör problemlösning ske 
på lägsta möjliga nivå i organisationen, där all relevant information finns. Detta medför även 
att problemen kan lösas snabbare och smidigare. 
 
Ständiga förbättringar bör eftersträvas och det är viktigt att dessa mäts kontinuerligt. 
Mätningarna skall betona framgångar och inte misslyckanden. Åtgärdslistor bör upprättas för 
att styra mot ställda mål. För att alla ska kunna ta del av måluppfyllelsen och åtgärdsförslagen 
är projektdatabasen ett bra kommunikationsmedel, alla är positiva till 
projektdatabasendatabasen som verktyg. I denna databas finns information om projektet samt 
alla handlingar som berör projektet åtkomliga.  

5.2.1.4 Problem 

Överlag tyckte deltagarna att upplägget för projektet var överorganiserat och borde förenklas. 
Mötesordningen var mastig och borde i likhet med organisationen minskas i omfattning.  Som 
en följd av att mötesordningen och antalet möten varit omfattande har deltagandet varit lågt 
bland vissa inblandade. Deltagandet är viktigt eftersom projektdeltagarna annars inte kan 
testa, lära sig och dra erfarenheter om vad partnering är. Mötena är inte heller anpassade för 
yrkesarbetarna, de har haft svårt att komma till tals vid dessa stora träffar. 
 
Ett stort problem i denna typ av projekt är personalomsättningen. Det är en klar belastning för 
ett projekt att byta personal, särskilt i ledande ställning. Eftersom projektet saknat en neutral 
partneringledare har det varit svårt att hålla partneringen vid liv när ny personal införlivats i 
projektet. När personal byts ut mister man en del av den lagkänsla som gruppen byggt upp. 
Skanskas projektchef ansåg även att tiden var för kort i inledningsskedet, han menar att man 
normalt bygger upp team under längre tid och i mindre grupper.  
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Entreprenörens allmänna uppfattning är att partneringsamarbetet bör starta i ett tidigare skede 
så att entreprenören får en större möjlighet att påverka val av lösningar mm. 
Underentreprenörens önskemål angående partnering är att få en klarare bild av vad som ingår 
i riktpriset och att deltagandet startar i ett tidigare skede. Detta för att få en möjlighet att 
påverka totallösningen. En del av underentreprenörerna var tveksamma till partnering ur 
lönsamhetssynpunkt. De tyckte att partnering bara var ett nytt sätt för generalentreprenören att 
pruta på underentreprenörens pris. 
 
Deltagarna upplever i dagsläget att det inte finns någon bra metod för mätning av mjuka 
parametrar, tex. miljö eller kvalitet. Om dessa parametrar kunnat mätas hade en sorts bonus 
varit tänkbar. Flera av de inblandade påpekade att trots att incitamentet fungerade som en 
”morot” bör det finnas någon form av bonus på slutresultatet till alla som deltar i förhållande 
till deras insats. 
 
En av tankarna med partnering är att beställaren ska ha full insyn i entreprenörens 
ekonomiska uppföljning av det aktuella projektet. I detta projekt tycke sig Vägverket sakna 
insynen i ekonomin i den omfattning som de hade fått intryck av att de skulle få. En mer 
öppen och tydlig redovisning av ekonomin efterfrågades. 

5.2.1.5 Resultat/Framtid 

Alla tillfrågade hade en positiv inställning till partnering, oavsett vilken erfarenhet de hade av 
samarbetsformen. De tyckte att det blev roligare att arbeta och kände sig mer delaktig. 
Måluppfyllelsen hade kunnat vara bättre och här finns det anledning att undersöka orsaker till 
detta. Exempel på mål som inte uppfylldes var bland annat 10 stycken felaktigt lagda 
sidotrummor, målet var att aldrig utföra ett fel mer än en gång och slutbesiktning 
genomfördes ca en månad efter fastställt datum.  
 
Gruppen kom fram till att partneringkonceptet kan vara intressant vid följande tillfällen: 
 
Ø När dålig beskrivning av verkligheten föreligger och begränsad tid finns till 

förfogande. 
 
Ø Komplicerade uppdrag med varierande förhållanden. 
 
Ø Drift- och underhållsentreprenader. 
 
Ø Vid hög teknisk svårighetsgrad. 
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5.2.2 Väg 339 etapp 2 

5.2.2.1 Bakgrund 

Projektet är en fortsättning på etapp 1 och omfattar om- och tillbyggnad av väg 339, mellan 
Hökvattsån och Öjån i Jämtlands län. Den tidigare tjälskadade vägen ersätts av en till största 
delen helt ny väg på totalt 11 700 m. Den nya vägen börjar och slutar på den befintliga och 
korsar den gamla vägen ett antal gånger. Vissa vägavsnitt byggs helt i obruten terräng. 
Entreprenör på projektet är NCC och beställare är Vägverket Region Mitt. Projektet startade i 
november 2001 och beräknas vara klart under sommaren 2003. Det konkurrensutsatta 

riktpriset för entreprenaden är 30 
miljoner kronor och incitamentet 
mellan beställaren, entreprenören 
och projektören är 40/40/20. 
Underentreprenören har ett 
incitamentsavtal mot NCC på de 
maskinarbeten som skall utföras. 
Incitamentsavtalet som tecknats 
mellan entreprenören och 
underentreprenören medför att 
parterna delar lika på eventuell 
vinst eller förlust. Förfaringssättet 
vid upphandlingen skiljer sig från 
etapp 1 eftersom detta projekt är 
upphandlat som en 
totalentreprenad med ABT 94 som 
grund.  

Figur 5.1 Förberedelser inför rätning av väg 339. 
 
De gemensamt framtagna målen för projektet är:  
 
Ø Kostnadsbesparing med 10 %. 

 
Ø 4 veckor kortare byggtid och tidigarelagd sluttid. 

 
Ø Dokumenterade arbetsberedningar på gemensamt utvalda moment där projektmål och 

delmål skall ingå. 
 
Ø Gemensamma friskvårdsaktiviteter med minst 50 % närvaro 

 
Vid uppfyllda mål utgår bonus till parterna. 

5.2.2.2 Samverkansmöte 

Vid vårt platsbesök på väg 339 Hökvattsån-Öjån torsdagen den 14/2 deltog vi i ett 
samverkansmöte. Vid detta möte deltog representanter från beställaren, entreprenören, 
projektören, underentreprenören samt en representant från studiegruppen. Studiegruppens 
uppgift är att observera och utvärdera partneringkonceptet effektivitet.  
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Den första punkten som diskuterades på mötet var förslag på  framtida samverkansaktiviteter. 
Beställaren hade som förslag att utbilda maskinförarna i utförandedelen av ATB väg. 
Beställaren och entreprenören tyckte att detta var ett mycket bra förslag eftersom det finns 
pengar att spara om arbetet utförs korrekt. Underentreprenören reserverade sig dock mot 
förslaget eftersom denna utbildning skulle leda till produktionsbortfall. Efter att beställaren 
och entreprenören enats om att betala lön till underentreprenörens maskinförare för den 
aktuella dagen var de överens. När detta var beslutat redogjorde platschefen för 
produktionstidplanen. Denna visade att arbetet gick bättre än väntat främst på grund av duktig 
personal och den milda vintern.  
 
Under punkten teknikfrågor diskuterades projektering och metodval. Projektören redogjorde 
för den aktuella massbalansen på sträckan och den visade på ett överskott. Parterna enades 
dock om att vara sparsam med att transportera massorna till sidotipp eftersom kvaliteten på 
delar av det kvarvarande materialet var dålig. Bergmaterialet till projektet tas från en 
nyöppnad bergtäkt som ligger i närheten av vägen. NCC Ballast hade lämnat ett pris för att 
framställa förstärkningslager och bärlager till projektet. Beställaren tyckte dock att detta pris 
var aningen för högt. Därför beslöt parterna att priset skulle omförhandlas. 
 
För att underlätta utsättningsarbetet hade parterna i uppstartsskedet beslutat att GPS styrning 
skulle användas. Det som diskuterades under detta möte var hur denna utrustning skulle 
finansieras och om den skulle hyras eller köpas. Efter långa och utdragna diskussioner kom 
parterna fram till att GPS sändaren skulle hyras under en ett års period och att 
underentreprenören skulle få en tredjedel av sin investeringen finansierad via projektet. 
 
Under punkten målområden redogjorde platschefen för de aktuella målen och hur dessa 
följdes upp. Parterna beslutade sig för att komplettera de framtagna målen med ett miljömål. 
Resursbehovet på projektet diskuterades och parterna beslutade sig för att se över behovet av 
utsättare eftersom GPS tekniken underlättar utsättningsarbetet.  

5.2.2.3 Allmänna åsikter 

I likhet med många andra partneringprojekt uppstod inkörningsproblem innan parterna funnit 
sig tillrätta i sina roller. De anser dock att informationen varit tillräcklig i uppstartsfasen. Det 
går inte lära sig allt enbart genom information, det krävs praktiskt arbete och tid för att arbeta 
in konceptet (Tomas Holmstrand). 
 
Det mest tidskrävande är att skapa samsynen på projekt och mål samt förståelse för 
skillnaderna mot vanliga ”motpartskontrakt”. Diskussion kring riktprisförändrande åtgärder är 
ofrånkomligt innan alla har fått samma syn på hur partneringprojekt skall bedrivas och hur 
regelverket skall fungera. 
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För att underlätta dessa diskussioner har parterna kommit överens om att följande riktlinjer 
skall följas: 
 
Ø Högre kvalitet = ökat riktpris  

 
Ø Lägre kvalitet = sänkt riktpris 

 
Ø Tillkommande arbeten = ökat riktpris 
 
Ø Avgående arbeten = sänkt riktpris 

 
Ø Ändrat utförande med bibehållen kvalitet = ingen ändring av riktpris 

 
Dessutom kan onormala väderförhållanden eller ändringar i regelverk medföra en justering av 
riktpriset. Här bör även tydliggöras att den primära orsaken till ändringen är det som styr om 
riktpriset skall justeras. Exempelvis byte från konventionell grusöverbyggnad till lätt 
bergbank = högre kvalitet = ökat riktpris, men om den primära orsaken är lägre totalkostnad 
med bergbank görs ingen riktprisjustering. Priset ändras inte heller om kvalitetsökningen 
medför överkvalitet. 
 
Genom erfarenheter från etapp 1 har åtgärder vidtagits för att underlätta partneringsamarbetet 
i detta projekt. Följande punkter är ett resultat av erfarenhetsåterföringen (Peter Rehnman): 
 
Ø Max ett möte per vecka där vart fjärde möte är ett samverkansmöte som omfattar de 

entreprenadjuridiska punkterna förutom vanliga produktionsmötespunkter. Övriga tre 
möten är produktionsmöten. Båda mötesformerna har fått nya dagordningar. 

 
Ø Deltagarnas roller är klarlagda inom gruppen men ej nertecknade i någon from av 

befattningsbeskrivning 
 
Ø Projektören finns alltid representerad på plats och deltar i alla möten. De ingår även i 

hela incitamentsupplägget. 
 
Ø Målen är färre och lättare att följa upp. Målen togs fram gemensamt vid teambuilding 

och har kompletterats därefter. Uppföljning sker på varje möte för att säkerställa 
önskad effekt. 

5.2.3 Reflektioner 

Tillvägagångssättet vid framtagning av målen för detta projekt har varit klanderfritt. Alla 
yrkeskategorier deltog och fick sin röst hörd. Även yrkesarbetarna deltog vilket inte varit 
fallet i flera andra partneringprojekt. Målen är även tydligt mätbara vilket borgar för ständiga 
förbättringar och möjligheten att styra projektet ökar.  
 
För att ytterligare engagera speciellt yrkesarbetarna, som inte har något att göra med 
incitamentet, har parterna beslutat att ett bonussystem skall införas som utfaller om 
projektmålen uppnås. Hur bonussystemet skall utformas är inte klart, troligen kommer 
bonusen att bestå av en resa eller liknande.  
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Ett problem som uppstod under etapp 1 var långa kommunikationsvägar mellan konsulten och 
arbetsplatsen. För att åtgärda detta problem beslutade beställaren att konsulten inför etapp 2 
skulle finnas representerad ute på arbetsplatsen. Detta löstes genom att konsulten nu använder 
sig av egen mätpersonal som i sin tur sköter kommunikation mellan konsulten och 
arbetsplatsen. Denna lösning har visat sig fungera mycket bra men nu har nya frågor uppstått. 
Entreprenören reserverar sig för att deras egen mätpersonal står utan arbete och därför borde 
placeras ute på projektet. Detta visar på att nya frågeställningar hela tiden kommer upp och 
när ett problem lösts uppstår nya. Här gäller det att parterna hela tiden är observanta och 
tillsammans hjälps åt för att finna lösningar som är bäst för projektet.  
 
Upphandling av tilläggsarbeten ledde till bekymmer under etapp 1. Detta berodde till stor del 
på att  parterna sköt på diskussionen kring vad som var tilläggsarbeten till slutet av projektet. 
Först då alla tilläggsarbeten var utförda justerades riktpriset. Detta bidrog till att onödiga 
diskussioner uppstod. För att undvika detta problem får entreprenören i etapp 2 redovisa en 
kostnadskalkyl före varje aktuellt tillägg. Denna kalkyl skall sedan godkännas av beställaren 
innan entreprenören utför arbetet. Den aktuella summan adderas sedan till det ursprungliga 
riktpriset vilket leder till att incitamentstänkandet även finns på tilläggsarbetena. 
 
NCC lämnade ett sidoanbud som innebar att gruset från den gamla vägen skulle användas 
som fyllning i den nya. Det har i efterhand visat sig att detta troligtvis inte kommer att kunna 
utföras eftersom materialet är betydligt sämre än väntat. Entreprenören har därför ställt frågan 
om detta är riktprishöjande. Beställaren menar dock att entreprenören är ansvarig för de 
sidoanbud som lämnats. Detta visar på vilka problem som kan uppstå om beställaren köper ett 
sidoanbud. Parterna är med anledning av ovanstående överens om att sidoanbud inte borde 
accepteras i framtida partneringupphandlingar. De menar även att parterna tillsammans ska ta 
fram förslag till nya lösningar och därför är det dumt att entreprenören är låst av sitt 
sidoförslag. 
 
Ovanstående reflektioner visar att parterna tagit lärdom från tidigare projekt. Entreprenören 
anser dock att erfarenhetsåterföringen från etapp 1 till etapp 2 kunnat vara bättre. 
Återföringen har endast skett muntligen från personer som deltog i etapp 1.  
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5.3 Partnering Region Norr 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för partneringprojekt som omfattar rekonstruktion av 
befintlig väg. För att få en klar bild av parternas åsikter angående partnering har vi 
genomfört intervjuer med de inblandade aktörerna. På entreprenad Korpforsen  har vi 
intervjuat projektledare Leif Lindgren, Vägverket Region Norr och platschef  Torgny 
Eriksson, Vägverket Produktion Nord. På entreprenad Gunnarsbyberget-Norriån  har vi 
intervjuat projektledare Helena Eriksson, Vägverket Region Norr och platschef Lennart 
Martinsson,  NCC.  

5.3.1 Korpforsen väg 760 

5.3.1.1 Bakgrund 

I entreprenaden Korpforsen ingår förstärkningsarbeten på en 23 km lång sträcka. Befintlig 
grusväg ska rekonstrueras samt förses med en beläggning. Entreprenaden pågår för fullt och 
beräknas vara klar under andra halvan av 2002. Det konkurrensutsatta riktpriset för 
entreprenaden är 30 miljoner kronor och incitamentet mellan beställaren och entreprenören är 
50/50. Entreprenör på objektet är Vägverket Produktion Nord och beställare är Vägverket 
Region Norr. Entreprenaden upphandlades som vanlig generalentreprenad med AB 92 som 

bas och omförhandlades till 
partnering efter det att entreprenören 
var utsedd. Denna entreprenadform 
valdes för att säkerställa lika 
konkurrensvillkor och möjligheten 
att arbeta med ett välbeprövat 
juridiskt dokument. Orsaken till 
valet av entreprenadform var 
densamma för entreprenaden på väg 
763.  Enligt entreprenören innebär 
partnering att kvaliteten står mer i 
fokus och projektet anpassas mer 
efter rådande förhållanden. En 
nackdel är dock att det nya 
arbetssättet innebär fler oklarheter 
vilket ställer större krav på 
platsledningen.  

Figur 5.2 Utläggning av slagg som förstärkningslager. 

5.3.1.2 Uppstart 

Projektledaren och konsulten som upprättade handlingarna byttes ut efter det att entreprenören 
var upphandlad. Detta för att de inblandade inte skulle låsa sig vid förfrågningsunderlaget. 
Ritningarna som entreprenören räknat sitt anbud efter lades åt sidan och en ny konsult och 
projektledare tillsattes. Beställaren, entreprenören och konsulten fick nu en chans att starta om 
på nytt och tänka i helt nya banor. Tiden för uppstarten blir relativt lång när 
tillvägagångssättet är enligt ovan. Uppstarten tog i detta fall ca 3 veckor och under denna tid 
hölls ett flertal möten som gick ut på att ta fram riktlinjer för det fortsatta arbete. Genom att 
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lägga extra tid vid uppstarten tjänas mycket in när projektet väl kommer igång (Leif 
Lindgren). I Korpforsenprojektet tycker entreprenören att uppstartsfasen inte prioriterades i 
tillräcklig utsträckning, det var stora osäkerheter och frågor kring projektet från början 
(Torgny Eriksson). 
 
Under uppstartsfasen togs även de objektspecifika målen fram av partneringgruppen. Gruppen 
beslöt att följande mål skulle gälla: 
 
Ø Kostnadsbesparing med 10%. 
 
Ø Bärigare väg jämfört med förfrågningsunderlaget. 
 
Ø Bärig väg till vårförfallet år 2002 
 
Ø Noll fel vid miljörevision 
 
Ø Noll kundklagomål 
 
Ø Noll kvalitetsfel 
 

Endast hårda mål togs fram för att underlätta uppföljningen under projektets gång. 
Betalningen av entreprenören sker mot utfört arbete och utbetalningarna följs sedan upp mot 
riktpriset så att beställaren ska ha en chans att ingripa om något går snett. Den ansvariga 
projektledaren tycker att projektet hittills har fungerat väl och han tror att de viktigaste av 
målen kommer att uppfyllas (Leif Lindgren). 

5.3.1.3 Genomförande 

Partnering innebär utan tvekan en ökad arbetsbelastning för de inblandade. Eftersom många 
beslut tas under resans gång så måste alla parter vara aktiva hela tiden. När partneringmöten 
hålls är det viktigt att alla är närvarande, detta för att erfarenhetsutbytet skall bli så stort som 
möjligt. Även yrkesarbetarna skall vara representerade under dessa möten, de har väldigt 
mycket att tillföra från den praktiska sidan (Leif Lindgren). Platsledningen insåg relativt 
snabbt att det inte var någon idé att låta alla yrkesarbetarn deltaga vid mötena utan istället 
valdes en representant ut. Det är svårt för yrkesarbetarna att komma till tals vid stora 
informella möten. Platsledningen upptäckte att det bästa sättet att hålla dem informerade och 
ta del av deras idéer var att besöka arbetarna ute på plats (Torgny Eriksson). 
 
Det är svårt att införliva åkarna i partneringsamarbetet eftersom de deltar under relativt kort 
tid. Övriga maskinister som deltagit under större delen av projektet har varit enklare att få 
med sig. Maskinisterna har på ett aktivt sätt deltagit och kommit med förslag till lösningar. 
Moroten för dessa är att de som sköter sig bäst får vara kvar längst. En underentreprenör som 
kommer med egna kreativa idéer är en stor tillgång. Entreprenören är mycket nöjd med 
partnering när man ser till möjligheten att påverka. Tekniska lösningar och anpassat byggande 
främjas i partneringsamarbete vilket borgar för kostnadseffektiva projekt (Torgny Eriksson).  
 
Exempel på lösningar som kommit fram under projektet är att man använder hyttsten i 
vägkroppen, samt att man sänkt vissa skärningar för att få tillgång till mera material. 
Linjeföringen på vägen har även justerats något för att uppnå massbalans. Allmänna Tekniska 
Beskrivningar (ATB) används i mindre omfattning eftersom nya lösningar testas och vägen 



Partnering inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet 
___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 36 

anpassas efter aktuella förhållanden. ATB är ett regelverk som används som tekniskt stöd vid 
vägprojekt. Även om ATB inte följs till punkt och pricka så är risken väldigt liten att 
kvaliteten sjunker. Samarbete och delat ansvar borgar för hög standard. Eventuella 
förändringar från förfrågningsunderlaget skall genomföras i samråd och grundtanken är att ge 
och ta. Om ett moment blir dyrare än beräknat skall man i första hand försöka spara in på 
något annat. Om detta inte går skall riktpriset regleras. Rena tilläggsbeställningar arbetas in i 
riktpriset och ingår således i incitamentsavtalet. Det är viktigt att man mängdreglerar för att 
hålla koll på kostnaderna, om verkliga kostnader kraftigt avviker från prognosen skall 
riktpriset ändras. Även vid stora avvikelser från förfrågningsunderlaget bör riktpriset 
omförhandlas (Leif Lindgren). 

5.3.1.4 Framgångsfaktorer/ Problem 

Återföring av erfarenheter fungerar inte som det ska i dagens traditionella entreprenader. En 
konsult som projekterar ett projekt får sällan någon feedback från de som verkligen utfört 
arbetet. Konsulten är sällan insatt i hur produktionen sköts ute på bygget och har således svårt 
att anpassa sig därefter. Eftersom partnering sammanför alla yrkeskategorier till en grupp som 
samarbetar så blir följden att kunskapsutbytet ökar. Risken att göra samma fel gång på gång 
blir liten eftersom man lär av varandra. För att detta skall fungera är det viktigt att rätt 
personer ingår i partneringgruppen. Platschefen måste vara insatt i konceptet för att kunna 
hjälpa till att föra processen framåt. Han får ej vara rädd att släppa fram nya idéer och testa 
oprövade lösningar. Ett helt projekt kan gå i stöpet om fel entreprenör väljs eller om 
beställaren inte har rätt kompetens och attityd. Beställaren måste vara beredd på att gå ifrån 
sitt ursprungliga tänkande för att i stället testa nya lösningar. De är även viktigt att han törs ta 
de beslut som krävs även om det medför att man går ifrån gällande standard (Leif Lindgren).   
 
Betydligt mer konsulttid erfordras om tillvägagångssättet är som i Korpfors dvs. att en konsult 
tar fram handlingar till anbudsskedet och sedan tas en ny konsult in i byggskedet (Leif 
Lindgren). Entreprenören anser att beställaren inte bör lägga ner så mycket resurser på den 
första projekteringen eftersom denna ändå kommer att ändras. För att arbetet skall kunna 
bedrivas effektivare än i dagsläget krävs att beställare och konsulter deltar mer aktivt på plats 
(Torgny Eriksson). 

5.3.1.5 Resultat/Framtid 

Partnering kommer på grund av arbetsbelastningen endast att användas på ca 10% av totala 
antalet objekt, dessa är de projekt där det finns chans att skapa frihetsgrader, tex 
rekonstruktionsarbeten i inlandet (Leif Lindgren). Partnering fungerar relativt bra på 
rekonstruktionsarbeten men kan vara än bättre lämpad för drift och underhåll. Detta eftersom 
driftområden upphandlas på långtidskontrakt vilket innebär möjlighet till närmare och bättre 
samarbete (Torgny Eriksson).  
 
För entreprenörens del är det ingen större skillnad ekonomiskt sett. En fördel är dock att 
risktagandet blir mindre eftersom beställaren tar halva underskottet om projektet går med 
förlust. Beställaren har mest att vinna eftersom denna får insikt i hur arbetet bedrivs samt får 
en högre kvalitet på det utförda arbetet (Torgny Eriksson). 
 
Partnering kräver en mer omfattande planering. Projekten bör därför dras igång i ett tidigt 
skede för att öka entreprenörens inflytande i inledningsfasen. När underentreprenörer anställs 
görs detta gemensamt av beställare och entreprenör. Beställaren kräver att entreprenören 
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frågar minst två underentreprenörer för att konkurrens skall föreligga. Detta kan ses som ett 
problem om resurser att utföra detta arbete finns i den egna organisationen. Det bör klart och 
tydligt framgå i förfrågningsunderlaget vilka delar som skall upphandlas gemensamt av 
beställare och entreprenör detta för att undvika onödiga konflikter. Partnering kräver att 
personalen på plats är erfaren och har kompetens att fatta egna beslut (Torgny Eriksson).  

5.3.2 Gunnarsbyberget – Norriån väg 763 

5.3.2.1 Bakgrund 

I entreprenaden Gunnarsbyberget-Norriån ingår förstärkningsarbeten på en 17 km lång 
sträcka. Befintlig grusväg ska rekonstrueras vilket innebär rätning av kurvor, förstärkning 
samt breddning. Entreprenaden pågår för fullt och beräknas vara klar under andra halvan av 

2002. Det konkurrensutsatta riktpriset för 
entreprenaden är 25 miljoner kronor och 
incitamentet mellan beställaren och 
entreprenören är 50/50.  Entreprenören 
debiterar självkostnad plus 7 %. NCC är 
entreprenör på objektet och beställare är 
Vägverket Region Norr. Entreprenaden 
upphandlades som vanlig 
generalentreprenad med AB 92 som bas 
och omförhandlades till partnering efter 
det att entreprenören var utsedd. Parterna 
enades om att i stort sett samma 
överordnade mål och delmål skulle gälla 
som för projektet Korpforsen detta för att 
jämförelser skulle kunna göras. 

Figur 5.3 Förberedelser inför breddning. 

5.3.2.2 Uppstart 

Partneringsamarbete var ett helt nytt arbetssätt för den aktuella platsledningen. Detta fick till 
följd att entreprenören i inledningsskedet var något tveksamma till arbetssättet och inte riktigt 
beredda att starta byggandet utan handlingar. När nya gemensamt framtagna handlingar tagits 
fram blev det betydligt enklare att genomföra arbetet (Lennart Martinsson) 
 
För att involvera alla aktörer i projektet hölls ett uppstartsmöte. Under detta möte gavs 
information om vad partnering innebär. Här uppmanades även underentreprenörerna att under 
projektets gång komma med förslag till lösningar. Parterna endes även om att 
underentreprenörerna skulle införlivas i ett incitamentsavtal som innebär att de får 20% av 
den eventuella vinsten på arbeten de är delaktiga i. Vid eventuell förlust får 
underentreprenören stå för 20% av merkostnaden. (Helena Eriksson). 
 
För platsledningen har samarbetet inneburit att engagemanget och kreativiteten har ökat. Det 
känns mycket stimulerande att beställaren lyssnar på deras egna åsikter och idéer om hur en 
väg ska byggas med en hög kvalitet samtidigt som det sker kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt (Lennart Martinsson). Eftersom en partneringentreprenad projekteras löpande 
är den svårare att styra på grund av att det inte finns något regelverk att luta sig mot. Detta 
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medför att det krävs en beställare som har stor erfarenhet från liknande projekt och vet vilka 
lösningar som fungerar i verkligheten (Helena Eriksson). 

5.3.2.3 Genomförande 

Ur entreprenörens synvinkel upplevs inte arbetsbelastningen som något problem utan den är i 
princip densamma som för en traditionell entreprenad. Detta beror till stor del på bra 
personliga relationer och ömsesidigt förtroende mellan aktörerna. Från beställarhåll upplevs 
dock arbetsformen som mer tidskrävande än en traditionell entreprenad (Lennart Martinsson 
och Helena Eriksson). 
 
Partnering ger en möjlighet för entreprenören att komma med förslag på tekniska lösningar 
som effektiviserar arbetet. Exempel på lösningar som parterna beslutat om är att använda 
slagg som förstärkningslager eftersom det blir billigare utan att kvaliteten försämras. 
Beläggningen har även den förändrats från en mjog till en Y2G. För gemensamt framtagna 
lösningar har beställaren konstruktionsansvaret och entreprenören för står för utförandet 
(Helena Eriksson). 
 
Ersättningsformen för detta projekt är löpande räkning med incitament. Enligt entreprenören 
en bra och smidig ersättningsform. Den öppna redovisning av entreprenörens ekonomi som 
löpande räkning förutsätter är inget problem (Lennart Martinsson). Redovisningen av 
ekonomin sker via NCC:s ekonomisystem. Projektledaren har tillträde till ekonomisystemet 
där alla kostnader för projektet finns redovisade. Beställaren menar att entreprenören varit 
öppen och tydlig med sin redovisning (Helena Eriksson).   
 
En förändring av riktpriset ska endast ske om mängderna i förfrågningsunderlaget inte 
stämmer med verkligheten. Under projektets gång finns det ingen anledning att ändra 
riktpriset på grund av mindre ändringar eller tillägg. Avvikelser skall noteras och 
sammanställning utförs när projektet är klart. Plus och minusposter bör i möjligaste mån ta ut 
varandra i slutändan. Diskussionerna om vad som ingår i arbetet förenklas om parterna är 
beredda på vissa förändringar. (Lennart Martinsson). Om rena tilläggsarbeten uppstår blir det 
en förhandlingsfråga mellan beställaren och entreprenören. Tilläggsbeställningen arbetas 
sedan in i riktpriset vilket leder att det finns ett incitament även vid dessa arbeten. Eftersom 
partnering är relativt oprövat finns oklarheter att reda ut när det gäller vad som skall leda till 
ett höjt riktpris (Helena Eriksson). 
 
Partnering innebär att erfarenhetsåterföringen mellan parterna blir väldigt stor. De som 
medverkar i gruppen lär väldigt mycket av varandra. En mix mellan erfaret folk och ungt 
nytänkande får till följd att utbytet av erfarenheter blir maximalt. Partneringgruppen fungerar 
som en kunskapsforum vilket får till följd att alla lär sig otroligt mycket (Helena Eriksson). 

5.3.2.4 Framgångsfaktorer/Problem 

Enligt entreprenören har inga större partneringrelaterade problem uppstått. Ett problem som 
dock uppstod var tidsbrist i uppstartsskedet vilket senarelade igångsättandet.  Partnering 
kräver ofta mer planering vid uppstarten eftersom handlingarna skall tas fram gemensamt. 
Detta bör tas i åtanke av beställaren. Eftersom handlingarna som finns tillgängliga har relativt 
låg detaljeringsgrad kan det bli svårt för entreprenören att följa upp mängder och kontrollera 
dessa mot ursprungshandlingen (Lennart Martinsson). 
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Personkemi och ärlighet mellan parterna är en förutsättning för ett lyckat resultat. Partnering 
kräver att personalen på plats är kompetenta och erfarna samt kan fatta egna beslut. Detta 
innebär att de mest erfarna aktörerna ofta finns på ett partneringprojekt vilket kan få till följd 
att kompetensen koncentreras till vissa få objekt. 
 
Det är mycket viktigt att entreprenören tillhandahåller en platschef som är lyhörd för 
förändringar samt arbetar med öppna kort. Ett helt projekt kan gå i stöpet om inte rätt 
platschef väljs. Vägverket bör redan i anbudsskedet ställa sådana krav så att detta faktum 
säkerställs. För att effektivisera arbetet ytterliggare krävs en slimmad organisation för att 
underlätta beslutsfattandet (Helena Eriksson). 

5.3.2.5 Resultat/Framtid 

I traditionella entreprenader är prisbilden pressad vilket innebär att lönsamheten är minimal. I 
partneringprojekt finns möjlighet för entreprenören att komma med lösningar som är 
kostnadseffektiva och på så sätt öka vinstmarginalen. Både entreprenör och beställare har 
mycket att vinna på att partneringsamarbete nyttjas eftersom ett vinna – vinna förhållande 
skapas. I slutändan är dock möjligheterna något större för entreprenören (Lennart 
Martinsson). 
 
Ett problem vid framtida partneringprojekt är att konsultbranschen är inne i en 
generationsväxling. Unga välutbildade personer blir anställda utan någon större praktisk 
erfarenhet. Eftersom partnering ställer högre krav på projektören kan denna samarbetsform 
drabbas extra hårt när erfarna konsulter går i pension. 
 
Partnering lämpar sig bäst vid rekonstruktionsprojekt utanför tätbebyggt område. På dessa 
ställen finns möjlighet att anpassa byggandet efter rådande omständigheter. På grund av detta  
kan byggandet kostnadseffektiviseras (Helena Eriksson). 

5.3.3 Reflektioner 

För ovana aktörer kan det vara ett problem att sätta sig in i partneringkonceptet. Det bör 
speciellt beaktas om parterna inte arbetat tillsammans i tidigare projekt. Under dessa 
förhållanden är teambuildningsprocessen extra viktig.  
 
I dessa projekt har ingen konfliktlösningsmodell tagits fram eftersom arbetet fungerar mycket 
bra vilket medfört att parterna inte känt något behov av detta. Det finns alltid en risk att 
parterna vaggas in i en falsk trygghet och släpper på affärsmässigheten. Sannolikheten att 
större konflikter uppstår är i de flesta fall mycket liten. Det är dock aldrig fel att vara 
förberedd.   
 
När det gäller rekonstruktion av befintlig väg finns stora möjligheter att effektivisera arbetet. 
Genom att ta beslut ute på plats ser parterna möjligheter som ingen tänker på i andra fall. 
Både bygget i Norriån och Korpforsen handlar mycket om massbalans. De massor som finns 
utefter vägsträckningen skall användas på plats och transporterna skall minimeras. När 
projekteringen sker utefter vägen kan balansen optimeras. 
 
Avslutningsvis kan man säga att parterna tycker sig se att man med partnering som arbetssätt 
har en möjlighet att bygga billigare och bättre. De menar även att det blivit roligare att arbeta 
på grund av den anda som skapats i gruppen. Ett tecken på detta är att ingen plan för 
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konfliktlösning har tagits fram, parterna anser att det är ett onödigt moment. De inblandade 
aktörer föredrar partnering framför en konventionell entreprenad och tror att samarbetsformen 
har kommit för att stanna.  
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6 DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 
För att läsaren skall kunna förstå Vägverkets uppgift i samhället beskrivs översiktligt deras 
sätt att arbeta i detta kapitel. Dessutom ges en utförlig redogörelse om partneringsamarbetet 
i Norsjö driftområde. Vi kommer att dra egna  slutsatser om partneringkonceptets effektivitet 
inom drift och underhåll. Under avsnitt 6.2 har vi även fört in de åsikter som kommit fram i 
samband med våra intervjuer.  

6.1 Vägverket 

6.1.1 Allmänt 

Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela 
vägtransportsystemet. Verket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, 
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter samt verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås. Härvid skall verket bland annat verka särskilt för 
tillgänglighet, hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö och en positiv regional utveckling. 
I sektorsuppgiften ingår att samverka och samordna insatser med berörda aktörer, och att på 
ett offensivt och resultatorienterat sätt driva på utvecklingen av vägtransportsystemet bl.a. 
genom att träffa överenskommelser, ge stöd, upphandla tjänster, tillhandahålla grunddata samt 
initiera forskning och utveckling. Till sektorsuppgifterna hör bl.a. det övergripande ansvaret 
för trafiksäkerhetsfrågor, alla miljöfrågor som är knutna till vägtransportsystemet, 
handikappanpassning av väg- och kollektivtrafiken samt utvecklingen av kollektivtrafiken. 

6.1.2 Organisation Vägverket 

Vägverket leds av en styrelse vars ledamöter förordnas av regeringen. Styrelsen ansvarar för 
myndighetens verksamhet. Styrelsens ansvar och uppgifter regleras närmare i 
verksförordningen, Vägverkets instruktion och särskild arbetsordning. Generaldirektören är 
under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vägverket är uppdelat i ett 
huvudkontor, sju regioner och fyra resultatenheter. Huvudkontoret som finns i Borlänge, har 
bla. till uppgift att på kort och lång sikt ge förutsättningar för organisationen att genomföra 
den verksamhet som krävs för att uppfylla de trafikpolitiska målen. 

6.1.3 Region Norr 

Region norr är en av de sju regioner som Vägverket är uppdelad i. Beställningsavdelningen 
som ansvarar för underhåll och investeringar av det statliga vägnätet består av tre olika 
avdelningar nämligen investering, upphandling, drift och underhåll.  
 
Ø Investering ansvarar för utförande av nybyggnadsverksamhet.  

 
Ø Upphandling svarar för regionens upphandlingar, budgetplanering och 

kostnadsuppföljning av pågående arbeten. 
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Ø Drift och underhåll ansvarar för drift av regionens allmänna vägar inklusive drift av 
öppningsbara broar och färjeleder. Eftersom vårt examensarbete är att studera 
partnering på ett drift och underhållsområde kommer vi att titta närmare på denna 
avdelning. Detta för att ge läsaren en inblick i vad som menas med ett drift och 
underhållsområde.  

6.1.4 Historia 

Före 1992 fungerade Vägverket som en statlig myndighet. Varje driftområde hade egen 
vägstation varifrån driften av vägnätet sköttes. Allt sköttes i egen regi förutom någon enstaka 
åkare som hyrdes in för vinterväghållning. Under den här tiden hade varje område sin egen 
vägmästare som själv förfogade över en årlig budget. För att täcka upp arbetsbehovet 
sommartid behövdes relativt många anställda, således uppstod överkapacitet under 
vinterhalvåret. För att vägarbetarna skulle sysselsättas även under vintern blev de ofta 
utskickade på arbeten som inte var ekonomiskt försvarbara i alla lägen.  
 
Under 1991 beslutades därför att Vägverket skulle delas upp i två delar för att effektivisera 
och spara resurser. Den 1 jan.1992 var myndigheten Vägverket uppdelad i Region, beställare 
och Produktion, utförare. Under de första åren uppstod viss turbulens inom Vägverket, 
speciellt inom Produktion fick man mer eller mindre en kulturchock. Från att vara van vid 
egen kassa och eget beslutsfattande skulle de nu anpassa sig efter de beställningar som kom 
från Region. Plötsligt fanns inget utrymme för extraarbeten och tyglarna stramades åt. Inte 
nog med att budgetramarna krympte utan nu kom även ett yttre hot.  
 
Under 1993 upphandlades ett första driftområde som pilotprojekt där privata entreprenörer 
fick lämna anbud. Produktion var dock utesluten ur denna upphandling. NCC räknade till sig 
detta område och resultatet var positivt. Under följande år upphandlades fler och fler 
driftområden under konkurrens och 1997 var detta genomfört i hela Sverige. Under dessa år 
testade Vägverket Region olika sätt att ersätta entreprenören för utfört arbete. Fast pris var en 
ersättningsform som testades på vinterväghållning med mindre lyckat resultat. Det innebär att 
utföraren får en fast summa som skall räcka hela vintern, jämfört med dagens system då 
entreprenören får betalt för utfört arbete. Fast pris för hela vintern medförde att 
entreprenörerna inte vidtog åtgärder i den omfattning som var önskvärt eftersom vinsten 
minskade i takt med ökade arbetsinsatser.  
 
Uppdelningen av Vägverket resulterade även i en geografisk uppdelning i regioner. Vägverket 
Region Norr:s geografiska område sträcker sig från Umeå i söder till Karesuando i norr och 
består totalt av 23 st driftområden. Varje driftområde har ett ansvarigt beställarombud vars 
främsta uppgift är att som kompetent beställare svara för att produkter och tjänster 
tillhandahålls med rätt kvalitet, i rätt tid och till förmånligaste kostnad.  
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Driftområdena handlas upp i full 
konkurrens bland entreprenörer. 
Entreprenören upphandlas oftast på 
långtidskontrakt, 3-5 år. I 
entreprenörens driftåtagande ingår 
bl.a. vinterväghållning som innebär 
snöplogning och halkbekämpning 
samt beredskap för akuta åtgärder när 
det uppstår hinder på vägen. Under 
övriga delen av året görs reparationer 
av vägbeläggningar, underhåll av 
grusvägar, skötsel av broar och 
vägmärken, renhållning samt slåtter 
och röjning av vägslänter. 

Figur 6.1 Kantskärning med väghyvel 

6.1.5 Upphandling 

Anbuden värderas i två steg. I första steget sker värdering mot minimikrav och pris. I andra 
steget värderas mervärden. Mervärden är till stor del en poängsättning av entreprenörens 
kompetens. Exempel på mervärden är resultat vid utvärdering av tidigare projekt samt vid 
kvalitetsrevisioner. Redan i anbudet skall entreprenören ange huruvida man uppfyller krav för 
mervärden. Driftområdena är indelade i områdestyper beroende på uppdragets svårighetsgrad. 
Totalt finns det fyra olika klasser varav två av klasserna finns inom Region Norr:s område. 
Dessa områden är låg- och medeltrafikerade områden. Klassningen av området beror främst 
på trafikarbetet i området men även andra faktorer kan ha inverkan.  
 
Anbud som inte uppfyller minimikraven beaktas inte utan förkastas. Ex. på punkter som ingår 
som minimikrav är att en kvalitetsplan ska redovisas och namn på nyckelpersoner ska anges. 
Mervärdena bedöms i en glidande skala av halva procentenheter upp till maxvärdet som anges 
i modellen för respektive områdestyp. Värdet på procentenheten beräknas utifrån det anbud 
som har den lägsta årliga anbudssumman. Viktning av mjuka parametrar är ca 10 % av den 
totala anbussumman. Vid anbudsvärderingen används två-kuvert metoden för att säkerställa 
en rättvis bedömning. Denna metod innebär att entreprenören lämnar in två anbud ett med 
mjuka parametrar och ett med priset. Metoden möjliggör för beställaren att göra en objektiv 
bedömning av mervärdena utan att vara påverkad av priset. Eftersom att endast 10 % utgörs 
av mjuka parametrar och skillnaden mellan entreprenörernas poäng oftast är väldigt liten så är 
det nästan alltid priset som avgör vem som väljs. Dessa procentsatserna på mjuka parametrar 
varierar mellan Vägverkets regioner. Region norr har en låg andel mjuka parametrar i 
förhållande till de övriga regionerna.  
 
I dagsläget har Vägverket centralt tagit fram ett förslag på ny anbudsvärderingsmodell. De 
personer som skall arbeta efter denna anser dock att det är en ren skrivbordsprodukt. Den 
innehåller många luddiga delar och det skulle vara så gott som omöjligt att göra en rättvis 
bedömning utifrån den. Man har därför beslutat att använda sig av fjolårets modell fram tills 
dess att den nya blivit reviderad och lätthanterligare. Modellen är inte statisk utan förändras 
med åren för att nya moment skall komma in i anbudshandlingarna och driva entreprenören 
till nya tankesätt. Om inget ändras så kommer anbuden att se likadana ut efter några år vilket 
skull göra urvalsprocessen än svårare. Vid ändringar skall facket vara inblandat för att 
säkerställa att deras medlemmars intressen tas tillvara. 
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Skillnaderna mellan en traditionell upphandling och en partneringupphandling är bla. att 
mjuka parametrar värderas högre vid en partneringupphandling. Detta beror mycket på att 
man arbetar tätt inpå varandra i projektform vilket innebär att ingående parter måste ha rätt 
kompetens och inställning. Det finns i dagsläget ingen fungerande modell för att säkerställa 
att kompetenta individer ingår i projektet. För att mjuka parametrarna skall accepteras som 
värderingsgrund  krävs att dessa ger ett ekonomiskt mervärde för beställaren. Han kan således 
inte sätta upp krav för att kunna välja en viss partner. Det ses som en stor fördel att 
entreprenören har kunskaper om partnering och vet vad han ger sig in på och kan vara med att 
driva projektet framåt. En av punkterna som därför bör finnas med i en framtida 
upphandlingsmodell för partnering är bedömning av entreprenörens tidigare partneringobjekt. 
Uppföljning som i dag  utförs på avslutade projekt av entreprenör och beställare är mycket bra 
och rättvis och den skulle endast behöva kompletteras med synpunkter angående samarbetet 
mellan parterna. Entreprenören bör även redan i anbudsskedet bifoga en beskrivning där han 
redogör för sina tankar om vad partnering innebär och vilka möjligheter som arbetssättet 
medför. Beställaren kan då utifrån detta bedöma om entreprenörerna har den rätta 
inställningen.  
 
Vägverket Region Norr har insett svårigheterna med en partneringupphandling. Därför har 
man valt att upphandla sina objekt som traditionella generalentreprenader för att sedan 
omförhandla dessa till partnering. Hur detta mer detaljerat gick går att läsa under Korpforsen 
projektet. I och med detta förfarande slipper man svårigheterna med att framställa ett 
förfrågningsunderlag utan mängdförteckning som ändå är kalkylerbart. Detta förfarande är 
helt korrekt så länge som alla entreprenörer är medvetna om förutsättningarna. 
 
Eftersom Partnering är ett nytt och oprövat arbetssätt kan detta medföra att entreprenören 
känner sig osäker vilket oftast leder till ett högre anbudspris. Detta problem bör dock vara av 
övergående karaktär eftersom när fler och fler har en möjlighet att arbeta på detta sätt kommer 
osäkerheten hos entreprenören att minska. Detta leder förhoppningsvis till lägre priser. 

6.2 Driftområde Norsjö 

På beställarsidan har vi intervjuat Leif Byström beställarombud. De personer vi intervjuat 
hos entreprenören är arbetschef Olle Öberg , platschef Anders Jonsson, arbetsledare Rickard 
Nilsson, arbetsledare Kent Olofsson och  yrkesarbetarna.   

6.2.1 Bakgrund 

6.2.1.1 Tillvägagångssätt 

När beslut togs att man skulle försöka införa partnering på ett driftområde sattes vissa kriterier 
upp för att välja ett lämpligt område. Vägverket Region Norr kom fram till att området som 
valdes skulle ha hanterlig storlek, god personkemi skulle sedan tidigare finnas mellan de 
inblandade och det skulle finnas tid kvar på det gamla kontraktet. Beställaren kände sig inte 
mogen för en upphandling med partnering som grund och valde därför att omförhandla ett 
befintligt kontrakt. Ursprungliga kontraktet har ABT 94 som grund vilket även blev fallet för 
partneringprojektet. Orsaken till att dessa kriterier valdes var att underlätta införandet av den 
nya samarbetsformen och öka chansen att lyckas med partneringkonceptet.  
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Tre områden uppfyllde ovanstående kriterier och valdes ut från början, Arvidsjaur(VV PN), 
Robertsfors(Skanska) och Norsjö(VV PN). Norsjö valdes p.g.a. att de två övriga hade kortare 
tid kvar på kontraktet. Tiden ansågs viktig eftersom konceptet kräver att beställare och 
entreprenör får möjlighet att hitta sina roller. 

6.2.1.2 Områdesbeskrivning 

Norsjö driftområde ligger i 
Västerbotten ca 7 mil norr om 
Lycksele. Norsjö är ett 
medelstort driftområde med 880 
km väg, varav 353 km är 
grusväg. Områdets storlek samt 
det faktum att det ligger en bit in 
i landet gör Norsjö till ett bra 
pilotprojekt. Entreprenör på 
området är Vägverket 
Produktion Nord. Relationen 
mellan Beställare och Utförare 
anses god vilket möjliggör ett 
gott samarbete.  

Figur 6.2 Driftkarta, Norsjö med omnejd.  

6.2.1.3 Allmänna åsikter om partnering 

Partnering bygger på att genom ett gott samarbete försöka nyttja de resurser som finns på 
bästa sätt. Detta samarbete är viktigt inom drift- och underhållsverksamhet eftersom arbetet 
sker mot en tredje part vilken i detta fall är bilisten. En fördel med partnering är att 
entreprenören får en möjlighet att testa nya lösningar och produkter. I övrigt är inte partnering  
något speciellt för entreprenören. Beställaren har under senare år tappat en viss del av den 
kompetens som fanns direkt efter uppdelningen till produktion och region. Partnering är ett 
sätt för beställaren att åter få en insyn i entreprenörens arbete och själv bli uppdaterad (Olle 
Öberg).  
 
Det nära samarbetet upplevs som positivt och det beror bland annat på de goda relationer som 
sedan tidigare finns mellan parterna. En extra morot för att spara in pengar är att en eventuellt 
vinst återinvesteras i området. Det traditionella sättet att arbeta medförde onödiga kostnader 
då entreprenören jagade pengar och utförde arbetet utan sunt förnuft. Då förlorade 
entreprenören pengar om han inte plogade enligt regelverket. Partnering medför ett 
kostnadseffektivare arbete och pengarna nyttjas där de bäst behövs Detta kan bero på att alla 
parter blir mer öppna för förändringar. Det är lättare att få gehör för sina åsikter vilket skapar 
ett öppet klimat där nya idéer är välkomna (Anders Jonsson, Rickard Nilsson och Kent 
Olofsson). 
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6.2.2 Uppstart 

6.2.2.1 Informationsmöte 

Ulf Olsson och Per Björnfot hade ett informationsmöte angående partnering redan den 14/5 –
01. På detta möte deltog ett relativt stort antal representanter från utförar- och 
beställarorganisationerna. Av dessa ingår endast ett fåtal i den slutliga genomförandegruppen. 
   
Ulf Olsson från Banverket medverkade på grund av hans stora erfarenhet inom 
partneringområdet. Han har genomfört studier och skrivit artiklar och rapporter om ämnet 
samt aktivt deltagit i projekt vid Banverket. Per Björnfot från Vägverket Region har tidigare 
varit inblandad i partneringprojekt och är den inom den egna organisationen som kan verka 
som partneringledare.  
 
Under mötet i maj gick man igenom vad partnering innebär och försökte förankra iden hos de 
inblandade. Vissa praktikfall redovisades för att deltagarna skulle få en förståelse om hur 
partnering fungerar i verkligheten. Under detta möte ombads deltagarna fundera på vilka 
personer som skulle vara inblandade i partneringgruppen. Den 28/5 utsågs partneringgruppens 
medlemmar.  

6.2.2.2 Arbetsmöte 1 

13/6 hölls ett arbetsmöte vars huvuduppgift var att diskutera fram relevanta mål som kändes 
rätt för alla parter. Utifrån de mål som togs fram skulle fyra huvudmål utses för att begränsa 
och göra målen överskådliga. Medlemmarna i samverkansgruppen fick i uppgift att 
individuellt utan att diskutera med varandra rangordna övergripande mål och delmål. Målen 
poängsattes dels efter angelägenhetsgrad dels efter vilken potential för förbättringar de hade. 
De huvudmål som gruppen kom fram till var följande: 
 
Ø Ökad kundtillfredsställelse 
 
Ø Bättre framkomlighet 
 
Ø Ökad trafiksäkerhet 
 
Ø Ökad kostnadseffektivitet 

 
En fullständig beskrivning av målen och åtgärdsförslagen finns i bilaga 1. 

6.2.2.3 Arbetsmöte 2 

20/8 fastställdes de framtagna målen och Ulf redogjorde för olika typer av måluppfyllelse. 
Gruppen diskuterade hur målen skulle följas upp och mätas. Delmålen gick att mäta både i 
hårda och mjuka parametrar. De hårda målen var relativt enkla att komma överens om 
eftersom man kan mäta dessa i rena siffror. När det gällde de mjuka målen krävdes en längre 
diskussion för att enas om hur de skulle mätas. Det bestämdes att deltagarna skulle fundera på 
detta fram till nästa möte. Andra uppgifter som parterna skulle tänka på till nästa möte var att 
ta fram ett preliminärt riktpris samt en generell dagordning för kommande partneringmöten. 
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6.2.3 Gruppens åsikter 

Beställarens och entreprenörens åsikter om vilka mål som skulle prioriteras stämde väl 
överens. Detta medförde att det var relativt lätt för deltagarna att enas kring målen. Ett 
problem som dock upptäckts nu när projektet är igång är att vissa av de framtagna målen är 
svåra att följa upp. En av orsakerna till detta är att uppföljningarna från tidigare år är 
bristfälliga. För att lättare kunna förankra målen med projektet hos alla åkare borde även 
underentreprenörerna ha givits möjlighet att deltaga i ett tidigare skede. Det är viktigt att alla 
parter ges en möjlighet att påverka (Anders Jonsson, Rickard Nilsson och Kent Olofsson). 
 
En annan orsak till att målen är svåra att mäta kan vara att målen togs fram i ett tidigt stadium. 
Detta skedde innan partneringgruppen var utsedd  vilket i sin tur resulterade i mål som var en 
aning abstrakta och för övergripande. De blev således svåra att mäta och arbeta mot trots att 
målen i sig säger bra saker (Leif Byström).  
 
Det tar alltid en viss tid att inarbeta ett nytt koncept inom en organisation. Det verkar dock 
som att de flesta snappat upp tanken med projektet. Engagemanget har ökat gradvis allt 
eftersom de ser att deras förslag tas på allvar och används ute i produktionen (Dennis 
Lundgren). 
 
För att ytterliggare öka engagemanget kan ett bonussystem vara bra för att sporra 
medarbetarna. Det är dock svårt att utforma ett system som är rättvist och enkelt för alla att 
förstå. Ett invecklat system kan skapa osämja och osäkerhet (Anders Jonsson, Rickard 
Nilsson och Kent Olofsson). 
 
Bonussystem kan även vara en drivkraft för att uppfylla framtagna mål. För att få ett 
fungerande bonussystem krävs hårda mål där bonusen utfaller om dessa uppfylls. I Norsjö 
finns inga mål som är lätta att mäta vilket försvårar framtagandet av ett bonussystem (Olle 
Öberg). 
 
I Norsjö har den egna personalen inte blivit involverad i den grad som vore önskvärt  trots 
flera informationstillfällen. Orsaken till detta kan delvis vara avsaknaden av ett bonussystem 
men också att det krävs tid för konceptet att sjunka in. Det finns således potential till 
förbättringar när partnering får fäste i hela organisationen. När det gäller underentreprenörer 
så har budskapet tagits emot på ett bättre sätt. Detta kan bero på att de ser möjligheter till egen 
vinning om riktpriset understigs, eftersom pengarna återinvesteras och skapar nya jobb 
(Anders Jonsson, Rickard Nilsson och Kent Olofsson). 
 
Yrkesarbetarna anser dock att informationen varit tillräcklig för deras del och tycker inte att 
det finns behov av fler möten i inledningsskedet än de möten som arbetsledningen hållit. De 
menar att partneringkonceptet inte medför några större förändringar i deras dagliga arbete 
(Yrkesarbetarna). 
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6.2.4 Genomförande 

6.2.4.1 Partneringmöte 1 

27/8 hölls det första partneringmötet med delar av den fastställda genomförandegruppen. I 
den gruppen ingår fyra representanter från Vägverket Produktion samt tre från Vägverket 
Region varav en fungerar som partneringledare. På detta möte diskuterades förslag på 
dagordning och frekvens av möten. Det beslutades att partneringmöten skulle hållas en gång 
per månad. Underentreprenörerna kommer att deltaga vid vissa av de möten som hålls i 
Norsjö för att även deras idéer och erfarenheter skall kunna fångas upp. Även denna gång fick 
gruppen uppgifter att tänka på till nästa möte, tex åtgärder, uppföljningspunkter och tekniska 
lösningar. För att minimera arbetsbördan beslutade gruppen att en generell dagordning skulle 
tas fram redan från första början. En relativt enkel dagordning med huvudpunkter och övriga 
frågor. Se bilaga 2.  
 
1/9 infördes partneringkonceptet formellt på Norsjö driftområde trots att alla detaljer ej var 
lösta. Riktpriset var vid denna tidpunkt inte fastställt utan detta gjordes i samråd mellan 
beställarombudet och arbetschefen. Den 14/9 bestämde de att riktpriset skulle ligga på 14,6 
miljoner. Riktpriset togs fram genom att entreprenören och beställaren var och en studerade 
föregående års kostnader och utifrån detta gav förslag på ett rimligt riktpris.. Det visade sig att 
entreprenörens och beställarens prognos av priset stämde väl överens vilket innebar att man 
relativt enkelt kunde enas. I detta riktpris ingår kostnader för utfört arbete, ett påslag för 
administration på 3% och ett påslag för vinst/risk på 7%. 
 
Tidigare i processen hade man beslutat om en riskfördelning mellan beställare och utförare på 
70/30. Dvs om riktpriset understigs fördelas vinsten så att beställaren får 70% och utföraren 
30%. De 70% som beställaren eventuellt erhåller kommer att återinvesteras i driftområdet. 
Om riktpriser däremot överstigs så får beställaren stå för 70% och utföraren 30%. Orsaken till 
just denna fördelning är att konceptet är relativt obeprövat och entreprenören vill inte ta för 
stor risk.   

6.2.4.2 Partneringmöte 2 

Andra partneringmötet hölls den 23/10 i Norsjö. På förmiddagen diskuterades till stor del 
endast ekonomiska frågor. Efter lunch började själva partneringmötet där även representanter 
för underentreprenörerna deltog. Mötet visade sig bli väldigt produktivt och många 
konstruktiva idéer vädrades. Åtgärder som diskuterades var bland annat att en 
standardsänkning när det gäller plogning skulle tillåtas under natten. Detta för att vägen skulle 
vara snöfri under morgontimmarna när pendeltrafiken sätter igång. En annan sak som togs 
upp var användandet av underbett på lastbilar. Underbett är en utrustning som monteras under 
lastbilen för att enkelt kunna avjämna spårbildning. Enligt Vägverket Region ska alla bilar 
utrustas med denna utrustning för att minimera spårbildning och öka trafiksäkerheten. Detta 
håller inte underentreprenörerna med om och anser att det skulle bli en överetablering av 
underbett. Därför enades parterna om en kompromiss där några bilar utrustas med underbett 
och dessa bilar får då med jämna mellanrum köra över hela området. I båda dessa fall ser man 
hur partnering kan tillåta en sänkning av kraven så länge standarden totalt sett inte försämras. 
Utöver detta kom en hel del idéer fram om hur arbetet kunde effektiviseras.  
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6.2.4.3 Partneringmöte 3 

Den 20/11 hölls det tredje partneringmötet och även detta möte var i Norsjö. Tyvärr kunde 
inte underentreprenörerna deltaga vid detta möte. Detta avbräck innebar att diskussionen 
mellan de inblandade inte alls blev lika allsidig som vid föregående möte. Slutsatsen som kan 
dras av detta är att olika kategorier av människor bör deltaga vid mötena för att dessa ska bli 
så givande som möjligt. Följande punkter diskuterades på mötet. Det nya kontraktet mellan 
beställare och entreprenör var ännu inte riktigt klart, vissa omständigheter kring det gamla 
kontraktet hade medfört att detta dragit ut på tiden. Lösningen var dock inte långt borta och 
kontraktet skulle undertecknas inom en snar framtid. Vissa av åtgärdsförslagen som 
presenterades vid det förra mötet hade testas under den gångna perioden och resultaten var 
goda. Ett exempel på detta var att plogningen skulle anpassas efter pendeltrafiken vilket 
innebär att den riktning som har mest trafik under morgontimmarna ska plogas först. Denna 
förändring mottogs positivt bland trafikanterna vilket är ett kvitto på att samarbetet har avsedd 
verkan. 
 
Sedan diskuterades de fastställda målen och deltagarna fick möjligheter att komma med idéer 
på nya åtgärdsförslag. Ett av delmålen för detta projekt är att minska antalet återkommande 
fel och där kom flera intressanta idéer fram. En av dessa var att man skulle testa ett nytt 
material som isoleringslager vid återkommande trumuppfrysningar. Materialet består av glas 
som tillsammans med en tillsats medför att materialet får önskade egenskaper. Beställaren 
ville att entreprenören skulle testa metoden under förutsättning att han följer upp arbetet och 
jämför kostnaderna och kvaliteten med traditionella metoder. För att registrera och identifiera 
återkommande fel använder Vägverket Produktion sig av ett nytt system som kallas Prodata. 
Detta system är uppbyggt kring GPS tekniken och innebär att fel och brister kan noteras vid 
besiktning. Denna information kan sedan skickas till den som skall åtgärda felet. Personen 
ifråga får på detta sätt en detaljerad beskrivning av felets karaktär och läge. Mätmetoderna av 
de mjuka målen var också föremål för diskussion, men man kunde inte enas kring hur 
uppföljningen skulle ske.  
 
Betalningen av arbetet sker enligt en fastställd betalningsplan med utbetalning på 1/12 av 
riktpriset varje månad. Parterna beslöt att en avstämning av utfört arbete mot betalningsplan 
skulle ske efter jul. Produktion reserverade sig för att månaderna efter jul skulle bli 
arbetskrävande för deras del vilket innebär att de får stora kostnader denna period. Parterna 
beslöt att detta problem skulle ses över. 

6.2.4.4 Partneringmöte 4 

Detta möte hölls den 17/12 på vägstationen i Norsjö. Under förmiddagen behandlades utfört 
arbete och ekonomiska frågor. Platschefen redogjorde för arbete som utförts under den 
gångna perioden. Under punkten ekonomi diskuterades betalningsplanen och parterna enades 
om att en gemensam mall skulle tas fram för att underlätta redovisning och reglering av 
kostnaderna. Man beslutade även att alla mängder skulle redovisas. Dessa mängder behövs 
för att möjliggöra en god uppföljning och skapa en grund för kommande driftupphandlingar. 
Utfallet för de första månaderna visade att ekonomin följde den uppsatta prognosen relativt 
väl. 
 
Under den andra delen av mötet deltog även Vägverket Produktions driftpersonal samt 
representanter för underentreprenörerna på området. De nya deltagarna fick en snabb 
redogörelse av det aktuella läget. Här framgick även att partneringkonceptet inte riktigt var 
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förankrat i hela organisationen. Efter denna korta redogörelse fick driftpersonalen möjlighet 
att komma med åtgärdsförslag som de tyckte var relevanta. Ett av förslagen som kom fram 
var att montera ett räfflat stål på sidovingen för att undvika den kant som bildas intill 
plogkarmen vid plogning med underbett. Ett annat förslag var att man skulle köra ut 
förstärkning till sommarens zonarbeten medan backen är frusen. Orsaken till detta är att 
vägarna är mycket bärigare under vinterhalvåret vilket minskar risken att vägen körs sönder. 
Gruppen diskuterade även de åtgärdsförslag som testats under den gångna perioden. 
Reaktionerna på dessa var överlag positiva. I övrigt framkom inga revolutionerande lösningar 
eller förslag till förbättringar. 

6.2.4.5 Partneringmöte 5 

Torsdagen den 24/1 hölls det femte partneringmötet även detta i Norsjö. I detta möte deltog 
beställaren och entreprenören dvs. inga underentreprenörer fanns representerade. 
Beställarombudet  från Storuman deltog för att få en inblick i hur arbetet bedrivs samt för att 
snappa upp idéer som går att använda på de driftområden han ansvar för.  
 
Under punkten utfört arbete diskuterades den gångna perioden. Den hade varit mycket 
besvärlig på grund av det extrema blidväder som var i början av januari. Detta hade fått till 
följd att åtgången på sand varit stor, mängder som normalt räcker flera månader förbrukades 
nu på två veckor.  
 
Tekniska lösningar från föregående möte följdes upp. Det räffliga stål som skulle monteras på 
sidovingen för effektivare plogning hade inte kunnat testats fullt ut eftersom det knappt 
kommit någon snö under perioden. Gruppen enades dock om att fortsätta med testet. Förslag 
på nya lösningar som diskuterades var att använda varmvattensandning för att få bukt med 
den kallhalka som bildas när vägbanan är kall under en längre period. Traditionell sandning 
biter inte på denna halka utan försök görs med att blanda sand med hett vatten för att sanden 
ska ligga kvar längre på vägbanan. Utöver denna lösning diskuterades även flertalet förslag på 
nya lösningar som skulle testas. 
 
Under punkten ekonomi redogjordes för de aktuella kostnaderna hittills för projektet vilket 
visade på att prognosen följdes. Avstämningen visade dock att januari månad kommer att bli 
betydligt dyrare än den 1/12 av riktpriset från den ursprungliga betalplanen. Därför enades 
parterna om att reglera varje månad var för sig. Entreprenören kommer att tilläggsfakturera 
för januari och februari eftersom dessa månader troligtvis kommer att överstiga den 
ursprungliga betalplanen. Sedan under vårmånaderna kommer troligen riktpriset underskridas 
vilket leder till det omvända förloppet. Parterna enades även om att entreprenören skulle 
försöka ta fram en prognos för ekonomin för att kunna se om och i så fall med hur mycket 
riktpriset understigs. Dessa pengar ska i sådana fall användas som ett extra tillskott vid 
sommarens zonjobb. Zonarbetena kommer att ligga utanför riktpriset för baspaketet eftersom 
tilldelningen av pengar är olika från år till år för dessa arbeten.. Entreprenören kommer att 
utföra en inventering för att sedan redovisa behov och förslag till åtgärder för det aktuella 
området. Med denna inventering som bas tas sedan riktpriset för zonarbetena fram utifrån den 
A-prislista som finns tillgänglig. 
 
Måluppfyllelsen var den sista punkten parterna diskuterade. Entreprenören tycker att 
kundkontakterna fungerar mycket bra. Yrkestrafikanterna fungerar här som en extra hjälp 
eftersom de informerar entreprenören om det aktuella läget på vägarna. Parterna enades om 
att representanter från yrkestrafiken skulle bjudas in till nästkommande partneringmöte för att 
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få ta del av deras åsikter vad det gäller vinterväghållning. Entreprenören skulle även 
kontrollera möjligheterna att kunna informera allmänheten via Norsjö Net.  

6.2.4.6 Partneringmöte 6 

Torsdagen den 28/2 hölls det sjätte partneringmötet även detta i Norsjö. I detta möte deltog 
beställaren och entreprenören dvs. inga underentreprenörer fanns representerade.  
 
Under punkten utfört arbete diskuterades den gångna perioden. De arbeten som utförts under 
denna period var främst sandning, plogning och lagning av trumgupp. Under punkten 
måluppföljning kom inget nytt upp förutom att de befintliga åtgärdsförslagen skulle fortsätta 
att utvärderas. 
 
Beställarombudet redogjorde för den aktuella prognosen för driftverksamheten. De 
ekonomiskt tyngsta månaderna är nu avverkade och vår och sommarhalvåret brukar statistiskt 
sett var rätt förutsägbara vilket innebär att parterna kan göra en relativt tillförlitlig bedömning. 
Denna visade på att ekonomimålet troligtvis kommer att nås om inget oförutsett inträffar. 
Beställaren klargjorde även för hur de pengar som kommer att återinvesteras om riktpriset 
understigs ska användas samt hur arbetena ska ersättas. Parterna enades om att rikta in dessa 
arbeten mot att åtgärda återkommande fel. Vad det gäller betalningen av dessa arbeten 
redogjorde beställaren för sin syn vilken innebär att entreprenören endast får betalt enligt 
själkostnadsprincipen eftersom påslagen redan finns inlagda i riktpriset. Entreprenören tyckte 
att detta var en bra lösning men inga beslut togs eftersom entreprenörens arbetschef inte 
deltog vid mötet. 

6.2.4.7 Gruppens åsikter 

Den ökande arbetsbelastningen som partnering medför är marginell. Partnering är lite av en 
tillbakagång till det gamla sättet att arbeta, vilket uppfattas som bra. Samarbetet är den stora 
skillnaden då lösningar och förslag tas fram gemensamt. Parterna har  gått från ett 
motsatsförhållande till att arbeta som ett lag mot gemensamma mål (Olle Öberg). Förutom 
detta har arbetarna i Norsjö inte märkt av någon skillnad när det gäller deras sätt att arbeta och 
arbetsbördan är densamma som förut. Detta kan bero på att området sköttes bra redan innan 
införandet av partnering och sunt förnuft har genomsyrat hela produktionen (Yrkesarbetarna). 
 
Detta känns mycket stimulerande för inblandade parter och de får gehör för sina idéer och i 
många fall en chans att testa dessa. Tekniska lösningar premieras för att smarta lösningar skall 
komma fram och göra arbetet mer kostnadseffektivt (Anders Jonsson, Rickard Nilsson och 
Kent Olofsson). Det ges mer utrymme för underentreprenörer att komma med egna förslag till 
tekniska lösningar. Detta medför att åkarna känner att de har en möjlighet att påverka sådant 
arbete där de ser att förbättringspotential finns (Dennis Lundgren). De tekniska lösningar som 
tas fram är inte skyddade. Detta utgör dock inga svårigheter eftersom det inte handlar om 
någon högteknologisk verksamhet och det spelar således mindre roll om lösningar sprids till 
andra driftområden (Olle Öberg). 
 
De partneringmöten som hålls en gång i månaden är en förutsättning för att nya ideer skall 
kunna tas upp och diskuteras. Förutom tekniska lösningar är erfarenhetsåterföring en del i 
partneringkonceptet som skiljer sig mycket från det traditionella sättet att arbeta. Eftersom 
beställare, entreprenör och underentreprenör samt eventuellt representanter från yrkestrafiken 
deltar i partneringmötena ökar kunskapsutbytet och det uppstår ofta mycket givande 
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diskussioner (Anders Jonsson, Rickard Nilsson och Kent Olofsson). Samarbetet blir betydligt 
bättre och speciellt underentreprenören får möjlighet att påverka sitt eget arbete. Det får dock 
inte bli så att entreprenören utnyttjar sin ställning på underentreprenörens bekostnad. Två vägs 
kommunikation krävs annars finns det en uppenbar risk att viljan från underentreprenörens 
sida avtar. Underentreprenören måste se att samarbetet leder till någonting som han har nytta 
av (Dennis Lundgren). 
 
Även betalningsformen har anpassats för att stämma överens med partneringkonceptet. Det är 
löpande räkning som används och det fungerar mycket bra när det finns ett tak. Taket gör att 
båda parterna vill hålla nere utgifterna för att kunna ta del av en eventuell vinst. För att 
betalningsformen skall fungera krävs dock att parterna har ömsesidigt förtroende. Om 
förändringar sker under projektets gång kan det bli aktuellt att justera riktpriset och även här 
måste det föreligga ett förtroende mellan parterna. För att veta vad som skall ligga till grund 
för ett förändrat riktpris bör man vänta några år och utvärdera den tid som gått. Det finns 
ingen anledning att börja ändra riktpriset för minsta lilla avvikelse. Om området utökas eller 
om vägstandarden förändras bör riktpriset regleras (Anders Jonsson, Rickard Nilsson och 
Kent Olofsson). Mängdförändringar, myndighetsbeslut samt andra förändringar från 
beställarens sida kan även ligga till grund för en omförhandlig av riktpriset (Olle Öberg). 

6.2.5 Framgångsfaktorer/problem 

För att lyckas med partnering krävs det att allas åsikter och idéer tas på allvar. Det är viktigt 
att även underentreprenören får en möjlighet att deltaga och föra fram sina idéer och problem. 
Om så inte är fallet finns risk att intresset svalnar. För att nå full effekt med partnering krävs 
även att underentreprenören ges möjlighet att arbeta tätt inpå entreprenören. Detta kan bli ett 
problem om entreprenören inte är beredd på att öppet redovisa ekonomin även för 
underentreprenören.  
 
Denna redovisning är ett måste om något vinstdelningssystem skall kunna utformas. För att 
säkerställa att alla parter känner delaktighet vore ett incitamentsavtal där även 
underentreprenören deltar en lösning. Detta är svårt att införa nu när alla priser redan är 
fastställda. Vid en ny upphandling borde det dock kunna gå att införa ett system där även 
underentreprenören delar på en eventuell vinst/förlust. Detta avtal kan bygga på att 
underentreprenören lämnar ett fast pris för de vinterarbeten de utför. Detta pris fungerar sedan 
som ett riktpris mellan entreprenör beställare och underentreprenör. Vid en eventuell 
besparing får underentreprenören ta del av denna och vid en eventuell förlust får han stå för 
en del av den. Procenten på detta är svåra att fastställa men de bör ställas i proportion till 
deras andel av det totala riktpriset i projektet (Dennis Lundgren). Entreprenören är dock  
tveksam till att även underentreprenören ska ingå i incitamentsavtalet. De menar att detta 
avtal endast ska vara mellan beställare och entreprenör. (Olle Öberg). För att undvika 
missförstånd bör det även skrivas in i kontraktet vilka underentreprenörer som skall 
upphandlas i samråd mellan beställare och entreprenör (Leif Byström). 
 
En annan viktig punkt att tänka på är att det vid uppstarten kan vara bra om en neutral 
diskussionsledare deltar för att se till att parterna kommer igång. Denne bör även ha ett 
mandat att förändra gruppens sammansättning om han ser att samarbetet inte fungerar. När 
projektet kommer igång behöver inte diskussionsledaren delta vid mötena, han bör dock vara 
tillgänglig om problem uppstår (Leif Byström). 
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6.2.6 Resultat 

När det gäller partnering inom drift och underhåll har beställaren mer att vinna än 
entreprenören. Beställaren får insyn i produktionen och ekonomin samtidigt som han kan vara 
med och bestämma hur underhållet skall utföras. Entreprenören tjänar inte lika mycket men 
risktagandet minskar avsevärt då beställaren är med och betalar vid en eventuell förlust. Även 
staten har att vinna med detta koncept på grund av att pengarna används där de verkligen 
behövs. Åtgärderna utförs när de behövs och i den omfattning som erfordras. En åtgärd skall 
inte utföras bara för att föreskrifter tillåter det. Det måste finnas ett behov (Anders Jonsson, 
Rickard Nilsson och Kent Olofsson). 
 
Genom att använda sunt förnuft och anpassa åtgärderna efter det verkliga behovet hoppas 
parterna att riktpriset kan understigas med 5-10 %. Det är ungefär samma marginal som 
föregående år (Olle Öberg). 
 
Inom drift och underhåll kan det vara svårt att peka på en viss del där partnering medför stora 
skillnader och där pengar kan sparas. Detta beror på att konceptet bygger på små besparingar 
och effektiviseringar i hela verksamheten. Många bäckar små ger resultat i slutändan (Leif 
Byström). 

6.2.7 Framtid  

Entreprenören är överlag positiv till fortsatt arbete med partnering. Det blir trevligare att 
arbeta eftersom det skapas en positiv anda inom gruppen (Anders Jonsson, Rickard Nilsson, 
Kent Olofsson). Även underentreprenörerna är positivt inställd till partneringprojektet mest 
beroende på att åkarna får en större chans att påverka sitt eget arbete (Dennis Lundgren). 
 
En del som parterna lyckats  väl med i Norsjö är att regelverket anpassats efter rådande 
förhållanden för att effektivisera underhållet. Det är viktigt att poängtera att avsteg från 
regelverket kan göras eftersom att det är ett försöksprojekt och inte på grund av att partnering 
används. Det går inte att sätta i system att bryta mot regelverket utan om det är delar som inte 
fungerar bör frågan lyftas för att få en bestående förändring till följd (Leif Byström).  
 
Ett problem inför framtida partneringprojekt är att utforma en rättvis upphandling. För att 
säkerställa detta krävs att förfrågningsunderlagen förbättras. Det skall klart framgå vad som 
eftersträvas och möjligheten till tilläggsarbeten bör minimeras. Detta problem kan inte lösas 
med partnering utan det ligger på en djupare nivå. Bristfälliga handlingar leder ofta till ojämn 
konkurrens och chanstagningar. Detta ger utrymme för spekulationer, entreprenören kan lägga 
ett allt för lågt pris då han vet att bristerna medför tilläggsarbeten. Entreprenören tycker inte 
att de mjuka parametrarna skall få tyngre vikt än vad de har idag. Detta skulle enbart leda till 
misstänksamhet och spekulationer bland entreprenörerna. Det är viktigt att entreprenören vet 
hur han blir bedömd enligt anbudsvärderingsmodellen och det bör inte finns utrymme för 
personliga värderingar. Det ska ej gå styra ett kontrakt mot ett visst företag. Även om detta ej 
är vanligt förekommande finns alltid risken för ryktesspridning och smutskastning. 
 
Drift- och underhållsverksamhet lämpar sig väl för partnering men det är en förutsättning att 
samarbetet fungerar mellan ombuden. En kompetent beställare som vet vad han vill ha utfört 
är en viktig faktor (Olle Öberg). 
 



Partnering inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet 
___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________ 
 54 

Det finns en stor optimism bland yrkesarbetarn och de tror att denna form av samarbete kan 
leda till förbättringar för trafikanterna. De menar att det system som nu används inom drift- 
och underhåll leder till försämrad standard på grund av pressade priser. Om konkurrensen 
medför att trafiksäkerheten försämras bör staten återgå till det gamla sättet att arbeta med 
drift- och underhåll av vägnätet. I Norsjö är yrkesarbetarna nöjd med samarbetsformen och de 
vill fortsätta arbeta på detta sätt (Yrkesarbetarna). 

6.2.8 Reflektioner 

Partneringkonceptet infördes för fem månader sedan på Norsjö driftområde. Arbetet har 
fungerat bra mellan parterna och samarbetsformen upplevs som positiv. Arbetsformen är dock 
helt ny inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet vilket lett till att formerna för hur 
arbetet ska bedrivas inte riktigt är fastställda. Detta har inneburit att det inom vissa områden 
finns en förbättringspotential inför framtida projekt.  
 
Bland annat har konceptet inte förankrats fullt ut i hela organisationen. Vad detta beror på är 
svårt att fastställa en trolig orsak är dock att informationen var bristfällig i inledningsskedet. 
Någonstans finns dock en felande länk som gjort att införandet av partnering i Norsjö inte 
lyckats fullt ut.  
 
För att öka yrkesarbetarnas och underentreprenörernas möjlighet att påverka borde de deltagit 
vid framtagning av målen. Det är av stor vikt att alla inblandade parter känner att det finns 
minst ett mål som de helhjärtat kan ställa upp på. Här finns även möjlighet att ge en mindre 
grupp ansvaret för den kontinuerliga uppföljningen av målet. De känner således ett större 
ansvar för att åtgärder tas fram som leder till förbättringar, det gör även att risken att parterna 
inte vet vem som är ansvarig för de framtagna åtgärderna undviks. En sådan grupp skulle 
även kunna belönas med någon form av bonus om det lyckas uppfylla målen.  
 
För att kunna utforma ett rättvist bonussystem måste målen vara mätbara. I Norsjöprojektet 
har parterna valt mål som är relevanta och täcker alla de viktiga delarna som ingår i ett 
driftområde. Nackdelen med dessa mål är att de är vida och således svåra att mäta. Om målen 
ej går att mäta tappar de en del av sin funktion och den kontinuerliga uppföljningen av 
förbättringen försvåras.  
 
För att kunna följa upp de hårda målen krävs en god uppföljning från tidigare år. Detta är ett 
problem i Norsjö eftersom uppföljningarna varit bristfälliga. Dessa problem borde dock vara 
av övergående karaktär eftersom parterna uppmärksammat problemen med uppföljningen och 
åtgärder har vidtagits för att förbättra den.  De mjuka målen är betydligt svårare att utforma så 
att de går att följa upp men det går. Om målen i möjligaste mån relateras till siffror underlättas 
uppföljningen av dessa. Ett exempel på detta är att bättre samarbete med trafikanterna kan 
mätas i antal informationstillfällen eller liknande.  
 
I Norsjö har driftmöten och partneringmöten ägt rum var för sig. Det finns möjlighet att slå 
samman dessa möten för att effektivisera och undvika att mötena tar upp för mycket tid. 
Partneringmöte en gång per månad är en bra modell inom drift- och underhåll. Detta eftersom 
arbetet fortskrider relativt kontinuerligt. Under speciella förhållanden bör mötesfrekvensen 
anpassas, tex vid tjällossning. Dagordningen bör dock ses över eftersom vissa punkter går in i 
varandra.  
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Mötena har överlag varit mycket givande, det är dock viktigt att alla inblandade 
yrkeskategorier är representerade. Diskussionerna blir mer givande och det ges möjlighet att 
ta tillvara allas sakkunskaper. För att undvika slentrian och upprätthålla idéflödet bör vid varje 
partneringmöte en ny utomstående person deltaga.    
 
Även underentreprenörer är oerhört viktiga parter i sammanhanget. Underentreprenörerna har 
införlivats på ett bra sätt och de känner att de får gehör för sina åsikter. Åkarna har insett att 
om de kommer med smarta lösningar som leder till besparingar får de ta del av dessa genom 
de extraarbeten som tillkommer sommartid. Ett sätt att ytterliggare öka engagemanget kan 
vara att införliva underentreprenörerna i incitamentsavtalet. Ett exempel på hur ett sådant 
skulle kunna utformas redovisas i bilaga 3. 
 
En av de stora behållningarna med samarbetet hittills har varit framtagandet av nya tekniska 
lösningar. På varje partneringmöte har problem och alternativa lösningar diskuterats. När 
beslut tas om att en ny lösning skall testas bör en ansvarig person utses. 
 
Utvecklingen går framåt under projektets gång. Former för hur partneringsamarbetet skall 
bedrivas utvecklas kontinuerligt och stora framstag har gjorts på bara fem månader. Det går 
inte undgå vissa inkörningsproblem. Bortsett från dessa där det finns möjligheter till 
förbättringar har samarbetet fungerat bra. Norsjö ett tacksamt område att använda som 
pilotprojekt eftersom parterna redan tidigare haft ett nära och bra samarbete. Om allt fungerat 
bra redan innan borde inte problem uppstå i efterhand. Om partnering införts på ett område 
där entreprenören slaviskt följt regelverk och samarbetet inte fungerade lika bra skulle kanske 
fler problem uppstå.  

6.3 Angränsande områdens åsikter 

6.3.1 Allmänt 

För att ta reda på hur entreprenörerna ser på partnering har platschefer på områden som 
angränsar till Norsjö Driftområde intervjuats. Överlag verkar platscheferna positiva till 
partnering men de säger även att det är svårt att ta ställning eftersom de är dåligt insatta i 
projektet. Vad det gäller standarden på vägarna som angränsar till deras områden säger de sig 
inte ha märkt någon skillnad. Det finns således inga tecken på förändringar utan standarden är 
jämförbar med tidigare. 

6.3.2 Driftområde Piteå 

Entreprenör på detta område är Vägverket Produktion Nord och platschef är Rolf 
Carlsson.Platschefen i Piteå tror på idéen med att införa partnering på driftområden. En av 
orsakerna är att han tror att det totalt sett borde gå kapa kostnader vintertid. Dessa pengar 
borde sedan kunna användas sommartid till att rusta vårt dåliga vägnät. 

 
Det finns ett antal exempel där anpassningar av regelverket skulle innebära 
kostnadsbesparingar utan att standarden försämras. Sandningssanden som idag används är dyr 
att framställa främst beroende på att sanden inte finns naturligt utan måste siktas fram. En 
anpassning av denna kurva skulle innebära besparingar. Startkriterierna för snöplogning är 
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hårt satta vilket får till följd att antalet plogsvängar per säsong blir många. Kanske borde detta 
ses över eftersom en minskning här innebär att det blir mer pengar över till att rusta vägnätet. 

6.3.3 Driftområde Arvidsjaur  

Vägverket Produktion med platschefen Jens Johansson är entreprenör på driftområde 
Arvidsjaur. Platschefen tycker att konceptet verkar intressant och han skulle kunna tänka sig 
arbeta på detta sätt. Han behöver dock mer information om samarbetsformen innan det går att 
fastställa för- och nackdelar. Platschefen tycker det är bra att Vägverket Region provar nya 
former för att sköta drift- och underhållsarbete. Partnering är ett steg i rätt riktning eftersom 
det innebär att resurserna används där de ger bäst resultat. 
 
Driftområde Arvidsjaur fungerar bra och anpassningar görs hela tiden för att nyttja resurserna 
på bästa sätt. Ett problem vid tidigare upphandlingar är förfrågningsunderlagen. Detta 
problem håller dock på att försvinna eftersom förbättringar görs hela tiden. Saker som 
förändrats till det bättre är att mängderna i större utsträckning är reglerbara samt att 
kontraktstiden förlängts till 5 år. För rena trafiksäkerhetsåtgärder som plogning och sandning 
bör  entreprenören få betalt för utfört arbete. Funktionskrav på sådana delar kan medföra att 
entreprenören i möjligaste mån undviker att utföra sitt arbete. Det finns risk att 
trafiksäkerheten blir lidande. 

6.3.4 Driftområde Robertsfors 

Skanska är entreprenör på detta område och platschef är Mikael Gerklev. Skanskas ansvarige 
inom drift- och underhåll tycker att partneringsamarbete är bra inom drift- och underhåll. 
Eftersom partnering innebär att bägge parterna vinner på att arbeta förebyggande skapas ett 
gott samarbete vilket leder till att pengarna satsas på ordentliga åtgärder. Om pengarna satsas 
på ordentliga åtgärder minskar entreprenörens och beställarens kostnader för att åtgärda små 
återkommande fel. Platschefen tycker även att Region Norr är en förebild inom drift- och 
underhåll eftersom de tillsammans med entreprenören resonerar kring vilka åtgärder som ger 
bäst resultat. Region Mitt arbetar enligt honom inte på detta sätt vilket kan leda till sämre 
resursutnyttjande. 

 
Det kan finnas en risk att det blir något dyrare med en partneringupphandling men samtidigt 
slipper man de spekulationer som ofta uppstår kring mängderna. Vissa har satt i system att 
öka á-priset på de arbeten där de vet att det kommer tilläggsbeställningar. Denna spekulation 
ses som ett problem hos nya entreprenörer som räknar på området eftersom de inte vet vilka 
mängder som kan komma att förändras. Denna spekulation skulle undvikas vid 
partneringsamarbete vilket i sin tur skulle underlätta för nya aktörer att slå sig in.  
 
Det är ofta svårt för nya privata aktörer att slå sig in på ett drift- och underhållområde. Detta 
beror till stor del på att alla lokaliteter ägs av Vägverket Produktion. Entreprenören får hyra 
vägstationer, förvaringsrum för sandningssand och salt av Produktion. Platschefen tycker att 
alla lokaler som behövs för att bedriva drift- och underhåll borde ägas av Vägverket Region 
vilka i sin tur skulle hyra ut lokalerna till entreprenören. Detta skulle ge rättvisare spelregler.  
 
Ett annat problem är de kompetenskrav som ställs på drift- och underhålls personal. De är inte 
rätt att det ställs som krav att platschefen måste ha 5 års erfarenhet av likvärdiga jobb. Hur ska 
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en privat entreprenör kunna få denna erfarenhet i inledningsskedet om han inte ges tillfälle att 
slå sig in på marknaden. 

6.3.5 Driftområde Skellefteå Södra 

Kjell Sundbom, Platschef, Vägverket Produktion Nord, menar att partneringkonceptet medför 
ett steg tillbaka mot det traditionella sättet att upphandla och arbeta med drift och underhåll. 
Han tycker idéen med partnering verkar vettig utifrån den minimala information han fått 
angående samarbetsformen. Att anpassa åtgärder och utförande efter rådande omständigheter 
borde vara en självklarhet vilket inte är fallet idag.  
 
Att konkurrensutsätta vissa delar av driften var en nödvändighet 1992 för att 
kostnadseffektivisera produktionen. Det stannade dock inte med vissa delar utan allt 
konkurrensutsattes och Kjell menar att det kanske gick för snabbt. Beställaren tappade stora 
delar av sin insyn i verksamheten samtidigt som Entreprenören fick ett större lass att bära. 
Utifrån detta har utvecklingen drivit frågan till sin spets. Priser pressas, konkurrensen ökar 
och det i samma takt som kraven ställs allt högre. På grund av detta finns ett uppdämt behov 
av ett alternativt samarbete där parterna arbetar tillsammans och kan kostnadseffektivisera 
verksamheten samtidigt som standarden bibehålls eller ökas. 
 
Partnering kan vara ett steg för att komma tillrätta med en del av problemen och få tillbaka 
lite av det gamla samarbetet. Det finns en del problem i dagens sätt att arbeta. Bland annat har 
driftområdena ökat i storlek och det har blivit svårt för en person att överblicka hela området 
och avgöra vart det finns behov av åtgärder. Förutom att storleken ökat har en del av den hjälp 
som fanns att tillgå försvunnit. Förr fanns en produktionscentral som servade jourpersonal 
med aktuell information angående väglaget. Centralen hade kontakt med bland andra 
yrkestrafiken och kunde därför ge bra upplysningar. I dagsläget är situationen den omvända 
då jourpersonal skall skicka in information om väglaget till Trafikinformationscentralen 
(TIC). Utvecklingen har således gått från att få service till att ge service. 
 
Kjell menar att detta gör det svårare att hålla den önskade kvaliteten men det är ingen 
omöjlighet. Han ser fram emot mer information angående partnering och hoppas att 
utvärderingen av testet i Norsjö blir positivt. 

6.3.6 Driftområde Lycksele  

Sune Arvidsson, Platschef, NCC, anser att det kan behövas en förändring i dagens arbetssätt 
men i liknelse med Kjell Sundbom, Skellefteå, saknar han information angående partnering. 
Dagens sätt att arbeta innebär inga större problem enligt Sune men det finns risk att arbetet 
blir slentrianmässigt. Istället för att tänka framåt och utveckla verksamheten kör man i ett 
upptrampat spår. Av det lilla han hört angående partnering tycker han att det låter intressant, 
speciellt att det finns möjligheter att anpassa åtgärderna efter verkligt behov och inte slaviskt 
följa ett generellt regelverk. Han efterlyser mer information om partneringkonceptet och 
tycker att Vägverket Region bör ta fram ett informationsblad som entreprenörerna på 
driftområdena i regionen kan ta del av.   
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6.3.7 Driftområde Vindeln 

Kurt Norman, Platschef, NCC, har inte hört talas om pilotprojektet i Norsjö. Vid förklaring av 
partneringkonceptets innebörd anser han att de arbetat på detta sätt i Vindeln sedan flera år 
tillbaka. Enligt Kurt är ett bra samarbete nyckeln till framgång på ett driftområde och det är 
just samarbetet i Vindeln som drivit fram en samverkansform som till många delar påminner 
om partnering. Dagens sätt att arbeta fungerar mycket bra men han är inte negativt inställd till 
förnyelse och ser fram emot mer information angående partnering. 

6.3.8 Reflektioner 

De slutsatser som kan dras från dessa intervjuer är att det finns en stor nyfikenhet på vad 
partneringkonceptet innebär. Alla platschefer anser att det finns förbättringspotential i 
driftverksamheten och är inte rädda för att testa nya samarbetssätt. Att kunna frångå gällande 
regelverk en aning för att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter ses som en stor 
fördel. Även den ökade möjligheten att ta fram nya tekniska lösningar är en positiv effekt som 
partnering medför.   
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7 ÅSIKTER OM PARTNERING 
 
I detta kapitel har vi lämnat ordet fritt för branschfolk med åsikter angående partnering. Det 
visas här hur skilda åsikterna kan vara om ett och samma ämne. 

7.1 Torsten Grennberg  

Enligt Torsten Grennberg, Prof. em. vid Luleå Tekniska Universitet, är Partnering endast ett 
nytt sätt för entreprenören att lura beställaren på pengar. Han menar att en beställare aldrig 
skall upphandla en entreprenad på löpande räkning eftersom man då inte vet vad 
slutkostnaden blir. Han tror ej att ett riktpris med incitament kan lösa detta problem pga. 
entreprenörens huvudsakliga drivkraft är att redovisa en vinst. Det blir svårt för entreprenören 
att komma bort från sitt traditionella tänkande kring ändring och tilläggsarbeten för att istället 
ägna sig åt konstruktiv problemlösning tillsammans med beställaren. Entreprenören kommer 
trots ett gott samarbete sträva efter tilläggsarbeten där han kan tjäna pengar. Om han dessutom 
lyckas höja riktpriset pga. bristande förfrågningsunderlag så finns goda möjligheter att göra en 
bra affär. Torsten menar att partnering inte kan lösa problemen kring ändring och 
tilläggsarbeten. Lösningen på detta anser han är att beställaren tar fram ett komplett 
förfrågningsunderlag som inte ger utrymme för tillägg.  
 
Grennberg har en hel del åsikter angående mjuka parametrar. Han anser bla att 
poängbedömningen kan skapa osäkerhet bland entreprenörer. Det finns en risk att beställaren 
sätter högre poäng på gamla bekanta entreprenörer. Även om denna risk är minimal så finns 
utrymme för spekulationer och oenigheter bland branschfolk. Istället för att värdera mjuka 
parametrar skall beställaren i första hand titta på priset och sedan granska den eventuelle 
entreprenörens kompetens och möjlighet att genomföra projektet. Det har enligt Torstens 
erfarenheter visat sig att entreprenörer accepterar beställarens argument till val av utförare om 
de är sakliga och raka.  
 
Torsten menar att trots incitamentsavtal så är entreprenörens risker minimala när arbetet 
utförs enligt löpande räknings principen så länge han kan hålla reda på och verifiera sina 
kostnader. Enligt ovanstående så gäller det för utföraren att hitta kryphål för att kunna höja 
riktpriset på grund av tilläggsbeställningar. För att en entreprenör skall lyckas med detta så 
krävs en stor erfarenhet kring de spelregler som gäller runt förhandlingsbordet. Denna 
erfarenhet har inte Vägverket Produktion i samma utsträckning som övriga stora aktörer. 
Beställarens möjligheter att lyckas med partnering på driftområdet i Norsjö kan därför vara 
större. 
 
Den enda fördel som Grennberg kan se med Partnering är en ökad kvalitet på slutprodukten. 
Han menar dock att denna kvalitetsförbättring endast kommer till stånd om beställaren är 
beredd att betala, det vill säga ökad kvalitet ger ökad entreprenadsumma.  
 
Professor Torsten Grennberg höjer ett varningens finger åt beställarsidan för 
partneringkonceptet. Beställaren får inte på grund av det förtroliga samarbetet vaggas in 
någon sorts falsk trygghet utan måste även fortsättningsvis vara på sin vakt när det gäller 
entreprenörens företaganden.  
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7.2 Jan-Erik Ivansson 

J & W har utarbetat ett eget system kring partneringsamarbete. Drivande bakom denna modell 
har varit Jan-Erik Ivansson, J&W Management, Stockholm. Jan-Erik har deltagit på ett antal 
stora byggprojekt där partnering använts. I dessa projekt har han haft en väldigt aktiv roll och 
fungerat som projektledare och agerat som coach och lett arbetet i ledningsgruppen med ett 
från beställaren klart uttalat beslutsmandat.  
 
För att uppnå maximal effekt med partnering krävs att alla inblandade är aktiva och för 
projektet i rätt riktning. Partnering lämpar sig bäst för stora komplicerade projekt. I dessa 
finns utrymme för samråd och förändringar som medför ett mervärde för slutprodukten. I 
enklare projekt tillför partneringmodellen mindre eftersom det mesta redan är bestämt. 
Eftersom enkla entreprenader pågår under relativt kort tid är det inte aktuellt att arbeta in ett 
fungerande partneringkoncept. Förutom tid krävs stort engagemang hos personal och 
underentreprenörer. För att motivera dessa används en kombination av bonus och incitament. 
Bonus kan bl.a. betalas ut på följande parametrar: samarbetsförmåga, kvalitet på utfört arbete, 
miljö mm. Jan-Erik tycker att en kombination mellan bonus och incitament är att föredra för 
alla inblandade. 
 
Synsättet hos entreprenören måste förändras. Entreprenören bör tänka mer på förbättrande 
åtgärder istället för att bara leta tilläggsarbeten. Detta medför ett mer givande sätt för 
entreprenören att arbeta eftersom det ges möjlighet att komma med egna konstruktiva 
lösningar. Tanken är att bygga kostnadseffektivt med förbättrad kvalitet. För att komma 
tillrätta med dagens bristande kvalitet i byggbranschen krävs en attitydförändring hos 
inblandade parter. Partneringsamarbete bidrar till att öka yrkesstoltheten och engagemanget 
hos branschfolket. För att skapa ett vinna-vinna förhållande måste aktörerna komma ifrån det 
traditionella sättet att ägna sig åt ändrings- och tilläggsarbeten. Reglering av riktpriset bör ske 
endast i undantagsfall. Om samarbetet skall fungera smärtfritt krävs att alla parter är beredda 
att ge och ta i samma utsträckning. Det är svårt att sätta samman en fungerande grupp 
eftersom parterna ska fatta beslut som känns rätt för var och en. Detta ser Jan-Erik som den 
viktigaste ingrediensen för att få ett fungerande samarbete. Om det finns möjlighet att 
handplocka vissa nyckelpersoner till samverkansgruppen ökar chanserna för ett lyckat projekt. 
Det är viktigt att alla relevanta aktörer finns representerade.  
 
Jan-Erik ser denna samarbetsform som projekteffektiv och ett steg på vägen till lösningen på 
många av dagens problem i byggbranschen. Genom att samla alla aktörer vid ett tidigt 
stadium och tillsammans arbeta mot gemensamma mål skapas en god grund för ett lyckat 
projekt. 
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7.3 Per Björnfot 

Enligt de erfarenheter som Per tillskansat sig under den tid partnering testats är 
samarbetsformen bra. Den bör prövas i hela landet med försiktighet tills beställaren lärt sig att 
upphandla rätt och löst problemen som kan uppstå, tex hur och när riktpriset skall ändras. 
Även entreprenören måste få tid att successivt dra erfarenheter från genomförda 
partneringprojekt. Det gäller att testa konceptet inom områden som är lämpliga för partnering. 
Per Björnfot tror att den lämpar sig bra på drift- och underhållsentreprenader men kanske 
ännu bättre vid förstärknings- och rekonstruktionsarbeten. Vid nybyggnationer är mycket 
förutbestämt och det finns små möjligheter att ändra projekteringen. På grund av detta anser 
han att den ökande arbetsinsatsen som partnering medför kan bli större än nyttan. Det är dock 
för tidigt att säkert fastslå detta vilket medför att konceptet bör testas på fler projekt.   
 
Den ökande arbetsinsatsen är en av nackdelarna med partnering och det gäller att anpassa 
konceptet efter entreprenadens omfattning. Ett annat problem som kan uppstå är 
kompetensbrist. Partnering ställer höga krav på både beställare, entreprenör och projektör. 
Partnering kräver erfarna aktörer eftersom stora delar av projekteringen sker på plats där även  
snabba och ibland tuffa beslut skall tas. Ett mindre problem som kan uppstå för beställaren är 
att det kan vara svårt att greppa slutkostnaden för projektet. Detta undviks dock relativt lätt 
om entreprenören förbättrar uppföljningen och tar fram säkrare prognoser.  
 
Enligt vad som hittills framkommit finns det betydligt fler fördelar än nackdelar med 
partnering. Mer ansvar ute i produktionen medför även ett intressantare och mer stimulerande 
sätt att arbeta. Samarbetet gör att det skapas en ”vi anda” bland de inblandade. Detta kan vara 
på både gott och ont, om parterna blir för familjära kan affärsmässigheten drabbas. En stor 
och mycket betydelsefull del i partneringsamarbetet är erfarenhetsöverföring. En mix av 
erfaren personal och ungt nytänkande får till följd att utbytet av erfarenheter blir maximalt. 
Här kommer sammansättning av samverkansgruppen in i bilden. Gruppen bör bestå av en 
blandning av olika personligheter som kompletterar varandra. Parterna lär sig av varandra 
hela tiden och individer kan utvecklas i snabbare takt än förut. 
 
Till partneringkonceptets stora fördelar hör även framtagandet av nya tekniska lösningar. I 
denna samverkan skall alla vara öppen för nya idéer som kan effektivisera byggandet. Alla 
inblandade parter skall tänka framåt och försöka se smarta lösningar på diverse problem. Idéer 
testas omgående vilket gör att utvecklingen kan ta ett steg framåt. Partnering medför även att 
det finns möjlighet att göra avsteg från gällande regelverk. Beställaren har 
konstruktionsansvaret medan entreprenören ansvarar för utförandet. Detta medför att 
entreprenörens risktagande minskar vid försök med nya tekniska lösningar. 
 
Gemensamma mål är ett nyckelbegrepp inom partnering. Målen gör att alla har klart för sig i 
vilken riktning ”skutan” skall styras. Entreprenör och beställare hamnar lätt i ett 
motsatsförhållande i en traditionell entreprenad. Målen gör i detta fall att parterna drar år 
samma håll och båda tjänar på att understiga riktpriset. Målet behöver dock inte vara att alltid 
bygga billigare utan huvudsaken är att bygga så kostnadseffektivt som möjligt. Om kvaliteten 
höjs på grund av en mindre kostnadsökning medför detta en värdeökning totalt sett. 
 
Per Björnfot anser att om rätt objekt väljs och kompetenta medarbetare ingår i 
samverkansgruppen så är samarbetsformen både kostnadseffektiv och givande. 
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7.4 Tomas Holmstrand 

Tomas Holmstrand, platschef, NCC, anser att partneringsamarbete leder till att en vi-känsla 
skapas mellan parterna. Denna känsla skapar förutsättningar för ett positivt och kreativt 
arbetsklimat. För att lyckas med partnering krävs god personkemi mellan parterna. Partnering 
bygger på många gemensamma beslut vilket medför att projektet blir mycket beroende av 
parternas samarbetsförmåga. Detta är en svaghet samtidigt som en framgångsfaktor med 
partneringsamarbete. 
 
Det bästa med partnering är enligt Holmstrand öppenheten mellan parterna och att arbetet 
styrs mot gemensamt framtagna mål. Partneringmötena leder till livliga diskussioner och ett 
ökat engagemang där alla ges en möjlighet att påverka. Partnering kräver att besluten tas 
gemensamt vilket kan resultera i utdragna överläggningar och längre beslutsvägar. 
Överläggningar av detta slag medför dock att besluten blir mer genomtänkta och olönsamma 
investeringar kan undvikas. 
 
Ett problem som kan uppstå är diskussioner kring sidoanbud och dess påverkan på riktpriset. 
För att undvika dessa problem bör ej sidoanbud antas vid anbudsvärdering enligt NCCs 
personal. De anser att eventuella sidoförslag bör antas i samråd mellan parterna efter det att 
anbudstävlingen är avgjord. En annan diskussion som är näst intill omöjlig att undgå är frågan 
om vad som ingår i riktpriset och inte. I likhet med tilläggsarbeten i en traditionell 
entreprenad finns alltid en risk att riktpriset höjs, speciellt om ursprungshandlingarna är 
bristfälliga. I ett partneringkontrakt kan det vara bra att ta med ett antal generella punkter som 
styr en eventuell justering av riktpriset.  
 
Ett kontrakt kan inte täcka upp alla tänkbara frågor vilket får till följd att en plan för 
konfliktlösning kan behövas. Den går ut på att problem som uppstår i möjligaste mån löses i 
produktionsgruppen. Om parterna inte kan enas slussas problemen vidare uppåt i hierarkin. 
Varje nivå har en viss förutbestämd tid på sig att lösa problemet. Detta förfaringssätt 
förhindrar att frågor blir liggande och problemen kvarstår.  
 
Om konflikter kan undvikas eller lösas på ett smidigt sätt har alla inblandade mycket att vinna 
med detta koncept. Tomas Holmstrand anser dock att beställaren är den som har mest att 
vinna i detta samarbete eftersom deras insyn i entreprenörens verksamhet utökas. Beställaren 
får även en möjlighet att anpassa produktion efter verkligheten vilket leder till bättre 
resursutnyttjande och ett behovsanpassat byggande. 
 
Framtiden för partneringsamarbete ser ljus ut. Partneringsamarbete är mest lämpat för större 
projekt som löper under längre tid där det finns tid att bygga upp fungerande relationer. Det är 
även viktigt att ta del av andra partneringprojekt för att lära av varandras misstag. Tomas tror 
att samarbetsformen kommer att bli vanligare i framtiden och att det finns möjlighet till 
ytterligare effektivisering när parterna vant sig vid partneringkonceptet. 
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7.5 Peter Rehnman 

Peter Rehnman arbetar som projektledare åt Vägverket Region Mitt. Ett av de projekt han 
ansvarar för är etapp 2 på väg 339. Peter deltog även under etapp 1 då som medlem i 
projektets styrgrupp och har därför värdefulla kunskaper att förmedla om partnering. Nedan 
följer en resumé av Peters åsikter. 
 
Partnering i Peter Rehnmans begreppsvärld är ett annat förhållningssätt i ett 
entreprenadförhållande mellan alla involverade parter. Det konventionella synsättet bygger på 
någon form av motpartsförhållande som klassiskt benämns ”köpare – säljare” relation. Peters 
erfarenheter som projektledare bygger mer på synsättet att han som projektledare har det 
yttersta ansvaret för projektets genomförande och resultat. Till hjälp att genomföra projektet 
samlas ett så välkomponerat team som möjligt för att uppnå ett optimalt resultat. Detta 
innebär att projektledaren i ett partneringprojekt skall söka de rätta kompetenserna som 
erfordras för ett optimalt resultat. Här kan tilläggas att ett projekts resurser är de människor 
som står till projektets förfogande och i anläggningsindustrin även det material som finns till 
projektets förfogande. Pengar, maskiner och inköpt material kan snarare betecknas som 
medel. Med detta som bakgrund ger Rehnman projektledaren en delvis ny roll. 
Projektledarens viktigaste uppgift är att: 
  
Ø Skapa samsyn på projekt och mål. 
 
Ø Befrämja öppenhet, kunskapstillväxt och goda relationer inom projektet. 
 
Ø Stimulera öppenhet, kreativitet och skapa engagemang hos deltagarna i projektet. 
 
Ø Skapa förtroende för varandra och införliva en självkritisk hållning inom projektet. 
 
Ø Se till att de rätta kompetenserna tillförs projektet. 
 

Den största skillnaden för projektledaren mellan partneringsamarbete och traditionella 
entreprenader är att projektledaren går från att vara en kontrollant/verifierare av resultat samt 
juridisk ”dribblare” till att vara en coach (lagledare). 
 
Eftersom partnering är en relativt ny företeelse inom anläggningssektorn måste parterna vara 
uppmärksamma på de problem som uppstår och rätta till dessa. Ett problem som kan uppstå i 
samband med partnering är om parterna inte ser samma saker när man talar om de 
gemensamma målen. En annan risk är att parternas ledning ovanför projketnivån ställer krav 
på sin personal som strider mot projektets mål. Om personalen dessutom inte ser skillnaden 
mellan partnering och konventionella entreprenadkontrakt försvåras arbetet. För att undvika 
ovanstående gäller det att ledaren i gruppen skapar ett arbetsklimat mellan parterna där 
öppenhet och förtroende premieras. 
 
Peter Rehnman är personligen övertygad om att denna form av avtal kommer att finnas i 
betydande omfattning i framtiden eftersom partnering innebär samarbete mot gemensamma 
mål. Han menar att det måste vara intressantare att samarbeta än motsatsen. Förhoppningen är 
att med partnering kunna skapa ett rent vinna/vinna förhållande på lika nivå där parterna är 
jämnstarka och ingen utnyttjas. 
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8 DISKUSSION 
 
Rapporten bygger till stor del på erfarenheter från tidigare objekt. Genom att ta lärdom från 
dessa kan många fallgropar undvikas. I detta avsnitt jämförs olika projekt och en diskussion 
förs angående partneringsamarbetets fördelar samt konceptets likhet mellan olika 
entreprenader. 

8.1 Partnering i jämförelse med traditionellt samarbete 

Vägverkets driftområden har varit utsatta för konkurrens sedan 1992. Detta har medfört en 
pressad prisbild och små marginaler vid arbete med drift och underhåll. En naturlig följd av 
detta är att ekonomin kommer i fokus i arbetet. Ekonomin är alltid en relevant faktor men den 
får inte vara viktigare än trafikanternas säkerhet. Genom att införa partnering på ett 
driftområde kan denna balans upprätthållas.  
 
Balansen upprätthålls på grund av det nära samarbete som partnering medför inte bara mellan 
parterna utan även med trafikanter. Det har visat sig att trafikanter har många bra idéer att 
komma med om de bara blir tillfrågade. Detta skall entreprenören och beställaren ta till sig 
och hela tiden sträva mot nöjda kunder. Genom det ökande ansvar, som partnering medför, 
ökar även motivationen bland de medverkande. Parterna söker nya lösningar för att 
effektivisera och förbättra arbetet och på detta sätt främjas utvecklingen. Att arbeta på samma 
sätt i många år kan lätt medföra att utförandet blir slentrianmässigt. En förändring i sig kan 
medföra något positivt.  
 
Det finns dock inget som säger att alla problem blir lösta om partneringkonceptet införs på ett 
område. Det ställer mycket högre krav på de inblandade parterna och det gäller att samarbetet 
fungerar för att projektet skall bli lyckat. Parterna bör även vara beredda på en ökad 
arbetsbelastning som följd av ett ökat samarbete.  
 
Om samarbetet fungerar mellan beställare och utförare kan pengar sparas in utan att det 
drabbar standarden. Det gäller att använda sunt förnuft och anpassa åtgärder och lösningar till 
de omständigheter som råder på plats. Att arbeta enbart efter de handlingar som beställaren 
tillhandahåller är tillräckligt för att uppfylla kraven men det kan ibland ske till en onödigt hög 
kostnad. 
 
Incitamentet som används vid partneringsamarbete på drift och underhåll är bra och det 
gynnar alla. Besparingar under vinterhalvåret medför ett utökat mer beständigt underhåll på 
sommaren. Entreprenören tjänar pengar, beställaren får ut mer för de pengar som satsas och 
eventuella underentreprenörer får en del av vinsten och mer arbete under sommaren. Eftersom 
alla gynnas strävar alla mot gemensamma mål och effekten blir positiv. 

8.2 Jämförelse mellan partnering på drift- och anläggningsentreprenader 

Det kan var svårt att utforma en partneringupphandling för anläggningsprojekt. 
Förfrågningsunderlaget skall ej vara detaljstyrt samtidigt som det inte får finns utrymme för 
spekulationer från entreprenörernas sida. En arbetsplan med mängder och vägkorridor skulle 
kunna räcka för att inte hindra möjligheterna till alternativa lösningar. En driftupphandling 
behöver inte medföra samma problem eftersom större förändringar inom detta område inte är 
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troligt. Ett något enklare förfrågningsunderlag där det tydligt framgår att partneringkonceptet 
kommer att användas räcker.   
 
Partnering är ett koncept som fungerar bra på både driftentreprenader och 
anläggningsentreprenader där det finns möjlighet till förändring. Inom driften finns det få 
stora moment där det går att göra besparingar. Däremot finns en mängd mindre delar där 
effektiviseringar kan göras. Det handlar således om att se långsiktigt och finna dessa mindre 
förbättringsmöjligheter för att entreprenaden skall gå bättre. Att åtgärda återkommande fel 
och förebygga akuta utryckningar är exempel på detta. Det finns bra och det finns sämre 
driftområden men det finns inga som inte kan bli bättre. 
 
När det handlar om anläggningsprojekt är situationen en annan. I dessa projekt kan stora 
besparingar göras på grund av en konstruktionsförändring som ändå inte betyder att 
standarden sänks. Partneringsamarbetet i dessa projekt blir intensivare än på driften. 
Projekttiden är relativt kort och arbetet fortskrider i snabb takt. Detta medför att parterna 
måste ha kontinuerlig kontakt med varandra vilket i sin tur skapar ett tätt samarbete där 
förbättrande lösningar kan tas fram. Den snabba takten gör också att partneringkonceptet 
relativt snabbt arbetas in. En nackdel med detta är att projektet blir mycket beroende av 
parternas samarbetsförmåga. Driftverksamhet pågår i ett lugnare tempo än ett 
anläggningsprojekt. Detta kan vara orsaken till att det tar längre tid att arbeta in konceptet på 
ett driftområde. Här är det relativt långt mellan partneringmöten och det finns en risk att 
engagemanget sjunker under dessa perioder.  
 
Uppstartsfasen är i stort sett densamma för alla entreprenadformer. Det handlar i första hand 
om information till berörda parter för att öka förståelsen. Därefter kommer målframtagningen 
och även denna är relativt lika. Ett problem är dock att driftentreprenader behöver mer 
långsiktiga mål vilket skapar svårigheter vid mätning av måluppfyllelse, speciellt om 
dokumentationen sedan tidigare år varit bristfällig.  
 
Partnering underlättas om parterna är erfarna och har kunskap som räcker för att ta snabba och 
riktiga beslut ute på plats. Detta är mer eller mindre ett krav inom anläggningsprojekt medan 
det inom driften inte har samma betydelse. En ovan aktör på ett driftområde är mindre bra för 
både trafikanter och beställare. I dessa fall kan partnering vara att föredra på grund av 
möjligheten till erfarenhetsåterföring från beställare till entreprenör. Entreprenören slipper 
således göra onödiga misstag. Detta resonemang kräver dock att beställaren kan sitt jobb. 

8.3 Jämförelser mellan partneringprojekt i Norrbotten och Jämtland 

I Vägverket Region Mitt testades partnering redan 1994, samarbetsformen kallades då 
målentreprenad. Utvecklingen med partnering har fram till de senaste åren varit mycket 
försiktig. Under 2000-2001 har dock samarbetsformen på nytt aktualiserats. Denna gång 
genomförs testprojekt i både Region Norr och Region Mitt. Detta har stor betydelse eftersom 
samarbetsformen får mer uppmärksamhet i hela organisationen.  
 
Det finns inga stora skillnader i tillvägagångssätt mellan regionerna. En skillnad är dock att 
Region Norr har bantat ner partneringkonceptet för att det skall anpassas till mindre projekt. 
Detta är en viktig del att tänka på för att parterna inte skall uppfatta konceptet som tungarbetat 
och överambitiöst. Om däremot rationaliseringen skulle går för långt försvinner poängen med 
partnering, det är således en balansgång som kräver eftertanke.  
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En annan skillnad mellan regionerna är att Mitt lägger större vikt vid de mjuka parametrarna 
vid upphandling av partneringprojekt. Orsaken till detta är att Norr strävar efter 
utvärderingskriterier där inget utrymme ges för subjektiva bedömningar. Det finns inget som 
säger att det ena skulle vara bättre än det andra, men tydligt är att åsikterna skiljer sig. Att 
lägga större vikt vid mjuka parametrar bör ej vara ett problem så länge kriterierna tydligt 
framgår i förfrågningsunderlaget.  
 
Vad det gäller sidoanbud vid partneringupphandlingar är åsikterna delade. Parterna som deltar 
i etapp 2 på väg 339 menar att sidoanbud inte borde accepteras vid partneringupphandlingar. 
Orsaken till detta är att parterna under byggtiden insett att sidoanbudet som entreprenören 
lämnade i anbudsskedet är svårt att genomföra. Detta faktum har lett till att diskussion 
uppstått kring om riktpriset ska höjas. För att komma till rätta med detta menar beställaren 
och entreprenören att förslag om hur vägen ska byggas tas gemensamt efter det att 
upphandlingen är utförd. Detta är den ståndpunkt deltagarna i detta projekt kommit fram till i 
dagsläget. Diskussionen kommer säkert att gå vidare på regionsnivå. Region Norr är av en 
annan uppfattning när det gäller sidoanbud. De vill inte utesluta möjligheten för entreprenören 
att lämna sidoanbud. Risken finns att den mest fördelaktiga lösningen aldrig kommer fram om 
sidoanbud inte accepteras.  
 
Gemensamt för regionerna är inställningen till partnering. Både i Norr och Mitt är alla 
inblandade parter nöjd med konceptet. Det finns dock potential och önskemål för att göra 
arbetet smidigare men grundtanken har mottagits med en stor entusiasm. 

8.4 Jämförelse av partneringsamarbete inom Banverket och Vägverket 

Banverket var först ut med att testa partnering på drift och underhåll. Orsaken till detta var en 
strävan att förbättra samarbetet inom den nyligen omorganiserade verksamheten. Ledningen 
drev igenom denna fråga mer eller mindre mot Banverket Produktions vilja. De ingick således 
i partneringsamarbetet med en negativ inställning. Det finns anledning att tro att detta projekt 
var dömt att misslyckas redan från start men effekten blev den motsatta. Det dröjde inte länge 
innan utförandesidans inställning svängde till det positiva. Detta visar på att samarbetsformen 
kan bli lyckad även när parter med mindre positiv inställning involveras.  
 
För Vägverket var situationen något annorlunda eftersom partnering infördes i samråd mellan 
parterna. Även här är dock utgången densamma, nöjda beställare och nöjda entreprenörer. Att 
båda parter är nöjda och kan tjäna en slant är ett tecken på ett mer kostnadseffektivt arbete. 
Att Vägverkets driftområden är konkurrensutsatta kan medföra att resultatförbättringen inte 
blir lika som för Banverket. Konkurrensen har gjort att marginalerna redan är låga och det 
finns således inte några stora överskott att ta av.  
 
Banverket har stor erfarenhet av partnering och det är av stor vikt att Vägverket tar till sig 
deras erfarenheter både av det som fungerat bra och de problem de mött på vägen. I grund och 
botten fungerar partnering på samma sätt i alla olika entreprenader och företag. Det går därför 
mycket bra att ta erfarenheter från ett projekt och tillämpa dessa på ett annat. Parterna måste 
lära av varandras misstag, de har varken tid eller råd att göra alla misstag själva. 
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9 SLUTSATSER 

9.1 Reflektioner kring partneringsamarbete 

Är partnering ett lämpligt samarbetssätt på Vägverkets drift- och underhållsentreprenader? 
Detta var en av frågorna vi ställde oss när vi började med rapporten. Studier av 
driftverksamhet inom Banverket och Vägverket visar på positiva resultat. Engagemanget hos 
inblandade parter ökar samtidigt som arbetet blir mer givande och intressant. Det utökade 
antalet möten där parterna gemensamt diskuterar lösningar och förslag har lett till åtgärder 
som både underlättar och effektiviserar det löpande arbetet.  
 
Ett ökande behov av utveckling i byggbranschen har på senare tid gjort sig gällande. Det har 
visat sig att partnering hjälper till att föra fram nya idéer. Genom ett tätt samarbete och delat 
ansvar har det blivit lättare att testa nya tekniska lösningar och metoder. Införandet av 
partnering gör även att problemen med återkommande fel blir lättare att åtgärda. 
Samarbetsformen har lett till ett mer långsiktigt tänkande, en åtgärd behöver inte längre ge 
lönsamhet första året utan kan ses som en investering inför framtiden.  
 
För att ytterligare kunna utvärdera partneringkonceptet har studier genomförts på 
anläggningsprojekt. Även dessa entreprenader har varit lyckade. Involverade personer som 
tillfrågats har till stor del endast positiva åsikter när det gäller partnering. I likhet med 
driftentreprenaderna har engagemanget bland de anställda ökat och arbetet har blivit mer 
tillfredsställande. Detta är troligen ett resultat av partnering, men det går inte utesluta att 
enbart ett nytt sätt att arbeta kan ge en nytändning bland inblandade parter. Att dra paralleller 
mellan drift och anläggning går utmärkt eftersom själva partneringkonceptet i sig fungerar 
relativt lika på alla entreprenader. En skillnad som dock lätt uppstår ligger i införandet och 
förankringen av konceptet vid ett nytt projekt. Det krävs mer arbete i början för att initiera och 
komma igång med partnering på drift och underhåll. I ett anläggningsprojekt är produktionen 
mer intensivt vilket medför att parterna efter vissa inkörningsproblem snabbare kommer in i 
partneringsamarbetet.  
 
På Norsjö driftområde kom ledningen relativt snabbt in i partneringkonceptet. Parterna kom 
överens om mål och åtgärder utan problem. Samarbetet har inom detta område fungerat 
mycket bra och alla inblandade är nöjda och vill inte återgå till det traditionella sättet att 
arbeta. Entreprenaden är ett pilotprojekt vilket medför att parterna får känna sig fram och 
sedan utvärdera vad som varit lyckat och inte. Att projektet är lyckat trots osäkerhet kring 
konceptet tyder på att det finns ytterligare förbättringspotential. På Norsjö driftområde har 
relationerna mellan beställare och utförare varit ovanligt bra samtidigt som entreprenören 
sedan många år arbetar mer utifrån verkliga behovet istället för efter handlingar och 
föreskrifter. Detta bör tas med i en utvärdering av projektets framgångar. Resultaten samt 
parternas uppfattning av partnering kanske inte vore lika positiva om bakgrunden hade varit 
annorlunda.  
 
Det finns inget som säger att partnering är lösningen på alla problem och det finns vissa 
problem som lätt kan uppstå i samband med partnering. Ett diskussionsämne som är vanligt i 
traditionella entreprenader är tilläggsarbeten. Denna diskussion kommer parterna ej ifrån. Vid 
partneringsamarbete medför tillägg ett ökat riktpris. För att undvika utdragna diskussioner 
kring detta kan det vara bra att skriva in generella riktprisförändrande moment i ett kontrakt. 
När det gäller riktpris och incitamentsavtal finns en risk att standarden kommer i andra hand 
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på grund av parternas strävan att hålla nere kostnaderna. Detta scenario får ej bli verklighet 
vilket kräver att beställaren håller på affärsmässigheten och hela tiden tänker 
samhällsekonomiskt. Ur denna synvinkel är målen extra viktiga. Målen skall formuleras på ett 
sätt som täcker upp de områden som är av större vikt, tex trafiksäkerhet och 
kundtillfredsställelse. Kontinuerlig uppföljning av dessa mål torde förhindra att ekonomin får 
för stor betydelse. För att projektet skall bli lyckat krävs även att arbetet flyter smidigt. 
Genom att sätta samman partneringgruppen utifrån projektets storlek och svårighetsgrad 
underlättas samarbetet. Ett överorganiserat projekt blir lätt tungrott och svårhanterligt. 
Parterna bör sträva efter en slimmad organisation med delegerat beslutsfattande. 
 
För att ta reda på uppfattningen angående partnering bland entreprenörerna inom Vägverket 
Region Norr genomfördes en undersökning på driftområden som angränsar mot Norsjö. 
Resultatet visar att entreprenörerna är mycket nyfikna på samarbetsformen och är inte 
främmande för att själv testa den. Detta ses som en bra grund för fortsatt utökat 
partneringsamarbete. Genom tid och utveckling kommer partnering att ytterligare 
effektiviseras där parterna arbetar mot samma mål och entreprenader utförs mot det verkliga 
behovet och kundernas önskemål.   

9.2 Rekommendationer inför framtida partneringprojekt 

Hur skall generella riktlinjer utformas för att underlätta partneringsamarbete? Detta var andra 
frågan vi ställde oss i det inledande skedet. Genom att tala med många människor som på ett 
eller annat sätt varit inblandade i partneringprojekt har slutsatser dragits kring eventuella 
fallgropar och framgångsfaktorer. Dessa finns redovisade i bilaga 4 och 5. Här följer ett 
sammandrag av de punkter som vi anser är extra viktiga att tänka på vid partneringsamarbete: 
 
Ø Förankring av konceptet i hela organisationen för att engagera och motivera parterna. 

Information är viktig för att nå ut i alla led. 
 
Ø En kompetent grupp där personkemin stämmer och alla samarbetar mot gemensamma 

mål. Alla inblandade yrkeskategorier bör vara representerade. 
 
Ø Målen bör utformas på ett sätt som medför att alla inblandade parter känner 

delaktighet. Målen skall vara mätbara och medföra kontinuerliga förbättringar.  
 
Ø Löpande räkning med incitament kräver öppenhet och ömsesidigt förtroende. Sättet att 

reglera riktprisförändringar bör vara fastlagt innan projektet påbörjas.  
 
Ø En utförlig utvärdering bör genomföras där målen rörande kontinuerliga förbättringar 

följs upp. Utvärderingen skall även säkerställa en god erfarenhetsåterföring.  
 
Ett lyckat partneringprojekt borgar för kostnadseffektivt arbete samtidigt som det medför ett 
verklighetsförankrat synsätt som grundar sig på erfarenheter och sunt förnuft. 
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9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har frågor uppkommit som ej behandlas i denna rapport. För att 
ytterligare kunna effektivisera och utveckla partneringkonceptet finns här möjligheter till 
fortsatt forskning. 
 
Ø En utvärdering av partneringkonceptets ekonomiska betydelse inom drift- och 

underhåll.  
 
Ø Ett område som behöver utvecklas är ekonomisystemen som används vid partnering. 

Den kontinuerliga uppföljningen kräver ett öppet redovisningssystem som är lätt att 
följa. Samtidigt skall systemet möjliggöra en bra avstämning mot den framtagna 
prognosen.  

 
Ø En ytterliggare del som kräver forskning är upphandling av anläggningsarbeten. Det 

finns pengar att tjäna genom att banta ner projektering och förfrågningsunderlag inför 
ett projekt. Större delen av projekteringen skall ändå göras av parterna gemensamt 
efter projektstart. Nackdelen med detta kan dock bli att osäkerheten ökar i samma takt 
som tilläggsarbetena ökar vilket i sin tur medför en ökad kostnad.  
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Muntliga referenser 
 
Banverket 
 
Region: 
Ulf Olsson, partneringledare 
Ulla Espling, beställarombud Luleå banområde 
Lennart Kemi, industridoktorand 
 
Produktion: 
Håkan Eje, produktionsledare  
 
Norsjö driftområde 
 
Vägverket Region Norr: 
Leif Byström, beställarombud 
Christian Eriksson, beställarombud 
Per Björnfot, partneringledare 
 
Vägverket Produktion Nord: 
Olle Öberg, arbetschef  
Anders Jonsson, platschef   
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Kent Olofsson, arbetsledare 
Rickard Nilsson, arbetsledare 
Yrkesarbetarna 
 
Norsjö Bilfrakt: 
Dennis Lundgren 
 
Entreprenad Korpforsen 
 
Vägverket Region Norr: 
Leif Lindgren, projektledare 
 
Vägverket Produktion Nord: 
Torgny Eriksson, platschef  
 
Entreprenad Gunnarsbyberget-Norriån 
 
Vägverket Region Norr: 
Helena Eriksson, projektledare 
 
NCC 
Lennart Martinsson, platschef 
 
Övriga 
 
Torsten Grennberg, Prof. em. LTU, Saltsjöbaden 
Jan-Erik Ivansson, J & W, projektledning, Stockholm 
Carl Löfving, chefsjurist, Göteborgs kommun 
Björn Johansson, Vägverket Region Norr, upphandling 
Rolf Hörnfeldt, adj. Prof. LTU  
Tomas Holmstrand, NCC, platschef V 339, Jämtland. 
Peter Rehnman, projektledare Vägverket Region Mitt
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Markus Broström 
Andreas Andersson 

 
BILAGA 1 

~Mål och åtgärdsförslag Norsjö~ 
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A Kundtillfredsställelse 
 

 
 
 
B Framkomlighet 
 

 

Delmål Åtgärdsförslag Uppföljning Koppling 
A1 Bättre samverkan med 
trafikanter / intressenter 

Kontakt med Norsjöbuss, 
Boliden, Posten m fl 

Genomförd B 1 

 Kontakt med skogsbolag inför 
tjällossning 

  

A2 Minska antalet 
klagomål ( med 10%) 

NöjdKund-databas till 
entreprenör 

  

Delmål Åtgärdsförslag Uppföljning Koppling 
B1 Bättre anpassning av 
vinterväghållningen 

842 plogas båda riktn 
samtidigt för 
pendlingstrafik, extraresurs 
erfordras 

Kostnad C 2, C 3 

 Hyvelresurs alternerar 
melan plogsträckor 

 C 2, C 3 

B2 Minskning av antalet 
bärighetsnedsättningar 

Viss del av ev vinst läggs på 
vägar med lång avst.tid 

Dygnskm  

 Behovspröva avstängning av 
vägar 

 A 1 

B4 Minska antalet 
återkommande akuta fel 

Uppföljning av fel med 
Prodata 

Antal D 2 
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C Trafiksäkerhet 
 

 
 
 
D Kostnadseffektivitet 
 

 

Delmål Åtgärdsförslag Uppföljning Koppling 
C2 Bättre halkbekämpning Vattensandning vid 

kallperioder 
Kostnad D 1, D 2 

 Användande av underbett vid 
sandning 

Kostnad D 1, D 2 

C3 Minska spårbildningar  
( vinter) 

Flexibel resursfördelning 
(hyvel mm) 

Kostnader B 1 

Delmål Åtgärdsförslag Uppföljning Koppling 
D1 Underskrida riktpriser  
( 5 – 10%) 

Löpande prognoser, tätare kostnad B 4 

D2 Utveckla nya metoder/ 
tekniska lösningar 

Tjälisolering av vägtrumma 
med ”Hasopor” 

Kostn/tid B 4 

 Siktkurva för sandningssand 
anpassas mot ”naturlig” kurva 

Kostn/effekt C 2 
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Markus Broström 
Andreas Andersson 

 
BILAGA 2 

~Dagordning partneringmöte Norsjö~ 
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DAGORDNING PARTNERINGMÖTE 
 

1. Föregående protokoll, justering 
 

 
2. Utfört arbete 
 

 
3. Ekonomi 
 

 
4. Målavstämning 
 

 
5. Erfarenhetsåterföring 
 

 
6. Idélåda 
 

 
7. Övriga frågor 
 

 
8. Nästa möte 
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Andreas Andersson 

 
BILAGA 3 

~Incitamentsförslag - maskinarbeten~ 
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INCITAMENTSAVTAL - MASKINARBETEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Maskinkostnad i 
anbud fastställs 
mellan parterna i 
styrgruppen - 
Budget 

 

• Maskinkostnader 
debiteras projektet 
enligt 
entreprenörens och 
beställarens avtal 
med 
underentreprenören 

 

• Projektets totala 
maskinkostnad 
avstäms mot 
Budget 

 

• Eventuell besparing 
mot Budget kan 
fördelas enligt 
följande: 

– Entreprenör  
 40 % 
– Beställare  
 40 % 
– Underentreprenör 
 20 % 

 
Vinst/Risktfördelning 
bedöms från fall till fall. 

 

• Eventuell 
merkostnad mot 
Budget kan fördelas 
enligt följande: 

– Entreprenör   
 40 % 
– Beställare  
 40 % 
– Under-

entreprenör  
 20 % 
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BILAGA 4 

~Riktlinjer för drift och underhåll~ 
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RIKTLINJER DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 
Här följer en kort redogörelse för partneringsamarbete och vad som är viktigt att tänka på 
vid användandet av denna arbetsform. Det är svårt att ge generella riktlinjer för hur ett 
projekt skall genomföras eftersom varje projekt är unikt. Här kommer sunt förnuft in i bilden 
eftersom det gäller att anpassa partneringsamarbetet efter förutsättningarna för varje enskilt 
projekt. 
 
Partnering Allmänt  
 
För att skapa ett bättre och effektivare arbetssätt i branschen har en ny samarbetsform tagits 
fram. Denna samarbetsform kallas partnering och innebär i stora drag endast ett mer 
strukturerat sätt att arbeta. Huvudmålet är att skapa ett förhållande där parterna arbetar 
tillsammans mot gemensamma mål. Genom att fördela både risker och vinster mellan 
varandra skapas en ömsesidig vilja att effektivisera underhållet. 
 
Partnering är ingen ny entreprenadform utan ett nytt sätt arbeta. Genom att diskutera och 
komma med tekniska lösningar tillsammans hoppas man kunna ta tillvara den kompetens som 
finns inom branschen och utveckla underhållet av Sveriges vägnät. Det medför ett mer 
stimulerande arbetssätt för alla inblandade parter och det ges utrymme för nya idéer. Tanken 
är att utföra underhållet kostnadseffektivt med ökad eller bibehållen standard. 
 
Partneringsamarbete medför en mindre ökning av arbetsbelastningen på grund av ökat antal 
möten mm. Detta skall dock betala sig genom att driften kan anpassas och förändras efter 
rådande omständigheter. Samarbetsformen ställer högre krav på inblandade aktörer och kräver 
ett helhjärtat engagemang. För entreprenörer som är nya inom drift- och 
underhållsverksamhet kan partnering vara en stor fördel. Genom ett nära samarbete med 
beställaren kan mycket erfarenhet överföras. Det är en förutsättning att personer i 
partneringgruppen kommer överens och att de kan fatta beslut som gynnar både trafikanter 
och de inblandade parterna.  
 
För att lyckas med partnering krävs ett omvänt synsätt. Istället för att leta kryphål i 
förfrågningsunderlaget och undanhålla information skall parterna nu sitta vid samma sida om 
bordet och samarbeta. Incitamentstänkandet gör att aktörerna skapar ett vinna-vinna system 
som båda tjänar på. Om parterna inser att tävlingen är över efter upphandlingen finns stora 
chanser att projektet blir framgångsrikt.  
 
Upphandling 
 
Upphandling av driftområden bör gå till på liknande sätt som förut. Skillnaden är att det 
tydligt skall framgå att partneringsamarbete skall användas samt att anbudssumman blir det 
riktpris som parterna arbetar mot. Dessutom läggs större vikt vid mjuka parametrar. Genom 
mjuka parametrar får beställaren en chans att granska den eventuella entreprenörens 
kompetens och möjlighet att genomföra projektet. Detta är fullt möjligt ur laglig synpunkt om 
konkurrens föreligger och upphandlingen sker av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Beställaren måste dock vara noga med att använda tydliga och mätbara kriterier vid 
anbudsvärdering för att undvika osäkerhet och misstroende bland entreprenörerna.   
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För att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning av mjuka parametrar bör 
tvåkuvertmetoden användas. Metoden innebär att anbudspris och mjuka parametrar lämnas in 
var för sig. Detta för att beställaren inte ska påverkas av anbudspriset vid utvärderingen. 
 
För att minimera risken för meningsskiljaktigheter under projektets gång bör parterna redan 
under upphandlingsskedet tänka på följande punkter. 
 
Ø Vägverket bör upphandla objekt av denna typ så att det i inledningsskedet finns tid för 

de inblandade att i lugn och ro sätta sig in och planera projektet. Det bör beaktas att 
partneringprojekt kräver mer tid i uppstarten än en traditionell entreprenad.  

 
Ø Eftersom beställaren skall vara delaktig vid upphandling av vissa moment bör det 

klargöras i förfrågningsunderlaget vilka delar det gäller.  
 
Ø Entreprenören bör lämna både riktpris och en prissatt mängdförteckning för att 

underlätta tilläggsbeställningar. Denna skall dock endast ligga med som en bilaga och 
användas för att kunna uppskatta kostnaderna för en tilläggsbeställning. 

 
Ø Klargör redan i förfrågningsunderlaget att teambuilding kommer att ingå som en del i 

partneringsamarbetet. Detta för att entreprenören ska kunna kalkylera med den 
kostnaden i anbudet.  

 
Ø Användandet av ny teknik som effektiviserar produktionen är en av tankarna med 

partnering. För att undvika oklarheter under projektets gång angående finansieringen 
bör beställaren redan i förfrågningsunderlaget redovisa hur kostnaderna för ny teknik 
skall belasta projektet. 

 
Uppstart 
 
Partnering kräver ett helhjärtat engagemang från alla parter. I inledningsskedet är det av 
yttersta vikt att ledningen visar ett stort engagemang och är beredda på att föra ut konceptet i 
hela  organisationen. Ett  informationsmöte vars främsta syfte är att förankra idéen i hela 
organisationen samt skapa en helhetsbild så att alla arbetar mot samma mål kan vara ett bra 
sätt att initiera projektet. Under detta möte bör alla aktörer som på något sätt berörs av 
projektet deltaga. Ett annat syftet med detta möte är att skapa nyfikenhet och hopp bland 
deltagarna. Detta kan göras genom att tidigare partneringprojekts framgångsfaktorer 
redovisas.  
 
Under uppstartsfasen är det viktigt att tid avsätts för teambuilding av olika slag. Erfarenheter 
från tidigare projekt visar att deltagarna oftast tycker att uppstartsfasen är för komprimerad 
och att partneringgruppen inte ges möjlighet att lära känna varandra. Därför bör gruppen 
under uppstarten träffa varandra och umgås under lättsamma förhållanden.  Under denna 
samling ska inga beslut fattas utan det ska mest ses som en informell sammankomst.  
 
Partneringprocessens viktigaste moment är att säkerställa att kompetenta och engagerade 
personer som kompletterar varandra involveras i projektet. Ett partneringprojekt där 
personkemin mellan de inblandade inte stämmer har små chanser att lyckas. Det är inte så 
enkelt att handplocka hela organisationen eftersom vissa poster redan är förutbestämda. Det är 
dock en klar fördel om vissa nyckelpersoner med specialkompetens kan handplockas för att 
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komplettera partneringgruppen. I gruppen bör alla yrkeskategorier finnas representerade för 
att säkerställa att allas intressen tas tillvara. Medlemmarna bör även i ett tidigt skede internt 
diskutera vilka roller var och en har samt klargöra att var och en tar ett eget ansvar. För att 
skapa struktur och trygghet i gruppen är det viktigt att  den tilltänkte partneringledaren snabbt 
styr upp och fördelar arbetet. Partneringledaren bör vara en opartisk person med kunskaper 
inom det aktuella området. Denne bör även ha ett mandat att förändra gruppens 
sammansättning om han ser att samarbetet inte fungerar. När projektet kommer igång behöver 
inte partneringledaren delta vid alla möten, han bör dock vara tillgänglig om problem uppstår. 
Partneringledaren bör även uppmuntra till synpunkter och ifrågasättanden för att räta ut 
oklarheter som uppstår i inledningsskedet. Att presentera svårigheter och avvikelser i ett tidigt 
skede ökar möjligheten att finna bra lösningar. 
 
Vid framtagandet av de objektspecifika målen är det viktigt att alla har en möjlighet att tycka 
till. För att underlätta detta kan det vara bra att dela upp gruppen så  att parterna var för sig får 
en möjlighet att avgöra vilka mål som är relevanta. Det är lätt att aktörerna i detta läge 
fokuserar på åtgärder istället för på mål. För att kunna ta fram riktiga och ändamålsenliga mål 
bör parterna vänta med detta tills partneringgruppen är utsedd och alla vet vad konceptet 
innebär. När detta är genomfört rangordnas målen efter angelägenhetsgrad och potential till 
förbättring. Det är viktigt att gruppen enas om ett fåtal huvudmål som sedan brytas ned i 
delmål detta för att underlätta måluppfyllelsen och uppföljningen. För att målen ska fungera 
som drivkraft krävs att dessa förankras i hela organisationen. Om mjuka mål användas bör 
dessa gå att mäta på något sätt annars finns en risk att de glöms bort. Om det är möjligt bör 
målen konkretiseras och om möjlighet finns bör målen relateras till siffror. När målen 
formuleras är det viktigt att de är uppbyggda kring möjligheter och inte hinder. När målen är 
framtagna och spikade börjar arbetet med att ta fram åtgärdsförslag som skall säkra att de 
framtagna målen uppfylls.  
 
För att undvika onödiga konflikter under genomförandefasen bör mål, riktpris och incitament 
vara spikade innan projektet påbörjas. Vid diskussion kring incitament bör även beslutas 
huruvida underentreprenören skall involveras. Det är även en fördel om ett 
partneringdokument som komplement till kontraktet upprättas. Dokumentet kan ses som ett 
stöd och skapa trygghet i det fortsatta samarbete. Genomför gruppen tillsammans en 
riskanalys där eventuella fallgropar för projektet analyseras ökar chanserna att lösa de 
problem som uppstår.  
 
Det är även viktigt att informera allmänheten om projektet för att öka toleransen när 
byggnationen stör trafikflödet. Detta kan göras genom informationsmöten, flygblad, internet 
mm. Genom att skapa en databas och använda internet kan allmänheten kontinuerligt följa 
arbetets gång. En nackdel med denna metod är dock att långt ifrån alla har tillgång till 
internet. 
 
Genomförande 
 
En av förutsättningarna för att lyckas med partneringprojekt är förankringen i den egna 
organisationen. Det gäller att föra ut budskapet för att få alla inblandade engagerade och 
samarbetsvilliga. För att verkligen nå ut till yrkesarbetare i företaget är platsbesök den bästa 
metoden. Informera och förklara ute i fält och ge exempel på konkreta förändringar som 
partnering medför och vilka intentioner som finns. 
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För att ytterligare öka chanserna att få ett lyckat resultat bör medlemmarna i 
partneringgruppen komplettera varandra och ha ett gott samarbete. En sammansvetsad 
projektgrupp är dock sårbar vid eventuella personalförändringar och det kan vara en god ide 
att upprätta en plan för hur liknande situationer skall hanteras. Genom att informera varandra 
och ha insyn i varandras arbeten kan stora delar av denna sårbarhet elimineras. Trots detta 
skall partneringmedlemmarna inte vara rädd för att ändra projektorganisationen om behov 
uppstår, tex.: när någon kompetens saknas, arbetets karaktär ändras, målförändringar eller vid 
ökat behov av personella resurser.  
 
Inom partneringkonceptet tar möten upp en stor del av tiden. Detta är ofrånkomligt eftersom 
förslag och lösningar skall diskuteras gemensamt under byggnationens gång. På grund av 
detta är det av stor vikt att det skapas mönster och rutiner för att effektivisera dessa möten. En 
viktig del i detta är att blicka framåt och inte gräva ner sig i saker som gjorts eller skulle blivit 
gjorda. Fokusera istället projektmötena på att diskutera problem och nya möjligheter som 
identifieras under arbetets gång.  
 
En annan risk med dessa möten är att de blir för långa och att för många personer deltar. 
Genom att upprätta en kommunikationsplan med riktlinjer kan mötena rationaliseras. Om två 
personer med liknande arbetsuppgifter ur samma organisation deltar vid ett möte så är oftast 
en överflödig. Det gäller att samla representanter från alla kategorier som sedan får föra 
gruppens talan. För att erhålla kreativa och givande möten bör spridningen vara så stor som 
möjligt.  
 
Det finns en risk att drabbas av möteshysteri där möten hålls fastän behovet inte finns. Även 
om det är sagt att möten skall hållas varje vecka finns det ingen anledning att följa detta om 
inget nytt finns att tillföra projektet. Relativt täta möten är dock bra för att kontinuerligt följa 
upp projektet och se om målen uppfylls. Det viktiga vid uppföljningen är att hela tiden blicka 
framåt, det är där det finns utrymme för förbättringar.   
 
För att även arbetare ute i fält skall blicka framåt och se smarta lösningar på problem kan 
bonus vara en drivande faktor. Bonus kan delas ut till medarbetare tex. om målen blivit 
uppfyllda eller om en kostnadseffektiv lösning tagits fram. Det går dela ut bonus på många 
grunder, det gäller att finna en klar och rättvis fördelning för projektet i fråga. 
 
Det är av stor vikt att alla inblandade parter känner att det finns minst ett mål som de 
helhjärtat kan ställa upp på. Här finns även möjlighet att ge en mindre grupp ansvaret för den 
kontinuerliga uppföljningen av målet. De känner således ett större ansvar för att åtgärder tas 
fram som leder till förbättringar, det gör även att risken att parterna litar för mycket på att 
någon annan ska handla undviks.  En sådan grupp skulle även kunna belönas med någon form 
av bonus om det lyckas uppfylla målen.  
 
Om alla inblandade söker lösningar finns stora möjligheter att komma med förslag och 
åtgärdsidéer som hjälper till att uppfylla de framtagna målen. Det är en god ide att upprätta ett 
dokument där åtgärdsförslag förs in. Detta bidrar till en mer aktiv inställning och en önskan 
att se resultat av givna förslag. Det finns möjlighet att koppla bonus till bra 
förslagsverksamhet. 
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Som tidigare nämnts medför partnering att branschen kan utvecklas i snabbare takt än förut. 
De gemensamt framtagna tekniska lösningarna behöver inte nödvändigtvis medföra lägre 
kostnader. Om kvaliteten höjs avsevärt för en mindre kostnadsökning så har projektet totalt 
sett ökat i värde. En risk som kan uppstå vid val av lösningar är att parterna tittar för mycket 
på priset vilket får till följd att standarden sänks. Vid försök med oprövade lösningar skall 
parterna i ett tidigt skede göra klart om ansvarsfördelningen för arbetet. I normala fall skall 
beställaren stå för konstruktionsansvaret medan entreprenören står för utförandeansvaret. När 
avvikelser från förfrågningsunderlaget sker är det viktigt att dokumentera och kvalitetssäkra 
dessa. Om avvikelser upptäcks under en besiktning måste det finnas dokument som förklarar 
varför.  
 
Vid partneringsamarbete skall parterna ej vara rädd att ta upp oklarheter och det är viktigt att 
komma överens i ett tidigt skede. Det kan tyckas onödigt om samarbetet flytes smidigt men 
det är av stor vikt hålla på affärsmässigheten och inte bli för familjär. Diskussioner uppstår 
förr eller senare om vad som ingår och inte i ett riktpris. Det kan då vara bra om det finns 
överenskommelser nedtecknade och ett bra underlag. När det gäller tilläggsarbeten kan det 
vara svårt att generellt fastslå vad som skall ingå i riktpriset. Det gäller i första hand att ge och 
ta, endast vid stora förändringar bör riktpriset regleras. Tilläggsbeställningar som ligger 
utanför avtalet kan vävas in efter omförhandling av riktpris. För att undvika oenigheter kring 
tilläggsarbeten bör entreprenören upprätta en kalkyl som beställaren sedan skall godkänna 
innan arbetet påbörjas. I och med att dessa arbeten behandlas löpande undviks risken att alla 
tilläggsarbeten läggs på hög och behandlas först i slutet av projektet. Priset på tilläggsarbeten 
bör sedan vävas in i riktpriset så att incitamentstänkandet även gäller för dessa och därmed 
undviks löpande räkning. Nedanstående punkter kan leda till en justering av riktpriset. 
 
Ø Ändring av kravnivån. 
 
Ø Standardförbättringar som innebär fördyringar ger ett höjt riktpris. 
 
Ø Standardförsämringar ger ett sänkt riktpris. 

 
Ø Om man däremot gör standardförbättringar samtidigt som man sänker kostnaderna bör 

inte detta leda till ett höjt riktpris. 
 
Detta är generella punkter och bör därför ses över och kompletteras inför varje specifikt 
projekt. Punkterna bör skrivas in i kontraktet mellan beställaren och entreprenören för att 
undvika oenigheter under projektets gång. 
 
Om diskussioner blir långdragna och en lösning inte finns inom räckhåll kan det vara bra att 
ha en plan för konfliktlösning. När samarbetet fungerar som det ska ser man ingen anledning 
att ta fram tvistlösningsmetoder. Ett gott samarbete kan dock få ett abrupt slut om oenigheter 
uppstår och ingen vet hur de ska hanteras.  
 
När det gäller ekonomin finns en hel del nyheter som parterna ej är vana vid från traditionella 
entreprenader. Partnering kräver en öppen och tydlig redovisning av ekonomin från 
entreprenörens sida och detta kan kännas ovant i början. Detta är dock en nödvändighet 
eftersom entreprenören får betalt utifrån utfört arbete. Entreprenören bör även skapa ett 
redovisningssystem som gör att det fortlöpande arbetet lätt kan följas upp. Genom en bra 
utförd prognos kan avvikelser från förfrågningsunderlaget snabbt upptäckas och 
förhoppningsvis korrigeras. 
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Utvärdering 
 
När projektet är genomfört bör parterna tillsammans utföra en fullständig utvärdering av 
projektet. Det är viktigt att alla aktörer får en möjlighet att deltaga samt att både positiva och 
negativa åsikter förs fram. Följande punkter kan ligga till grund för denna utvärdering: 
 
Ø Återvinna erfarenheter 
 
Ø Utvärdera projektmål 
 
Ø Utvärdera genomförandet 
 
Ø Utvärdera samarbetet 
 
Ø Ta reda på kundens synpunkter 
 
Ø Framtiden 

 
Vid utvärdering av mål är det viktigt att ha klara måttstockar. Om inte detta är fallet finns det 
risk att bedömningen av måluppfyllelsen blir subjektiv och otydlig vilket resulterar i att målen 
tappar sin betydelse. För att säkerställa huruvida kontinuerliga förbättringar verkligen har 
skett krävs ett utarbetat uppföljningssystem. Om inte kontinuerliga förbättringar bevisligen 
skett bör orsaken till detta redas ut.  
 
Beställaren och entreprenören bör tillsammans utifrån ovanstående utvärdering betygsätta 
projektets resultat och samarbetet i gruppen. Denna utvärdering bör sedan ingå som en del av 
de mjuka parametrarna vid kommande upphandlingar.  
 
Framtid 
 
Det är relativt svårt att spå partneringkonceptets framtid. Enligt de intervjuer och 
undersökningar som gjorts inför denna rapport anses partnering vara en intressant och lärorik 
arbetsform. Den kräver lite mer av de inblandade aktörerna men medför samtidigt ett mer 
stimulerande arbete. Konceptet är fortfarande förhållandevis nytt och det är viktigt att tänka 
sig för innan beslut tas angående användandet av partnering. Typ av projekt, omfattning, 
inblandade parter, svårighetsgrad mm måste beaktas för att veta om partnering är lämpligt 
eller inte. Tillfällen då samarbetsformen kan förordas är: 
  
Ø När dålig beskrivning av verkligheten föreligger och begränsad tid finns till förfogande 
 
Ø Komplicerade uppdrag med varierande förhållanden 
 
Ø Hög teknisk svårighetsgrad 
 
Ø Drift- och underhållsentreprenader 
 
Ø Vid inskolning av nya ovana aktörer på drift och underhåll 
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Entreprenörer och beställare bör tänka igenom hur mycket tid de är beredda att lägga ner på 
ett specifikt projekt.  För en liten entreprenör kan den ökande arbetsbördan bli dyrare än den 
eventuella vinstökning som partnering skulle medfört. En stor fördel för mindre entreprenörer 
är dock att riskerna minskar när beställare tar en del av förlusten vid eventuella fördyringar. 
Även beställaren måste lägga ner betydligt mer jobb på ett partneringprojekt, beställaren skall 
med jämna mellanrum vistas ute på plats och han skall hela tiden vara tillgänglig när frågor 
uppstår under projektets gång. På grund av detta kan i dagsläget endast ett fåtal, av totala 
antalet projekt, upphandlas med partneringsamarbete. Detta ger ännu en anledning till att 
anpassa samarbetet till en lagom nivå för att inte överarbeta koncept och skapa ineffektivitet. 
Samarbete som partners i kombination med en lagom mängd spelregler kan leda till ett 
optimalt projektgenomförande. Samarbetsformen utvecklas fortlöpande och det finns 
fortfarande delar som behöver effektiviseras. Om parterna går in i samarbetet med öppna 
ögon och anpassar konceptet efter projektets omfattning ser framtiden ljus ut för partnering.  
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RIKTLINJER ANLÄGGNING 
 
Här följer en kort redogörelse för partneringsamarbete och vad som är viktigt att tänka på 
vid användandet av denna arbetsform. Det är väldigt svårt att ge generella riktlinjer för hur 
ett projekt skall genomföras eftersom varje projekt är unikt. Här kommer sunt förnuft in i 
bilden eftersom det gäller att anpassa partneringsamarbetet efter förutsättningarna för varje 
enskilt projekt. 
 
Partnering Allmänt Anläggning 
 
För att skapa ett bättre och effektivare arbetssätt i byggbranschen har en ny samarbetsform 
tagits fram. Denna samarbetsform kallas partnering och innebär i stora drag endast ett mer 
strukturerat sätt att arbeta. Huvudmålet är att skapa ett förhållande där parterna arbetar 
tillsammans mot gemensamma mål. Genom att fördela både risker och vinster mellan 
varandra skapas en ömsesidig vilja att effektivisera byggnationen.  
 
Partnering är ingen ny entreprenadform utan ett nytt sätt arbeta. Genom att projektera och 
komma med tekniska lösningar tillsammans hoppas man kunna ta tillvara den kompetens som 
finns inom branschen och utveckla byggandet. Det medför ett mer stimulerande arbetssätt för 
alla inblandade parter och det ges utrymme för nya idéer. Tanken är att bygga 
kostnadseffektivt med ökad eller bibehållen kvalitet. 
 
Partneringsamarbete medför en ökad arbetsbelastning på grund av ökat antal möten, 
projektering under byggnationens gång mm. Detta skall dock betala sig genom att bygget kan 
anpassas och förändras efter rådande omständigheter. Samarbetsformen ställer högre krav på 
inblandade aktörer och kräver ett helhjärtat engagemang. Det är en förutsättning att personer i 
partneringgruppen kommer överens och att de kan fatta snabba och riktiga beslut. Eftersom 
projekteringen till viss del sker efterhand kommer frågor förr eller senare att uppstå om bl.a. 
utformning och linjeföring.  
 
För att lyckas med partnering krävs ett omvänt synsätt. Istället för att leta kryphål i 
förfrågningsunderlaget och undanhålla information skall parterna nu sitta vid samma sida om 
bordet och samarbeta. Incitamentstänkandet gör att aktörerna skapar ett vinna - vinna system 
som båda tjänar på. Om parterna inser att tävlingen är över efter upphandlingen finns stora 
chanser att projektet blir framgångsrikt.  
 
Upphandling 
 
Det finns i dagsläget ingen utprövad metod för att upphandla rena rekonstruktionsprojekt där 
partnering används. Det fungerar relativt bra att upphandla som generalentreprenad och sedan 
omförhandla till partnering. Att upphandla en generalentreprenad kräver dock ett gediget 
förarbete som sedan får ringa betydelse under projektets gång. Det optimala torde vara att 
upphandla på en arbetsplan för att inte lägga ner så mycket resurser på den första 
projekteringen. I arbetsplanen bör plan, profil, tvärsektioner och mängdförteckning ingå. 
Detaljeringsgraden i en arbetsplan är betydligt lägre än för en komplett bygghandling, det 
finns således pengar att spara i denna fas. En minskad detaljeringsgrad ökar även 
entreprenörens kreativitet och möjlighet att komma med egna lösningar. Ett problem som kan 
uppstå är att beställaren får in många olika lösningar och därmed försvåras urvalsprocessen. 
Om en arbetsplan används kan osäkerheter uppstå för entreprenörer som aldrig arbetat med 
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partnering. På grund av detta bör upphandlingen ske traditionellt fram till dess att alla 
entreprenörer bildat sig en uppfattning om partneringkonceptet. 
 
Vid upphandling av partneringprojekt läggs större vikt vid mjuka parametrar. Genom mjuka 
parametrar får beställaren en chans att granska den eventuella entreprenörens kompetens och 
möjlighet att genomföra projektet. Detta är fullt möjligt ur laglig synpunkt om konkurrens 
föreligger och upphandlingen sker enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Beställaren måste dock vara noga med att använda tydliga och mätbara kriterier vid 
anbudsvärdering för att undvika osäkerhet och misstroende bland entreprenörerna. För att 
säkerställa en objektiv och rättvis bedömning av mjuka parametrar bör tvåkuvertmetoden 
användas. Metoden innebär att anbudspris och mjuka parametrar lämnas in var för sig. Detta 
för att beställaren inte ska påverkas av anbudspriset vid utvärderingen. 
 
För att minimera risken för meningsskiljaktigheter under projektets gång bör parterna redan 
under upphandlingsskedet tänka på följande punkter.  
 
Ø Om det uppstår stora mängdförändringar i förhållande till ursprungshandlingen bör 

detta ligga till grund för en förändring av riktpriset. Det är därför av stor vikt att 
entreprenören får en möjlighet att verifiera mängderna innan entreprenaden dras igång. 
Detta medför att parterna godkänner underlaget och undviker framtida diskussioner. 

 
Ø Vägverket bör upphandla objekt av denna typ så att det i inledningsskedet finns tid för 

de inblandade att i lugn och ro sätta sig in i och planera projektet. Det bör beaktas att 
partneringprojekt kräver mer tid i uppstarten än en traditionell entreprenad.  

 
Ø I en partneringentreprenad delas omkostnader mellan entreprenör och beställare. Det 

bör således fastställas huruvida entreprenörens personal skall belasta projektet under 
lågsäsong. Är det rimligt att beställaren skall betala för entreprenörens platsledning 
vintertid då projektet går på halvfart? 

 
Ø Eftersom beställaren skall vara delaktig vid upphandling av vissa moment bör det 

klargöras i förfrågningsunderlaget vilka delar det gäller.  
 
Ø Klargör redan i förfrågningsunderlaget att teambuilding kommer att ingå som en del i 

partneringsamarbetet. Detta för att entreprenören ska kunna kalkylera med den 
kostnaden i anbudet.  

 
Ø Användandet av ny teknik som effektiviserar produktionen är en av tankarna med 

partnering. För att undvika oklarheter under projektets gång angående finansieringen 
bör beställaren redan i förfrågningsunderlaget redovisa hur kostnaderna för ny teknik 
skall belasta projektet. 

 
Ø Entreprenören bör lämna både riktpris och en prissatt mängdförteckning för att 

underlätta tilläggsbeställningar. Denna skall dock endast ligga med som en bilaga och 
användas för att kunna uppskatta kostnaderna för en tilläggsbeställning. 
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Uppstart 
 
Partnering kräver ett helhjärtat engagemang från alla parter. I inledningsskedet är det av 
yttersta vikt att ledningen visar ett stort engagemang och är beredda på att föra ut konceptet i 
hela  organisationen. Ett  informationsmöte vars främsta syfte är att förankra idéen i hela 
organisationen samt skapa en helhetsbild så att alla arbetar mot samma mål kan vara ett bra 
sätt att initiera projektet. Under detta möte bör alla aktörer som på något sätt berörs av 
projektet deltaga. Ett annat syftet med detta möte är att skapa nyfikenhet och hopp bland 
deltagarna. Detta kan göras genom att tidigare partneringprojekts framgångsfaktorer 
redovisas.  
 
Under uppstartsfasen är det viktigt att tid avsätts för teambuilding av olika slag. Erfarenheter 
från tidigare projekt visar att deltagarna oftast tycker att uppstartsfasen är för komprimerad 
och att partneringgruppen inte ges möjlighet att lära känna varandra. Därför bör gruppen 
under uppstarten träffa varandra och umgås under lättsamma förhållanden.  Under denna 
samling ska inga beslut fattas utan det ska mest ses som en informell sammankomst.  
 
Partneringprocessens viktigaste moment är att säkerställa att kompetenta och engagerade 
personer som kompletterar varandra involveras i projektet. Ett partneringprojekt där 
personkemin mellan de inblandade inte stämmer har små chanser att lyckas. Det är inte så 
enkelt att handplocka hela organisationen eftersom vissa poster redan är förutbestämda. Det är 
dock en klar fördel om vissa nyckelpersoner med specialkompetens kan handplockas för att 
komplettera partneringgruppen. I gruppen bör alla yrkeskategorier finnas representerade för 
att säkerställa att allas intressen tas tillvara. Medlemmarna bör även i ett tidigt skede internt 
diskutera vilka roller var och en har samt klargöra att var och en tar ett eget ansvar. För att 
skapa struktur och trygghet i gruppen är det viktigt att  den tilltänkte partneringledaren snabbt 
styr upp och fördelar arbetet. Partneringledaren bör vara en opartisk person med kunskaper 
inom det aktuella området. Denne bör även ha ett mandat att förändra gruppens 
sammansättning om han ser att samarbetet inte fungerar. När projektet kommer igång behöver 
inte partneringledaren delta vid alla möten, han bör dock vara tillgänglig om problem uppstår.  
Partneringledaren bör även uppmuntra till synpunkter och ifrågasättanden för att räta ut 
oklarheter som uppstår i inledningsskedet. Att presentera svårigheter och avvikelser i ett tidigt 
skede ökar möjligheten att finna bra lösningar. 
 
Vid framtagandet av de objektspecifika målen är det viktigt att alla har en möjlighet att tycka 
till. För att underlätta detta kan det vara bra att dela upp gruppen så  att parterna var för sig får 
en möjlighet att avgöra vilka mål som är relevanta. Det är lätt att aktörerna i detta läge 
fokuserar på åtgärder istället för på mål. För att kunna ta fram riktiga och ändamålsenliga mål 
bör parterna vänta med detta tills partneringgruppen är utsedd och alla vet vad konceptet 
innebär. När detta är genomfört rangordnas målen efter angelägenhetsgrad och potential till 
förbättring. Det är viktigt att gruppen enas om ett fåtal huvudmål som sedan brytas ned i 
delmål detta för att underlätta måluppfyllelsen och uppföljningen. För att målen ska fungera 
som drivkraft krävs att dessa förankras i hela organisationen. Om mjuka mål användas bör 
dessa gå att mäta på något sätt annars finns en risk att de glöms bort. Om det är möjligt bör 
målen konkretiseras och om möjlighet finns bör målen relateras till siffror. När målen 
formuleras är det viktigt att de är uppbyggda kring möjligheter och inte hinder. När målen är 
framtagna och spikade börjar arbetet med att ta fram åtgärdsförslag som skall säkra att de 
framtagna målen uppfylls.  
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För att undvika onödiga konflikter under genomförandefasen bör mål, riktpris och incitament 
vara spikade innan projektet påbörjas. Vid diskussion kring incitament bör även beslutas 
huruvida underentreprenören skall involveras. Det är även en fördel om ett 
partneringdokument som komplement till kontraktet upprättas. Dokumentet kan ses som ett 
stöd och skapa trygghet i det fortsatta samarbete. Genomför gruppen tillsammans en 
riskanalys där eventuella fallgropar för projektet analyseras ökar chanserna att lösa de 
problem som uppstår.  
 
Det är även viktigt att informera allmänheten om projektet för att öka toleransen när 
byggnationen stör trafikflödet. Detta kan göras genom informationsmöten, flygblad, internet 
mm. Genom att skapa en databas och använda internet kan allmänheten kontinuerligt följa 
arbetets gång. En nackdel med denna metod är dock att långt ifrån alla har tillgång till 
internet. 
 
Genomförande 
 
En av förutsättningarna för att lyckas med partneringprojekt är förankringen i den egna 
organisationen. Det gäller att föra ut budskapet för att få alla inblandade engagerade och 
samarbetsvilliga. För att verkligen nå ut till yrkesarbetare i företaget är platsbesök den bästa 
metoden. Informera och förklara ute i fält och ge exempel på konkreta förändringar som 
partnering medför och vilka intentioner som finns. 
 
För att ytterligare öka chanserna att få ett lyckat resultat bör medlemmarna i 
partneringgruppen komplettera varandra och ha ett gott samarbete. En sammansvetsad 
projektgrupp är dock sårbar vid eventuella personalförändringar och det kan vara en god ide 
att upprätta en plan för hur liknande situationer skall hanteras. Genom att informera varandra 
och ha insyn i varandras arbeten kan stora delar av denna sårbarhet elimineras. Trots detta 
skall partneringmedlemmarna inte vara rädd för att ändra projektorganisationen om behov 
uppstår, tex.: när någon kompetens saknas, arbetets karaktär ändras, målförändringar eller vid 
ökat behov av personella resurser.  
 
Inom partneringkonceptet tar möten upp en stor del av tiden. Detta är ofrånkomligt eftersom 
förslag och lösningar skall diskuteras gemensamt under byggnationens gång. På grund av 
detta är det av stor vikt att det skapas mönster och rutiner för att effektivisera dessa möten. En 
viktig del i detta är att blicka framåt och inte gräva ner sig i saker som gjorts eller skulle blivit 
gjorda. Fokusera istället projektmötena på att diskutera problem och nya möjligheter som 
identifieras under arbetets gång.  
 
En annan risk med dessa möten är att de blir för långa och att för många personer deltar. 
Genom att upprätta en kommunikationsplan med riktlinjer kan mötena rationaliseras. Om två 
personer med liknande arbetsuppgifter ur samma organisation deltar vid ett möte så är oftast 
en överflödig. Det gäller att samla representanter från alla kategorier som sedan får föra 
gruppens talan. För att erhålla kreativa och givande möten bör spridningen vara så stor som 
möjligt.  
 
Det finns en risk att drabbas av möteshysteri där möten hålls fastän behovet inte finns. Även 
om det är sagt att möten skall hållas varje vecka finns det ingen anledning att följa detta om 
inget nytt finns att tillföra projektet. Relativt täta möten är dock bra för att kontinuerligt följa 
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upp projektet och se om målen uppfylls. Det viktiga vid uppföljningen är att hela tiden blicka 
framåt, det är där det finns utrymme för förbättringar.   
 
För att även arbetare ute i fält skall blicka framåt och se smarta lösningar på problem kan 
bonus vara en drivande faktor. Bonus kan delas ut till medarbetare tex. om målen blivit 
uppfyllda eller om en kostnadseffektiv lösning tagits fram. Det går dela ut bonus på många 
grunder, det gäller att finna en klar och rättvis fördelning för projektet i fråga. 
 
Det är av stor vikt att alla inblandade parter känner att det finns minst ett mål som de 
helhjärtat kan ställa upp på. Här finns även möjlighet att ge en mindre grupp ansvaret för den 
kontinuerliga uppföljningen av målet. De känner således ett större ansvar för att åtgärder tas 
fram som leder till förbättringar, det gör även att risken att parterna litar för mycket på att 
någon annan ska handla undviks.  En sådan grupp skulle även kunna belönas med någon form 
av bonus om det lyckas uppfylla målen. 
 
Om alla inblandade söker lösningar finns stora möjligheter att komma med förslag och 
åtgärdsidéer som hjälper till att uppfylla de framtagna målen. Det är en god ide att upprätta ett 
dokument där åtgärdsförslag förs in. Detta bidrar till en mer aktiv inställning och en önskan 
att se resultat av givna förslag. Det finns möjlighet att koppla bonus till bra 
förslagsverksamhet. 
 
Som tidigare nämnts medför partnering att branschen kan utvecklas i snabbare takt än förut. 
De gemensamt framtagna tekniska lösningarna behöver inte nödvändigtvis medföra lägre 
kostnader. Om kvaliteten höjs avsevärt för en mindre kostnadsökning så har projektet totalt 
sett ökat i värde. En risk som kan uppstå vid val av lösningar är att parterna tittar för mycket 
på priset vilket får till följd att standarden sänks. Vid försök med oprövade lösningar skall 
parterna i ett tidigt skede göra klart om ansvarsfördelningen för arbetet. I normala fall skall 
beställaren stå för konstruktionsansvaret medan entreprenören står för utförandeansvaret. När 
avvikelser från förfrågningsunderlaget sker är det viktigt att dokumentera och kvalitetssäkra 
dessa. Om avvikelser upptäcks under en besiktning måste det finnas dokument som förklarar 
varför.  
 
Vid partneringsamarbete skall parterna ej vara rädd att ta upp oklarheter och det är viktigt att 
komma överens i ett tidigt skede. Det kan tyckas onödigt om samarbetet flytes smidigt men 
det är av stor vikt hålla på affärsmässigheten och inte bli för familjär. Diskussioner uppstår 
förr eller senare om vad som ingår och inte i ett riktpris. Det kan då vara bra om det finns 
överenskommelser nedtecknade och ett bra underlag. När det gäller tilläggsarbeten kan det 
vara svårt att generellt fastslå vad som skall ingå i riktpriset. Det gäller i första hand att ge och 
ta, endast vid stora förändringar bör riktpriset regleras. Tilläggsbeställningar som ligger 
utanför avtalet kan vävas in efter omförhandling av riktpris. För att undvika oenigheter kring 
tilläggsarbeten bör entreprenören upprätta en kalkyl som beställaren sedan skall godkänna 
innan arbetet påbörjas. I och med att dessa arbeten behandlas löpande undviks risken att alla 
tilläggsarbeten läggs på hög och behandlas först i slutet av projektet. Priset på tilläggsarbeten 
bör sedan vävas in i riktpriset så att incitamentstänkandet även gäller för dessa och därmed 
undviks löpande räkning.  
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Nedanstående punkter kan leda till en justering av riktpriset. 
 
Ø Stora mängdförändringar i förhållande till ursprungshandlingen. 

 
Ø Ändring av kravnivån. 
 
Ø Standardförbättringar som innebär fördyringar ger ett höjt riktpris. 
 
Ø Standardförsämringar ger ett sänkt riktpris. 

 
Ø Om man däremot gör standardförbättringar samtidigt som man sänker kostnaderna bör 

inte detta leda till ett höjt riktpris. 
 
Detta är generella punkter och bör därför ses över och kompletteras inför varje specifikt 
projekt. Punkterna bör skrivas in i kontraktet mellan beställaren och entreprenören för att 
undvika oenigheter under projektets gång. 
 
Om diskussioner blir långdragna och en lösning inte finns inom räckhåll kan det vara bra att 
ha en plan för konfliktlösning. När samarbetet fungerar som det ska ser man ingen anledning 
att ta fram tvistlösningsmetoder. Ett gott samarbete kan dock få ett abrupt slut om oenigheter 
uppstår och ingen vet hur de ska hanteras.  
 
När det gäller ekonomin finns en hel del nyheter som parterna ej är vana vid från traditionella 
entreprenader. Partnering kräver en öppen och tydlig redovisning av ekonomin från 
entreprenörens sida och detta kan kännas ovant i början. Detta är dock en nödvändighet 
eftersom entreprenören får betalt utifrån utfört arbete. Entreprenören bör även skapa ett 
redovisningssystem som gör att det fortlöpande arbetet lätt kan följas upp. Genom en bra 
utförd prognos kan avvikelser från förfrågningsunderlaget snabbt upptäckas och 
förhoppningsvis korrigeras. 
 
Utvärdering 
 
När projektet är genomfört bör parterna tillsammans utföra en fullständig utvärdering av 
projektet. Det är viktigt att alla aktörer får en möjlighet att deltaga samt att både positiva och 
negativa åsikter förs fram. Följande punkter kan ligga till grund för denna utvärdering: 
 
Ø Återvinna erfarenheter 
 
Ø Utvärdera projektmål 
 
Ø Utvärdera genomförandet 
 
Ø Utvärdera samarbetet 
 
Ø Ta reda på kundens synpunkter 
 
Ø Framtiden 
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Vid utvärdering av mål är det viktigt att ha klara måttstockar. Om inte detta är fallet finns det 
risk att bedömningen av måluppfyllelsen blir subjektiv och otydlig vilket resulterar i att målen 
tappar sin betydelse. För att säkerställa huruvida kontinuerliga förbättringar verkligen har 
skett krävs ett utarbetat uppföljningssystem. Om inte kontinuerliga förbättringar bevisligen 
skett bör orsaken till detta redas ut.  
 
Beställaren och entreprenören bör tillsammans utifrån ovanstående utvärdering betygsätta 
projektets resultat och samarbetet i gruppen. Denna utvärdering bör sedan ingå som en del av 
de mjuka parametrarna vid kommande upphandlingar.  
 
Framtid 
 
Det är relativt svårt att spå partneringkonceptets framtid. Enligt de intervjuer och 
undersökningar som gjorts inför denna rapport anses partnering vara en intressant och lärorik 
arbetsform. Den kräver lite mer av de inblandade aktörerna men medför samtidigt ett mer 
stimulerande arbete. Konceptet är fortfarande förhållandevis nytt och det är viktigt att tänka 
sig för innan beslut tas angående användandet av partnering. Typ av projekt, omfattning, 
inblandade parter, svårighetsgrad mm måste beaktas för att veta om partnering är lämpligt 
eller inte. Tillfällen då samarbetsformen kan förordas är: 
  
Ø När dålig beskrivning av verkligheten föreligger och begränsad tid finns till förfogande. 

 
Ø Komplicerade uppdrag med varierande förhållanden. 

 
Ø Hög teknisk svårighetsgrad. 

 
Ø Drift- och underhållsentreprenader. 

 
Ø Vid inskolning av nya ovana aktörer på drift och underhåll. 
 
Entreprenörer och beställare bör tänka igenom hur mycket tid de är beredda att lägga ner på 
ett specifikt projekt.  För en liten entreprenör kan den ökande arbetsbördan bli dyrare än den 
eventuella vinstökning som partnering skulle medfört. En stor fördel för mindre entreprenörer 
är dock att riskerna minskar när beställare tar en del av förlusten vid eventuella fördyringar. 
Även beställaren måste lägga ner betydligt mer jobb på ett partneringprojekt, beställaren skall 
med jämna mellanrum vistas ute på plats och han skall hela tiden vara tillgänglig när frågor 
uppstår under projektets gång. På grund av detta kan i dagsläget endast ett fåtal, av totala 
antalet projekt, upphandlas med partneringsamarbete. Detta ger ännu en anledning till att 
anpassa samarbetet till en lagom nivå för att inte överarbeta koncept och skapa ineffektivitet. 
Samarbete som partners i kombination med en lagom mängd spelregler kan leda till ett 
optimalt projektgenomförande. Samarbetsformen utvecklas fortlöpande och det finns 
fortfarande delar som behöver effektiviseras. Om parterna går in i samarbetet med öppna 
ögon och anpassar konceptet efter projektets omfattning ser framtiden ljus ut för partnering.  
 
 
 
 
 
 




