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SAMMANFATTNING 

Partnering är en samarbetsform där alla parter samarbetar för att uppnå gemensamma mål 

samt delar på risker och vinsten för projektet. Arbetet sker med mycket öppenhet, tillit och 

förtroende, där entreprenören tillsammans med viktiga underentreprenörer och konsulter 

blir inblandad i ett tidigt skede av projekteringen för att bidra med sin kunskap. 

Samarbetsformen kommer ursprungligen från USA där bland de första att använda sig av 

partnering var den amerikanska arméns ingenjörsavdelning under 80-talet. Partnering 

används nu i flertalet länder, bland annat i England och Danmark där de under 90-talet hade 

problem med försenade projekt, bristfällig kvalitet samt projekt som gick över budget. 

Regeringen och byggindustrin gick ihop för att åstadkomma förändringar genom bättre 

samverkan och förändrade roller. Idag är partnering ett vanligt arbetsätt i England både i 

privata och i offentliga sektorn samt i Danmark där byggherrarna i den offentliga sektorn 

måste motivera varför de inte ska använda sig av partnering.  

Inom anläggningsbranschen i Sverige är partnering vanligt hos Trafikverket då de använder 

samarbetsformen till större väg- och järnvägsprojekt, där de första projekten utfördes i 

början av 2000-talet med lyckade resultat. I denna studie ligger fokus på hur kommunerna i 

Mälardalen ser på att arbeta med partnering inom anläggningssektorn, som skrivs på 

uppdrag av Skanska Mark Mälardalen. Skanska har arbetat med denna strukturerade 

samarbetsform med lyckat resultat och vill till större utsträckning använda sig av partnering 

inom anläggning i Mälardalen. Dock är det ett stort frågetecken vilken syn kommunerna har 

och hur stor efterfrågan är att använda sig av partnering. Skanska vill även få en bild hur de 

kan utvecklas inom detta område. Syftet med denna studie är att undersöka kommunernas 

användande av partnering och vilken syn de har på samarbetsformen. Detta besvaras genom 

utförda intervjuer med kommunerna samt två fallstudier på utförda partneringprojekt inom 

anläggningssektorn av kommuner. Fallstudierna gjordes på partneringprojekten Kyrkogatan 

i Eskilstuna kommun och Översvämningsåtgärder i Hammarö kommun för att få en 

fördjupad uppfattning om hur partnering används av kommunerna. 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer med personal hos Skanska 

som har erfarenhet av partnering för att få en tydligare bild av vad partnering innebär, hur 

samarbetsformen används och vilka fördelar som kan nyttjas. Därefter utfördes tidigare 

nämnda intervjuer med kommuner för att få svar på om partnering är något de arbetar med 

och vad deras uppfattning är om samarbetsformen. 

Användandet av partnering bland kommunerna i Mälardalen visade sig vara väldigt 

begränsad. Endast en kommun inom avgränsningen hade utfört ett partneringprojekt, 

Eskilstuna kommun vid ombyggnation av Kyrkogatan och dess närliggande parker.  

En av de största fördelarna med partnering är samarbetet och teamkänslan som är grunden 

till hela samarbetsformen. Alla projektmedarbetare känner sig delaktiga och att deras insats 

gör skillnad. För att uppnå detta krävs det en start workshop i början av projektet där alla 

inblandade lär känna varandra samt sätter upp mål för projektet och hur de ska undvika 

risker och konflikter. 



Även tidsvinsten är en fördel i och med att produktionen kan börja i ett tidigare skede då 

projekteringen kan ske parallellt med byggandet. Om projekteringen utförs parallellt med 

byggandet så är det viktigt att en buffert av projekteringen framarbetas för att minska risken 

för stillestånd vid oförutsedda problem. En annan fördel är de korta beslutsvägar som fås 

med partnering. Eftersom parterna har ett tätt samarbete kan beslut tas direkt om problem 

uppstått under produktionen. 

Risker minskas lättare genom att i ett tidigt skede diskutera de risker och problem som kan 

stötas på och utifrån de ta fram handlingsplaner och vidta förebyggande åtgärder. Samt 

minska ekonomiska risker genom att använda sig av incitament i avtalet där parterna delar 

på den överstigna kostnaden. 

Det finns viss potential för användning av partnering hos kommunerna. De tycker det är en 

intressant arbetsform men att de samtidigt lider av brist på tid och erfarenhet av 

samarbetsformen. Det krävs att rätt projekt dyker upp för att använda sig av partnering, 

exempelvis projekt i större skala och med viss komplexitet eller tidsbrist.  

 

Nyckelord: partnering, projektering, samverkan, gemensamma mål, förtroende, 

komplexitet, kommuner, Mälardalen, Skanska.  



ABSTRACT 

Partnering is a collaboration method where the contractor and the client work together, 

based on a mutual trust towards each other and with a common goal for the project. The 

method originates from the United States where it was early adapted by the U.S. Army Corps 

of Engineers. It later spread internationally where the United Kingdom and Denmark were 

early in Europe to see the potential with partnering, to help aid with the issues they were 

having where construction projects kept running late, going over budget and lacked in 

quality. By using partnering you can achieve a shorter building time, improved work 

relationships and enhanced efficiency and cost effectiveness. In Sweden state-owned Swedish 

Transport Administration commonly use partnering in highway road projects, where Skanska 

has been involved as the contractor. Skanska wishes to use partnering in wider measure, 

especially with the municipalities in the Mälardalen region. In order to research the 

municipalities’ usage of partnering interviews were held with a selected group. These 

interviews resulted in a conclusion that the usage of partnering was very limited and the 

focus shifted to research the potential use of partnering in the future. Overall the attitude 

towards partnering was positive, but due to lack of time and knowledge about the 

collaboration method they hadn’t used it yet. In order for them to use it in the future they 

most likely will have to find a project where the advantages of partnering makes it more 

advantageous than the traditional forms of contract. 

 

Keywords: partnering, projection, collaboration, common goals, mutual trust, complexity, 

municipalities, Mälardalen, Skanska.
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1 INLEDNING 

Anläggningssektorn utgör en stor marknad i Sverige, och innefattar enligt Statistiska 

Centralbyrån; byggnation drift och underhåll av vägar, gator, broar och tunnlar, järnvägar 

flygfält, hamnar, bevattningssystem, avloppssystem, industrianläggningar, rörledningar och 

elledningar, idrottsanläggningar och liknande. Det är alltså en bransch med väldigt stor och 

omfattande marknad, och som även fyller viktiga funktioner. Transportsystemen ska 

exempelvis bidra med service åt samhällets invånare och möjliggöra för dessa att uppnå 

personliga mål som utbildning, arbete och försörjning, samt att kunna ta del av och ge vård 

och omsorg. Dessa typer av sociala aspekter är dock något som i större utsträckning behöver 

beaktas i transportplaneringen, och en utveckling behöver ske (Levin, 2013; Trafikanalys, 

2012). 

Ett steg mot förändring inom anläggningssektorn vad det gäller projekterings- och 

produktionsskedet är sammarbetsformen partnering. Det läggs ett stort värde vid samarbete 

mellan beställare och utförare, och att arbetet sker mot gemensamt uppsatta mål där 

samtliga inblandade ska bidra med sina kunskaper för att nå dessa (Fernström, 2006). 

Sammarbetsformen kommer ursprungligen från USA där det togs fram under slutet på 80-

talet, där amerikanska arméns ingenjörsavdelning var bland de första att arbeta med 

sammarbetsformen. Därefter har partnering spridit sig till ett flertal länder där bland annat 

Storbritannien och Danmark var tidiga med denna sammarbetsform. Storbritannien hade 

problem med försenade projekt som gick över budget och mycket klagomål på bristfällig 

kvalitet. Regering och byggindustrin tog gemensamt initiativ för att åstadkomma en 

förändring, där stor vikt hamnade på bättre samverkan och förändrade roller. Ett 

utvecklingsprogram startade för att driva igenom denna förändring och idag är partnering ett 

vanligt förekommande arbetssätt både i privata och offentliga sektorn. Danmark hade 

liknande problem som Storbritannien vilket ledde till att staten drev på användningen av 

partnering i byggsektorn. Idag måste offentliga byggherrar i Danmark motivera varför de inte 

skall använda sig av partnering (Andersson & Trygg, 2008; Carr, 2010). 

Samarbetsformen partnering innebär att samtliga inblandade parter arbetar tillsammans 

mot gemensamma mål samt arbetar med mer öppenhet vad gäller ekonomi, teknik, kvalitet, 

miljö och konflikter. Detta för att det ska bildas ett förtroende mellan de inblandade 

parterna. I ett partneringprojekt tas gemensamma diskussioner för att få fram de bästa 

lösningarna för projektet, och hur kompetensen hos de inblandade aktörerna ska utnyttjas 

till fullo för att få ett så effektivt samarbete som möjligt. Partnering finns i två olika 

samverkansformer; projekt partnering och strategisk partnering. Med projekt partnering 

avses sammarbetsformen att nyttjas i ett enstaka projekt medans strategisk partnering 

används vid mer långsiktigt samarbete (Fernström, 2003; Hagberg & Hjelt, 2011). 
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1.1 Bakgrund 

Partnering blir en allt vanligare samarbetsform inom byggbranschen. En undersökning av 

Eriksson och Huss (2012) visar att de tre största entreprenörerna NCC, PEAB och Skanska i 

Stockholm bedriver 40-50 % av sina projekt i partneringsamverkan (Eriksson & Huss, 2012).  

Inom anläggningsbranschen har Trafikverket genomfört ett flertal större väg- och 

järnvägsprojekt med partnering, där de första projekten utfördes i början av 2000-talet. 

Överlag hade projekten lyckade resultat på dessa tidiga partneringprojekt, där de inblandade 

kände sig mer delaktiga och det blev mer motiverande att arbeta då samtliga aktörer strävade 

efter ett gemensamt mål. För att få lyckade projekt krävs det dock att entreprenrören blir 

inblandad i ett tidigt skede under projekteringen för att kunna ha ett inflytande på produkten 

(Andersson & Broström, 2002).  

I detta arbete kommer fokus ligga på att se hur kommunerna i Mälardalen ser på att arbeta 

med partnering. I en rapport av Lundström och Ofrell (2008) finansierad av SBUF (Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond) och Sveriges kommuner och landsting visar det sig att 

partnering inom anläggningssektorn endast använts ett fåtal gånger. Bland annat har 

Eskilstuna kommun, Norrköpings kommun och Göteborgs kommun genomfört projekt med 

samverkansformen, men det är oklart hur den framtida utvecklingen ser ut. Då kommuner 

lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär detta att samtliga intresserade 

entreprenörer får lämna anbud. Detta gör att det ställs höga krav på tydlighet vad det gäller 

utvärderingskriterierna för upphandlingen. Genom förhandlat förfarande kan de 

anbudslämnande entreprenörerna involveras i ett tidigt skede i projektet. För att 

säkerhetsställa att ingen anbudslämnare ges särskild fördel dokumenteras förhandlingarna 

(Affärsconcept, u.å.;Lundström & Ofrell, 2008; Urkraft, u.å.).  

Skanska arbetar i skrivande stund med partneringprojekt i Örebro och har tidigare 

genomfört partneringprojekt med Karlstads kommun med lyckade resultat. Som ett steg för 

att i större utsträckning jobba med partneringprojekt vill Skanska utreda hur kommunerna i 

Mälardalen ser på denna typ av samarbetsform, och utifrån detta avgöra om det är något som 

de vill satsa mer resurser på.  

1.2 Problemformulering 

Partnering är relativt nytt i Sverige och användandet ökar framförallt inom byggsektorn. 

Inom anläggningssektorn används det flitigt av Trafikverket dock så är det inte lika vanligt 

hos kommunerna. Skanska har arbetat med denna strukturerade samarbetsform med 

lyckade resultat och vill till större utsträckning använda sig av partnering inom anläggning i 

Mälardalen och dess kommuner. Det är däremot okänt hur kommunerna ställer sig till 

partnering, om det är något de har erfarenhet av eller om det över huvud taget finns en 

efterfrågan. Skanska Mark Mälardalen vill även få en bild av hur de kan utvecklas inom detta 

område, exempelvis beroende på vilka olika utvärderingsmodeller och 

organisationsstrategier som används.   
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka om kommunerna i Mälardalen har använt sig av 

partnering i anläggningsprojekt samt vilken syn de har på samarbetsformen. Detta samt 

genom analys av två fallstudier med utförda partneringprojekt inom avgränsningen erhålla 

svar på följande frågeställningar: 

 Hur vanligt är det med partneringupphandling inom anläggningssektorn hos kommuner i 

Mälardalen? 

 Vilka fördelar finns det med partnering och vad krävs för att nå dessa? 

 Hur ser utvecklingen ut bland kommunerna angående partnering? 

 Vilka olika utvärderingsmodeller finns det? 

 Hur ser konkurrensbilden ut på denna typ av upphandlingar? 

 Vilka utvecklingsområden finns för Skanska Mark Mälardalen? 

 

Målet med denna undersökning är att Skanska ska kunna använda rapporten som underlag 

för vidare arbete och utveckling inom denna samarbetsform i anläggningssektorn. De ska 

kunna avgöra hur de ska förhålla sig till samarbetsformen i framtiden beroende på de 

berörda kommunernas inställning till partnering. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsades till att undersöka synen på partnering inom anläggningssektorn bland 

kommuner i Mälardalen. Då Mälardalen innefattar ett område med kommuner i Uppland, 

Västmanland, Södermanland och Stockholms län valdes ett antal kommuner ut för att ingå i 

studien enligt Skanskas önskemål. Följande kommuner kommer ingå;  

 Västerås 

 Enköping 

 Örebro 

 Katrineholm 

 Nyköping 

 Nykvarn 

 Södertälje 

 Eskilstuna 
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2 METOD & METODIK 

Arbetet inleddes med en litteratursökning där litteraturen togs fram för att ge ett gott 

underlag till fördjupande kunskaper om vad partnering är, vilka fördelar som kan uppnås, 

vilka förutsättningar som krävs och vilka risker som finns. Stor del av litteratursökningen var 

undersökning av tidigare studier, webbaserad information samt litteratur från Mälardalens 

samt Chalmers högskola. Efter litteratursökning utfördes intervjuer hos Skanska och de valda 

kommunerna i Mälardalen. Litteraturstudien och intervjuerna som besvarade 

frågeställningarna sammanställdes och analyserades. Det utfördes även två fallstudier av 

partneringprojekt inom anläggning. Resultatanalysen av intervjuer och fallstudier ställdes 

samman till resultatet i rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 - Arbetsflöde 

Arbetet är en studie av partnering och dess användning inom anläggningssektorn bland 

kommunerna i Mälardalen. Syftet med litteraturstudien är att ge en bakgrund av ämnet till 

examensarbetet samt för att ge en bild om den aktuella forskningen inom området. Även 

lägger litteraturstudien grunden för intervjufrågor samt fallstudier. För att inte försumma 

någon information utfördes en litteratursökning innan litteraturstudien. Eftersom 

skribenterna inte hade tillräckligt med kunskap inom ämnet för att göra en hypotes, är ämnet 

induktivt det vill säga att ställda frågeställningar besvaras (Höst, Regnell & Runesson, 2006). 

För intervjuerna valdes en halv-strukturerad intervjumetod, frågorna var samma för alla men 

hade öppna svarsmöjligheter. Data som samlades in under intervjuer spelades in på ett 

ljudmedium som sedan analyserades. Metodiken var flexibel och data som samlades in var i 

huvudsak kvalitativ bland annat eftersom de intervjuade personerna som valdes ut var så 

olika varandra som möjligt med tanke på kön, befattning och så vidare (Höst, Regnell & 

Runesson, 2006). 

För att få en bättre inblick i hur partneringprojekt fungerar utfördes två fallstudier. Som 

underlag till fallstudie valdes ett genomfört partneringprojekt i Eskilstuna kommun, 

Ombyggnation av Kyrkogatan. Dock visade det sig att Eskilstuna var den enda kommun som 

arbetat med denna samarbetsform bland kommunerna inom avgränsningen. För att kunna 

jämföra projektet i Eskilstuna med ett annat utfört partneringprojekt har en fallstudie 

utanför avgränsningen genomförts. Det valda projektet genomfördes i Hammarö kommun, 

Värmland, där översvämningsåtgärder i VA-nätet utförts. Dessa projekt beskriver olika fall av 

Litteratursökning 

Litteraturstudie 

Intervjuer Skanska och 

kommuner 

Fallstudie av två 

partneringprojekt Sammanställning av 

rapport samt 

redovisning 
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partneringupphandlingar specificerat inom anläggningssektorn. Analys av de olika fallen 

tillsammans med intervjuer ger fördjupade kunskaper och besvarar frågeställningarna. I 

resultatet gjordes analyser av dokumentation från genomförda fallstudier. Data från dessa 

analyser var kvalitativa, dvs. utgörs av ord och beskrivningar (Höst, Regnell & Runesson, 

2006).  

3 PARTNERING 

För att få en uppfattning om vad partnering innebär och vad som krävs för att uppnå ett 

lyckat resultat gjordes en litteraturstudie inom ämnet, samt intervjuer med personer som 

arbetat i partneringprojekt tidigare.  

3.1 Partnering enligt litteraturstudie 

Partnering är ingen ny upphandlings- eller entreprenadform utan ett annorlunda och 

nytänkande sätt att driva projekt på (Kadefors, 2002). Målet är att få alla parter i 

byggprocessen att arbeta framåt med gemensamma mål (Baden Hellard, 1995). Syftet med 

partnering är att alla parter ska bidra med sina kvaliteter samt delge dess information i 

processen, till skillnad från traditionella projekt där parterna inte arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål utan entreprenören har sitt eget intresse i främsta fokus. Det blir inget 

samarbete för att åstadkomma bästa möjliga lösning åt kunden utan entreprenören väljer en 

lösning som är mest ekonomisk för att uppnå så stor vinst som möjligt. Exempelvis vid 

projekt som upphandlats under priskonkurrens där entreprenören kan få svårt att gå med 

vinst och då använder sig av tilläggs- och ändringsarbeten för att öka lönsamheten 

(Fernström, 2006; Rhodin, 2002).    

Ett sätt att definiera partnering är med partneringblomman, se figur 2, där blomman 

identifierar de viktiga delarna i ett partneringprojekt. I centrum av blomman finns 

gemensamma mål, tillit och ömsesidig förståelse som utgör de viktigaste delarna och som 

alltid bör vara med i ett partneringprojekt. De övriga delarna som utgör kronbladen varierar 

mellan olika projekt. I specifika projekt är det sedan beställaren som definierar vad 

partnering ska medföra i projektet och vilka delar som ska vara med (Nyström, 2003). 
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Figur 2 - Partneringblomman (Nyström, 2007) 

När det talas om partneringprocessen skiljer det sig ibland vilka metoder som 

rekommenderas på en detaljerad nivå men de centrala inslagen är de samma. Nedan visas de 

viktigaste beståndsdelarna i en partneringprocess; 

 Relationsbyggande 

 Gemensamma mål 

 Ett system för problem- och konfliktslösning 

 System för uppföljning av målen och mätning av förbättringar 

Det ska tilläggas att gemensamma möten i form av workshopar är ett viktigt inslag i 

partneringprojekt (Kadefors, 2002). Deltagarnas roller i organisationen i ett 

partneringprojekt kan skilja mellan olika projekt. Rollerna återspeglar hur och vem som 

fattar besluten i organisationen. En styrgrupp ska finnas i varje partneringprojekt som 

ansvarar för projektet och dess mål. I styrgruppen ska representanter från båda parter, det 

vill säga både från beställaren, entreprenören samt eventuella konsulter ingå (Johansson & 

Karlsson, 2004). 

När det pratas om partnering brukar man nämna strävan efter nöjdare slutkunder som en 

stor fördel. Det krävs även förståelse för att entreprenören är till för att beställaren ska lyckas 

och nå framgång. Eftersom om beställaren lyckas med sitt projekt så kommer även företaget 

att lyckas genom att de får ett gott rykte, goda referenser som ger återköp och nya kunder. 

Förutsättningar för detta är att entreprenadföretaget måste ställa om och jobba mot 

kundnytta och mervärden mer än lönsamhet (Fernström, 2003).  
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Partnering finns i två typer av samverkansformer; projekt partnering och strategisk 

partnering. Projekt partnering används i enstaka projekt där målet är att ge kunden optimala 

lösningar och mervärden i projektet. Med strategisk partnering är avsikten ett mer långsiktigt 

samarbete där kundens verksamhet kan utvecklas genom partneringavtalet. Just strävan 

efter nöjdare slutkunder är en stor fördel med partnering (Fernström, 2003). 

3.1.1 Workshops 

En viktig del i partnering är de workshops man håller. Dessa workshops kan ha varierande 

syften. Det kan exempelvis vara; en möjlighet till att lära känna varandra, gemensamt gå 

igenom eventuella risker och problem som kan uppkomma under projektets gång, upprätta 

gemensamma mål för projektet, ta fram ett konflikthanteringssystem, introducera nya 

medarbetare till projektet och uppföljande workshops där de gemensamma mål som satts 

upp för projektet följs upp (Hellberg, 2013; Kadefors, 2002).  

Den största workshopen som arrangerars är uppstartsmötet. Vid uppstartsmötet ska 

nyckelpersoner från de inblandade aktörerna medverka. Syftet med denna workshop är 

bland annat att upprätta ett måldokument med övergripande gemensamma mål, samt att alla 

medarbetare ska få en möjlighet att lära känna varandra. Det diskuteras även vilka visioner, 

förhoppningar och förväntningar som finns på projektet. Under uppstartsmötet bör även 

eventuella risker identifieras för att tidigt kunna upprätta en handlingsplan för hur dessa ska 

motverkas. Några exempel på moment som kan ingå i ett uppstartsmöte är: 

 Presentationsrunda, vem man är, vad man har för erfarenheter från tidigare projekt. 

 Teambuildingövningar. 

 Överläggning där medarbetarna redogör för sina personliga målsättningar och förväntningar 

på projektet. 

 Upprättande av gemensamma mål och delmål. 

 Diskussion och identifiering av risker och åtgärder för dessa risker i projektet. 

 Ta fram ett konflikthanteringssystem 

I slutet av uppstartsmötet sammanställs det man har kommit fram till under workshopen och 

en partneringdeklaration upprättas som samtliga medverkande undertecknar (Kadefors, 

2002). 

Under projektets gång arrangeras introduktionsworkshops för sent inkomna aktörer, vars 

syfte är att få dessa införstådda med de gemensamma mål och värderingar uppsatta för 

projektet (Kadefors, 2002). 

De uppsatta projektmålen följs upp kontinuerligt under projektets gång genom uppföljande 

workshops. Dessa möten varar som mest en dag och syftar till att utöver följa upp 

projektmålen att hantera problem som inte tas upp under de ordinarie mötena. Under de 

uppföljande workshopsen kan även tid tas för att utvärdera hur partneringprocessen går, hur 

relationer och samarbete mellan parterna fungerar (Fernström, 2006; Kadefors, 2002). 

En slutgiltig uppföljning av de gemensamma målen görs via en avslutande workshop. Denna 

workshop utgör även grunden för att ta tillvara på erfarenhetsåterföring samt att identifiera 
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möjligheter till långsiktiga förbättringar. Workshopen fungerar även som ett formellt avslut 

av projektet (Kadefors, 2002).  

3.1.2 Gemensamma mål 

En av grundförutsättningarna för att ett partneringprojekt ska fungera är att gemensamma 

mål upprättas tillsammans med samtliga inblandade aktörer. Genom att ta fram en vision 

som samtliga i projektet arbetar mot medför att alla drar åt samma håll. Målen kan både 

innefatta slut- och delmål angående produkten som tas fram, men kan även innebära mål i 

form av gemensamma värderingar, god arbetsmiljö, lyckade samarbeten och att undvika 

risker (Fernström, 2003).  

Likaväl måste de uppsatta målen vara realistiska och mätbara om förbättring ska kunna 

uppnås. De inblandade som arbetar med projektet ska kunna se resultatet av arbetet de lagt 

ner. Genom att se resultatet av sina ansträngningar kan en ökad motivation och produktivitet 

åstadkommas. Detta leder i sin tur till kortare byggtider och lägre kostnader. Om de mål som 

satts upp inte är mätbara riskerar detta att skapa konflikter när det kommer till betalning för 

det nedlagda arbetet. De mål som sätts upp för resultatet ska vara kopplade till kundens krav 

och önskemål på slutprodukten. Som en ökad drivkraft kan målsättningen gärna vara att 

överträffa kundens förväntningar. Förutsättningarna för att lyckas med detta underlättas då 

det i partneringprojekt finns tillgång till en bred kompetens hos de inblandade aktörerna 

med i ett tidigt skede av projekteringen. Detta ger möjligheten att i samråd med kundens 

önskemål komma fram med nytänkande och långsiktiga lösningar som ger en högre kvalitet 

och en nöjd slutkund (Andersson & Boberg, 2007; Fernström, 2003; Johansson & Karlsson, 

2004). 

3.1.3 Ledarskap 

Ledningen hos entreprenörerna måste förespråka användandet av partnering, bygga 

relationer med kunder och få dem att vilja pröva konceptet. Det är även viktigt att ge stöd och 

resurser till partneringteamet som bildas vid projektet för att ge dem de rätta 

förutsättningarna att lyckas (Fernström, 2003). 

För att använda sig av partnering och dra nytta av dess fördelar krävs det ett annorlunda 

ledarskap för projektledningen. Ledarna i partneringprojekten bör ha god social kompetens 

och hög empati. Ledaren i ett partneringprojekt kan fördelaktigt vara en neutral part som ser 

till att alla är delaktiga och verkar för projektet och kundens bästa. Arbetet som ledare för 

teamet blir mycket av en coachingroll. Att sätta samman teamet så det fungerar och arbeta 

mycket med öppenhet, förtroende, tillit samt skapa visioner och mål efter kundens önskemål. 

Teambuildning är ett instrument som används när det talas om ledarens roll att sätta 

samman teamet, för att skapa förtroende och ena parter. Genom detta fokuserar gruppen på 

lagmedlemmarnas starka sidor istället för att organisationen försöker tjäna pengar på någon 

annans svagheter. Att ledaren tar sin coachningroll, är neutral och praktiserar team 

tänkandet är förutsättningar för att minska eventuella misstroende mellan inblandande 



 9  

parter samt ökar motivationen hos de inblandande (Baden Hellard, 1995; Fernström, 2003; 

Kadefors, 2002). 

3.1.4 Konflikthantering 

Konflikthantering är en viktig del för att bibehålla ett gott samarbete mellan aktörerna när 

konflikter uppstår. Då konflikter kräver stora resurser är det viktigt att de löses i ett tidigt 

skede innan de hinner växa. Trappstegsmodellen är ett konflikthanteringssystem som är 

vanligt förekommande inom partneringprojekt. Tanken är att konflikten ska lösas där den 

uppstod, där de inblandade i konflikten får ett visst antal dagar på sig att lösa problemet. Om 

detta inte sker lyfts konflikten ett trappsteg till neutrala parter för att där försöka lösas. 

Trappan består vanligtvis av tre steg där det sista steget innebär att ledningen hos beställare 

och entreprenör samt partneringledaren blir inblandade (Andersson & Boberg, 2007). 

3.1.5 Kommunikation 

För att få ett fungerande partneringprojekt ställs stora krav vad det gäller information. Alla 

inblandade aktörer ska ha åtkomst till samtlig information de kan tänkas behöva. Detta kan 

exempelvis åstakommas med ett extranet system där all projektrelevant information läggs 

upp tillgänglig för de inblandade i projektet. För att genomföra detta krävs det att både 

projektledare och inblandade medarbetare är införstådda med att alla tjänar på att dela 

denna information, och inga hemligheter finns. Det är även viktigt att kommunikationen sker 

i båda riktningar, inte bara uppifrån och ned. Medarbetare i partneringteamet måste känna 

att de kan komma med idéer och förslag, och att det lönar sig att göra detta (Fernström, 

2003)  

Under partneringprojekt arrangeras mycket möten i form av uppföljande workshops samt 

andra former av möten som är tidskrävande. Det har visat sig att en avgörande 

framgångsfaktor för partnering, som minskar behovet av möten är att alla i teamet sitter 

tillsammans i en gemensam lokal, istället för i skilda lokaler. Detta eftersom behovet av 

möten minskas genom att problem löses direkt på plats i den dagliga verksamheten och 

mötena blir mycket kortare med färre punkter att ta upp. En annan fördel är att 

gemenskapen höjs ytterligare, alla känner alla och har trevligt ihop tillsammans vilket lyfter 

projektet lite extra (Fernström, 2006).  

3.1.6 Förtroende, öppenhet och tillit 

Förtroende, öppenhet och tillit är ledord och förutsättningar för ett fungerande 

partneringsamarbete genom hela processen. Ledorden är viktigare än kontrakt och avtal och 

bygger på att den enskilda medarbetaren har rätt attityd till övriga medarbetare och projektet 

i sig. Det vill säga medarbetarna skall ha tillit och förtroende för varandra och känna trygghet 

vilket i sin tur ger en ökad motivation. Därför är valet av medarbetare och nyckelpersoner 

väldigt viktigt. Framför allt valet av nyckelpersoner, de ska helst vara eldsjälar och ha stort 

intresse för projektet. Att välja en olämplig person till en nyckelpost kan vara skillnaden 

mellan framgång och misslyckande. Det gäller att få teamet att dela med sig av sina 
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erfarenheter och kunskaper, det vill säga verkligen bidra med sina ”tysta kunskaper”. För att 

detta ska ske krävs trygghet i gruppen men även gott om tid i projektets 

uppstartningsskeden. Förtroendet för varandra bör ligga på en nivå att alla vill bidra med det 

de kan vilket leder till att gruppen lyckas bättre tillsammans, samt eliminerar misstroende 

mellan inblandade parter. När alla delar med sig får alla tillbaka, och då skapas kreativitet, 

nytänkande samt kompetensutveckling (Fernström, 2003; Stephenson, 1996 ). 

3.1.7 Arbetsmiljö 

Med hjälp av de riskanalyser som utförs i tidiga skeden av partneringprojekt kan kritiska 

moment, potentiella risker och problem under produktionsskedet identifieras. Vid en tidig 

identifiering av risker kan lämpliga arbetsmetoder väljas för att i så stor utsträckning som 

möjligt minimera inverkan från den identifierade risken. För riskabla moment som inte går 

att undvika genom val av arbetsmetod ger en tidig identifiering av problemet goda 

möjligheter att upprätta en genomarbetad arbetsberedning. I arbetsberedningen redovisas en 

konkret plan för hur arbetet i detalj ska utföras, och vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas 

för att säkerhetsställa en god arbetsmiljö under utförandet (Häggman & Söder, 2013). 

Genom att medarbetarna i ett partneringprojekt uppmuntras att delge sina åsikter och 

förslag, och att dessa blir hörda, åstadkoms en ökad trivsel och ett ökat engagemang. Detta 

gäller främst för de inblandade tjänstemänen i projektet, men kan även appliceras på 

yrkesarbetarna. Att engagera yrkesarbetare i ett tidigt skede kan dessutom bidra med 

värdefull information och kunskaper kring tekniska lösningar, logistik och 

byggarpetsplatsrelaterade uppgifter. Den ökade trivseln och engagemanget kan även ge 

mervärden som: (Andersson & Trygg, 2008) 

 Trivsel på arbetsplatsen 

 Låg sjukfrånvaro 

 Kreativt samarbete 

 Teknisk och personlig utveckling 

 

Med engagerade och motiverade yrkesarbetare minskar andelen fel och spill, samt att den 

ökade trivseln leder till en bättre arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud (Andersson & 

Trygg, 2008). 

3.1.8 Utveckling 

Fernström (2006) säger att partnering i Sverige kommer bli det naturliga sättet att 

genomföra projekt som det är i England och Danmark i nuläget. Dock så är det oklart om det 

kommer kallas för partnering eller någonting annat men själva metoden blir given när det väl 

satts igång med den. Framförallt när det talas om mer komplexa projekt. Fernström (2006) 

nämner även att samverkansformen med allt vad det innebär med förtroende, öppenhet och 

samverkan i nätverk är sådant arbetsklimat våra välutbildade ungdomar vill arbeta i. Inte en 

miljö med tvister, extrafakturor och misstänksamhet mot den andra parten. 
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3.2 Partnering enligt intervjuer 

För att få en bild av hur partnering faktiskt används genomfördes intervjuer med personer i 

branschen som har erfarenhet av att arbeta med samarbetsformen. Det visade sig tidigt att 

mycket av det som det läggs stor vikt vid i litteratur även prioriteras i utförandet. Exempelvis 

berättar Fors1 om kundfokus:  

Det blir kundfokuserat på ett annat sätt. Med en vanlig utförandeentreprenad är det mycket 

mera fokus på att få betalt. Så som vi har jobbat i detta partneringprojekt är det mer fokus på 

att lösa problem gemensamt. I tidigare projekt som har varit utförandeentreprenad har det 

varit så att vi bygger, redovisar mängder och så ska vi sen försöka få betalt. Det blir inte lika 

produktivt som det blir i partneringprojekt. 

Även Danielsson2 instämmer med detta och tillägger: 

Egenintresset plockas bort direkt genom att man sätter sig ned i början och ser hur mycket 

man kan tjäna på projektet sen förhandlas det fram med beställaren, sen pratar man aldrig 

mer om det. 

De inledande workshops som hålls i partneringprojekt, samt de gemensamma mål som sätts 

upp i samband med dessa bedöms som väldigt viktiga för att få ett bra samarbete i projekten. 

Fors3 berättar att för att få ett lyckat partneringprojekt krävs: 

Att man tidigt samlas i projektet och blir överens åt vilket håll man jobbar åt, och sen är det 

viktigt att alla jobbar åt samma håll, att man får med sig alla. Att man har tydliga mål, kan 

exempelvis vara ekonomiska eller produktivitetsmål. Sen tror jag det är viktigt att man 

stämmer av mot målen, samt att man får med sig alla på idén med partnering. För mig är 

partnering samverkan mellan beställare och entreprenör. 

I samband med den inledande workshopen berättar Danielsson4 att även en 

riskhanteringsplan tas fram: 

I början sätter sig beställaren och Skanska ner och tar upp alla risker man kan identifiera i 

projektet. Till slut kommer man fram till en gemensam risklista och målet är att arbeta för att 

dessa risker aldrig ska hända. Du tar mer hänsyn till riskerna ett partneringprojekt. 

Just samarbetet mellan beställare och utförare är något som ses som en stor fördel. Dels för 

att det bidrar till ett bättre arbetsklimat men även att det leder till kortare beslutsvägar, vilket 

underlättas om de inblandade sitter i samma lokaler menar Fors5: ”Att sitta i samma 

                                                        

1 Stefan Fors Projektchef Skanska, intervju 28 april 2014 
2 Christer Danielsson Projektchef Skanska, telefonsamtal 25 april 2014 
3 Stefan Fors Projektchef Skanska, intervju 28 april 2014 
4 Christer Danielsson Projektchef Skanska, telefonsamtal 25 april 2014 
5 Stefan Fors Projektchef Skanska, intervju 28 april 2014 



 12  

etablering är jätteviktigt för att få ett lyckat projekt och samarbete”. Även Enesved6 anser att 

samarbetet är en stor fördel med partnering: ”Det är ju den positiva delen av partnering, att 

man får bra arbetsklimat, relationen mellan beställare och utförare. Det är den stora 

vinsten”. 

På det stora hela överensstämmer den bild som fås av partnering från litteraturstudier med 

hur entreprenörerna och beställarna använder det i projekt. Särkskilt på de stora punkterna 

som samarbetet mellan entreprenör och beställare samt start workshop och de gemensamma 

mål som sätts upp för projekten.  

4 FALLSTUDIER 

För att få en bättre bild av hur partneringprojekt inom kommunal verksamhet fungerar 

genomfördes två fallstudier av redan genomförda projekt. Ombyggnationen av Kyrkogatan i 

Eskilstuna kommun och översvämningsåtgärder i VA-nätet i Hammarö kommun. I de två 

projekten undersöktes;  

 anledningen till varför partnering valts 

 hur utvärdering av anbud gått till 

 hur samarbetsavtalen mellan parterna sett ut 

 vad som bestämts under start workshops 

 vilka fördelar partnering bidragit med i projektet och 

 de inblandade parternas uppfattning om projektet 

4.1 Ombyggnation av Kyrkogatan, Eskilstuna kommun 

Detta partneringprojekt utfördes av Eskilstuna kommun i samarbete med NCC. Projektet 

grundar sig i att en detaljplan utfördes för att möjliggöra nybyggnation av ett bostadshus på 

Vittnet 1 i centrala Eskilstuna. Parallellt med nybyggnationen av bostadshuset Vittnet 1 

utfördes anläggningsprojektet som studerats i denna fallstudie. Momenten i projektet var 

ombyggnation av Kyrkogatan med cirkulationsplats i korsningen Kungsgatan, ombyggnad av 

Ågatan/Nygatan från lokalgata till gångfartgata samt förändringar i Smörparken som är en 

av de mest centrala parkerna i Eskilstuna (se figur 3). I samband med detaljplanskedet 

utfördes samråd med berörda kommunala förvaltningar, fastighetsägare, myndigheter 

länsstyrelsen m.fl. Under projekteringsskedet sammankallades en projektgrupp som 

ansvarade för frågor som uppkom under projekteringen samt skickade ut information om 

projektet till bland annat fastighetsägare, handikappsorganisationer m.fl. (Eskilstuna 

kommun, 2007 a). 

                                                        

6 Anders Enesved Avdelningschef Projekt och GIS-avdelningen Eskilstuna Kommun, intervju 29 april 
2014 
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Figur 3 - Översiktsbild över Kyrkogatan med intilliggande gator och parker (Eskilstuna kommun, 
2007a) 

4.1.1 Projektbeskrivning 

Under framtagandet av förfrågningsunderlaget upprättades fem mål som kommunen ville 

uppnå genom projektet (Eskilstuna kommun, 2007a): 

 Skapa en attraktiv och trafiksäker miljö för fotgängare, bilister och cyklister 

 Platsen ska ge en torgkänsla och vägvisningen ska vara enkel men tydlig 

 Vistelseytorna ska ha en utformning och ett innehåll som gör området till en naturlig 

mötesplats 

 Cirkulationsplatsen ska vara funktionell och få trafiken att flyta bra 

 Målen med Ågatan/Nygatan är att skapa ett gångfartsområde där bilisterna rör sig på 

gångares och cyklisters villkor 

Dessa mål skulle uppnås genom följande åtgärder: 

Cirkulationsplats – Cirkulationsplatsen i korsningen Kungsgatan fick en beläggning av asfalt 

på grund av tidigare dåliga erfarenheter av cirkulationsplatser med betongstensbeläggnings 

kvalitet. I cirkulationsplatsen placerades konstverket ”Strukturspiralen” skapad av Takashi 

Nahara. Konstverket är en stor spiral av granit som tidigare stod utanför Kyrkans hus men 

som monterats ned på grund av risk för att rasa samman. Som en del av projektet 

renoverades konstverket samt placerades på en upphöjd yta mitt i rondellen (Eskilstuna 

kommun, 2007a). 

Ågatan/Nygatan – Ombyggnationen av Ågatan/Nygatan utfördes genom upphöjning av kör 

ytan till samma nivå som gångbanorna samt att infarten tydligt visar att man kör in i ett 

gångfartsområde. En mer trafiksäker miljö skapades genom att reducera hastigheten till 7 

km/h (Eskilstuna kommun, 2007a). 
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Smörparken – Utformningen av Smörparken utfördes så att det blev en bra mötesplats, inte 

bara en genomfartsled för fotgängare och cyklister som det var tidigare. Möjligheten för att 

bedriva torghandel samt caféverksamhet med uteservering på platsen tillgodosågs. Detta för 

att torget skulle bli mer attraktivt (Eskilstuna kommun, 2007a). 

En viktig del för projektet var att klara den korta projekttiden. Ombyggnationen av gatorna 

och parkerna skulle vara klar i samband med att nybyggnationen av bostadshuset stod klart. 

När beslut togs att Kyrkogatan skulle byggas om hade de 18 månader på sig att få klart med 

upphandling, projektering och byggarbete. Detta löstes genom att utföra byggandet parallellt 

med projekteringen och att alla viktiga parter planerade sina ombyggnationer i ett tidigt 

skede (Eskilstuna kommun, 2007a; Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010). 

Om projektets upplägg berättar Enesved7:  

Projektet var uppdelat i två steg. Det första steget var projekteringssteget där ett kontrakt 

skrevs för att vara med under projektering och ta fram en gemensam kalkyl för 

genomförandet. Om båda parterna var överens om en summa skrevs ett nytt kontrakt för 

genomförandeskedet, vilket blev verklighet. Detta upplägg valdes för att beställaren skulle 

kunna ha möjligheten att avbryta sammarbetet efter första delen och utföra ny upphandling av 

andra delen, genomförandeskedet.  

Projektet drevs av principen ”öppna böcker” vilket innebär att parterna hade full insyn i 

projektekonomin och kunde följa arbetet med kostnadsberäkningar, alternativkalkyler och 

inköp. Denna princip användes för att kunna nå målet med kostnadseffektivt arbete i alla 

faser av projektet (Eskilstuna kommun, 2007b). 

4.1.2 Upphandling och utvärdering av anbud 

Inför projektet hade Eskilstuna Kommun för avseende att driva processen i partnerskap med 

en utsedd totalentreprenör och nära samarbete med underentreprenörer, projektörer, 

driftsförvaltning med flera. Eskilstuna kommun hade även för avseende att driva 

projektering inom partneravtalet i egen regi. Partneringprocessen byggde på följande 

värdegrunder som anbudsgivarna skulle dela för att kunna vinna anbudet (Eskilstuna 

kommun, 2007b): 

 Förtroende skall skapas genom tolerans och respekt för parternas olika roller inom projektet 

 Öppenhet, ärlighet och pålitlighet skall vara ledord genom projektet 

 Samtliga inom projektet skall utan hänsyn till organisatoriska gränser arbeta får att fastlagda 

och gemensamt utforma mål infrias 

 Samtliga inom projektet skall kunna känna delaktighet, engagemang och arbetsglädje 

Upphandlingen skedde enligt LOU kap 6, förenklad upphandling. Förenklad upphandling 

innebär att alla entreprenörer har rätt att delta. Deltagande entreprenörer ska lämna anbud 

och den upphandlande myndigheten, Eskilstuna kommun i detta fall, får förhandla med en 

                                                        

7 Anders Enesved Avdelningschef Projekt och GIS-avdelningen Eskilstuna Kommun, intervju 29 april 
2014 
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eller flera anbudsgivare (Forsberg, 2009). Anbuden skulle följa anbudsform och 

värderingsgrunder för att inte förkastas. Upphandlingen var lämpad för samarbete fram till 

att gemensamma projektmål nåddes. Beställaren, det vill säga Eskilstuna kommun, kunde 

avbryta samarbetet om de gemensamma projektmålen inte nåddes. Utvärdering av anbuden 

utfördes med hjälp av ett poängbaserat system där poängsättningen berodde på hur väl 

anbudslämnarna uppföljde de givna värderingsgrunderna. Följande värderingsgrunder 

gällde, med rangordningen B1-B6, där tidigare erfarenhet av partneringprojekt (B2) 

värderades högst (Eskilstuna kommun, 2007b): 

 B1 – Genomförandebeskrivning enligt modell partnering 

 B2 – Organisation och teknisk kunskap/kapacitet, kompetens partnering 

 B3 – Kvalitetsmål. Garantitid utöver 2 år. 

 B4 – System för ekonomistyrning/avstämning 

 B5 – Ersättningsmodell 

 B6 – Ersättningsanspråk 

Angående utvärderingen av anbuden berättar Enesved8: 

Vid utvärdering av anbuden gick vi mycket på tidigare erfarenheter av partneringprojekt. De 

fick redovisa referenser och ett koncept då inget projekt är det andra likt, företagen har ofta 

liknande koncept i grunden men det skiljer sig ändå lite. Referenserna kontrollerades genom 

att se hur de arbetat mot andra beställare. 

Nedan redovisas vad beställaren gick efter i utvärderingen av B1 och B2 (Eskilstuna 

kommun, 2007b): 

B1 – Genomförandebeskrivning enligt modell partnering. 

 Hur de säkerställde att värdegrunderna kommer att följas 

 Produktionsplanering 

 Miljö och kvalitet, skulle vara projekt anpassat 

 Kreativitet 

 Fokus på nöjd kund, det vill säga medborgarna i Eskilstuna 

 Inköp, inklusive hantering av sociala och etiska frågor 

 Projekteringsarbete 

 Information 

 Trafik under byggnadstiden 

 Konfliktshantering 

Beskrivningarna av förslagen skulle ges på ett sådant förtroendefullt och effektivt arbetssätt 

som möjligt inom respektive punkt (Eskilstuna kommun, 2007b).  

B2 – Organisation och teknisk kunskap/kapacitet, kompetens partnering. 

Utvärdering av hur de i tidigare partneringprojekt gemensamt i företaget utfört planering, 

projektering och byggprocessen. Samt hur personer i ledande ställning med ansvar för 

                                                        

8 Anders Enesved Avdelningschef Projekt och GIS-avdelningen Eskilstuna Kommun, intervju 29 april 
2014 



 16  

projektledarens verksamhet, projektledare och deltagare i styrgrupp och 

platschef/produktionschef har för erfarenhet av partneringprojekt. Referenser skulle finnas 

med som kunde bekräfta deras erfarenhet samt vägas in vid bedömningen. Deras 

organisationsformer utvärderades efter om de prövats i tidigare partneringprojekt. 

4.1.3 Samarbetsavtal 

Under projektets gång upprättades två samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och NCC. 

Det första avtalet skrevs under i samband med att fas 1, projekteringsfasen, påbörjades. Det 

andra avtalet upprättades efter att beslut om att fortsätta projektet och påbörja 

byggnationsfasen hade tagits. Avtalen är uppdelade i tio punkter och beskriver bland annat 

syftet med samarbetet samt hur det ska gå till mellan de två parterna, vilka resurser de olika 

parterna ska tillhandahålla, vilka ansvarsområden parterna har och hur ekonomin ska 

hanteras (Eskilstuna kommun, 2008a; Eskilstuna kommun, 2008b). 

För att få en uppfattning om vad dessa avtal har för innehåll har en sammanställning över de 

enligt författarna viktigaste delarna skrivits och kan ses nedan: 

Syftet med samarbetet är att ombyggnationen av Kyrkogatan med omkringliggande delar ska 

hålla hög kvalitet, ska ske utifrån en begränsad budget och tidplan samt att det ska stämma 

överrens med målsättningarna enligt förfrågningsunderlaget. Samarbetet under projektet 

grundas på att tillvarata varandras kompetenser och resurser vilket ska resultera i en bättre 

helhetslösning än om projektet hade utförts i en traditionell entreprenadform. 

Förutsättningarna för att lyckas uppnå målsättningarna är att arbetet bedrivs med öppenhet, 

förtroende, professionalism och stort engagemang. Detta ska i sin tur leda till att alternativa 

lösningar, metoder och tillvägagångssätt kan upptäckas. Hela samarbetsprocessen ska bygga 

på de värdegrunder angivna i Administrativa föreskrifterna och ligger som krav att parterna 

ska dela. 

De primära ansvarsområdena för de två parterna är fördelade på följande sätt: 

Eskilstuna kommun: 

 Ansvara såsom byggherre och ägare av färdigställt projekt. 

 Svara för projektering. 

 Svara för myndighetsbeslut i byggnation. 

 Svara för finansiering. 

NCC: 

 Tillföra det kunnande som finns hos NCC både i projekterings- och byggandeskedet. 

 Överföra erfarenhet från egen verksamhet till samarbetet. 

 Tillhandahålla efterfrågad och erbjuden organisation. 

 Svara för myndighetsbeslut gällande produktionsarbetet. 

 Utföra kalkylering, tidplanering och inköp. 

 Utföra ombyggnaden. 

Eskilstuna kommun tillhandahåller grundorganisation samt projekteringsledaren. Det är 

dock viktigt att båda parter är aktiva under projekteringen för att kunna dra nytta av all 
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kompetens. Vid eventuellt behov av upphandling av extern konsult ska underlag för 

upphandling tas fram gemensamt. 

Under byggnadstiden har stor vikt lagts vid att ta hänsyn till de som drabbas av störningar. 

Trafik ska kunna passera arbetsområdet under hela perioden, alla fastigheter påverkade av 

byggandet ska ha full tillgänglighet under byggnadstiden och vinterväghållning ska kunna 

skötas som vanligt under byggnadstiden. 

Organisationsmässigt ska styrgrupp och projektledning ha möten minst en gång per månad 

där mål och delmål rapporteras och behandlas. Projektledningen utöver detta ska ha 

regelbundna möten med de olika arbetsgrupperna. Samtliga möten protokollförs. 

I projektekonomin ska det råda full öppenhet och full insyn för båda parter. NCC:s arvode 

baseras på dess personals nedlagda tid samt kostnad för egna maskiner, bodar och 

utrustning. NCC ansvarar för beställning av externa tjänster och material samt upphandling 

av externa maskiner, för vilket de sedan fakturerar kommunen med ett påslag för att täcka 

sig egen centraladministration och vinst. 

Vid eventuella oenigheter ska dessa klaras upp på lägsta möjliga nivå så snabbt som möjligt. 

Kan konflikten inte klaras upp mellan parterna kallas det till styrmöte med de inblandade. 

Om inte styrgruppen lyckas lösa oenigheten förs det vidare till ombuden för att gemensamt 

försöka nå en lösning. Lyckas inte detta följs rutinerna i AB 04, i första hand kapitel 10, 

förenklad tvistelösning. 

4.1.4 Start workshop 

Hela projektet inleddes med en start workshop där medverkande personal från Eskilstuna 

kommun, NCC, en belysningskonsult och kvalitetsansvarig deltog. Både projekteringsfasen 

och byggnationsfasen var representerade bland deltagarna. En extern partneringledare hade 

anlitats som höll i workshopen (Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010). 

Målen med workshopen var att skapa gemensamma projektmål, en gemensam 

projektorganisation med en stark gruppkänsla och en fungerande konfliktlösningsmetodik. 

Dessa mål uppnåddes genom projektspecifika uppgifter och gemensamma gruppövningar.  

De gemensamma projektmål som de två parterna kom fram till var följande (Lundström, 

Nilsson & Ofrell, 2010): 

 Vi bygger för dig! Projektet Kyrkogatan ska bli ett tryggt stråk och en mötesplats tillgänglig 

för alla. Det är en viktig pusselbit i arbetet att skapa ett attraktivt centrum i Eskilstuna. 

 Genom information och kommunikation får vi nöjda och delaktiga medborgare. 

 Projektet ska vara ett föredöme vad gäller miljö, kvalitet, samarbete och arbetsmiljö. 

 Vi ska utföra det bästa projektet hittills i Eskilstuna. 

Dessa mål delades sedan in i delmål för att underlätta uppföljning och styrning av projektet. 

Delmålen var följande (Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010): 

 Ekonomi och kvalitet 

Vi ska hålla budget och utnyttja den ekonomiska ramen genom att 
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o ha en produktionskalkyl i botten, 

o kontinuerlig avstämning och prognos, 

o tydligt definiera delar i projektet som kan påverkas genom bättre lösningar, 

o meningsfulla kontrollplaner, 

o lägga vikt vid ett funktionellt, vackert och lättskött resultat. 

 

 Tid 

Vi ska hålla tidplanen genom tydliga etappindelningar med tidsangivelser. 

 

 Miljö och arbetsmiljö 

Vi ska göra miljömedvetna och etiskt hänsynsfulla resurs- och materialval och vi ska ha en bra 

och säker arbetsmiljö. 

 

 Medborgare 

Vi ska minimera störningarna samt informera och kommunicera aktivt. Vi ska verka för ett 

smidigt och säkert flöde för samtliga trafikantgrupper. 

 Samverkan 

Vi ska genomföra det bästa informationsprojektet hittills. Vi ska sträva efter ett samarbete 

utan konflikter och genom tydlighet, ärlighet och öppenhet. Vi ska sträva efter en positiv syn 

på projektet. Partneringtanken ska förankras på alla nivåer. 

 

Dessa mål följdes sedan upp kontinuerligt under de styrgruppsmöten som hölls under 

projektets gång. 

Under startworkshopen identifierades även eventuella risker med projektet. Genom att dela 

upp sig i olika grupper där de sedan brainstormade vilka risker som kunde stötas på i 

projekteringsfasen, produktionsfasen, övergripande risker och risker med resultatet. 

Samtliga risker sammanställdes och en omröstning gjordes för att rangordna de viktigaste 

riskerna. Utifrån rangordningen valdes åtta stycken ut och åtgärder togs fram för att 

motverka dessa risker, vilket kan ses i tabell 1 (Ramböll, 2008). 
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Tabell 1 - Risker och åtgärder med projekt Kyrkogatan, Eskilstuna kommun 

Risker Åtgärder 

Under projekteringsfasen   

Flödeshantering och kommunikation - rutiner 
Upprätta tidiga och tydliga rutiner, flödesplaner, 
beslutvägar 

Kort tid mellan projektering och byggfasen 
God planering, aktuell tidplan, resurser tillgängliga, 
respekt för tider 

Under byggfasen   

Försenade materialleveranser 

Pålitliga leverantörer, kollar lev. Tider i 
offertförfrågan, beställ i god tid, leveranstidplan, 
tidig fokus 

Trafiken under byggtiden 
Tydlig vägledning på plats, information & 
kommunikation 

Projekteringshandlingar ej klara i tid 
Alternativa handlingsvägar, extra resurser, 
tidplanering, reservetapper 

Övergripande / resultatet   

Tid & pengar 

Kontinuerlig avstämning av helhet och klara 
etappindelningar, för upp prognoser, koppling 
offert/utfall 

Bristande förståelse 
Information & kommunikation, 
kommunikationsplan, rutiner, första spadtaget 

Trafiken flyter inte Kolla flöden - simulering, identifiera problempunkter 

 

En gemensam konflikt- och problemlösningsmetodik togs fram för att få ett strukturerat och 

accepterat sätt att hantera problem och konflikter. Syftet med metodiken var att ge en 

trygghet till projektmedarbetarna då de vet hur de ska ta tag i problemen för att ge en så 

snabb lösning som möjligt, för att spara in tid och i sin tur pengar. Genom att ta tag i problem 

tidigt kan det även förhindras att det leder till en djupare konflikt. Några av de 

problemlösningsmetodiker de kom fram till var bland annat:  

 Var uppmärksam på om det du gör kan bli ett problem (risktänkande) 

 Förebygg problem genom kontinuerliga riskanalyser 

 För snabbt upp potentiella problem på dagordningen 

 Om det inte kan lösas inom rimlig tid (1-2 dygn) – lyft upp det! 

Den organisation som bestämdes under workshopen bestod av 10 st från Eskilstuna kommun 

och 9 st från NCC. Organisationsmodellen såg ut som följande, enligt figur 4, med 

representanter från Eskilstuna kommun och NCC: 
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Ombuden hade om uppgift att agera som företrädare vid tvister. Styrgruppen har i princip 

fungerat som en styrelse för projektet, och har gett en huvudriktning samt kontinuerligt 

under projektets gång följt upp mål och delmål (Enesved, 2014; Lundström, Nilsson & Ofrell, 

2010). 

Partneringgruppen bestod av en representant från kommunen, en från NCC samt den 

externa partneringledaren. Gruppen ansvarade för att arrangera workshops under projektets 

gång (Enesved, 2014).  

Nilsson9 talar om ändringar i organisationen mitt i projektet:  

Projektledningen bestod ursprungligen av en medarbetare från Eskilstuna kommun och en 

från NCC. Detta strukturerades dock om, en bit in i projektet på grund av att ena 

projektledaren från NCC bytte arbete. Efter omstruktureringen tillsattes en ny ensam 

projektledare från NCC och kommunens representant tog rollen som byggledare. 

                                                        

9 Rolf Nilsson Kalkylator/projektledare NCC Construction Sverige AB , telefonsamtal 14 maj 2014 

Ombud 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Styrgrupp 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Projektledning 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Partnering 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC, 

1st konsult 

Info 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Projektering 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

QM 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Bygg 

1 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Tid/kalkyl 

2 st Eskilstuna, 1 st NCC 

Figur 4 – Organisationsmodell efter startworkshop för projekt Kyrkogatan, Eskilstuna kommun 
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Informationsgruppen ansvarade för kommunikation och information till medborgare och 

politiker. Bland annat bjöds det in boende i närheten av ombyggnationen för att informera 

dessa projektet och framtida störningar (Enesved, 2014;Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010). 

Projekteringsgruppen arbetade med att ta fram konstruktionslösningar och bygghandlingar, 

QM (Quality Management) med kvalitetsuppföljning, bygg med mätningar och inköp av 

material och tid/kalkyl med upprättande av tidplan och kalkyler för projektet (Ramböll, 

2008). 

4.1.5 Fördelar och nackdelar med partnering i projektet 

Nackelen med partnering som Eskilstuna kommun ser det är att det blev mer kostsamt att 

använda sig av partnering än om de använt sig av en mer traditionell upphandlingsform. En 

tydlig fördel i projektet var den tidsvinst som gjordes, i och med att byggandet skedde 

parallellt med att projekteringen pågick. Projekteringen skedde även så att det hela tiden 

fanns en ”buffert” av färdigprojekterade moment till produktionen för att minska risken av 

stillestånd (Eskilstuna kommun, 2008b).  

Renoveringen av konstverket ”Strukturspiral” (se figur 5) underlättades genom att projektet 

utfördes med partnering menar Enesved10: 

Då det ej fanns några ritningar på det hade det inte gått att lämna handlingar till en 

entreprenör och få ett vettigt pris på detta. Entreprenören fick pröva sig fram till en lösning 

vilket fungerade bra då de arbetade mot löpande räkning. 

 

Figur 5 - Konstverket "Strukturspiral" i nedmonterad form (Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010, s. 
34). 

Lösningen skedde genom att kontakt togs med en stenmontör som konsulterade i ärendet. 

Konstverket rengjordes, reparerades och monterades inomhus för att sedan fraktas till 

cirkulationsplatsen där den slutligen placerades vilket kan ses i figur 6 samt slutresultatet i 

figur 7 (Lundström, Nilsson & Ofrell, 2010).  

                                                        

10 Anders Enesved Avdelningschef Projekt och GIS-avdelningen Eskilstuna Kommun, intervju 29 april 
2014 
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Figur 6 - Utplacering av "Strukturspiral” (Eskilstuna kommun, 2009a) 

 

Figur 7 - Konstverk och cirkulationsplats i färdigt skede (Eskilstuna kommun, 2009b) 
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4.1.6 Inblandade parters uppfattning om projektet 

Eskilstuna kommuns och NCC’s uppfattning om projektet. 

Enesveds11 uppfattning och tankar om projektet:  

Projektet Kyrkogatan fungerade jättebra. Dock har man aldrig facit på vad det hade kostat om 

man hade gjort en traditionell upphandling och genomförande. Jag tror att det blir dyrare 

projekt om man kör partnering istället för traditionell upphandling. Men samarbetsklimatet 

mellan beställare och entreprenörer var jättebra under hela resan. Det är ju den positiva delen 

av partnering, att man får bra arbetsklimat, relationen mellan beställare och utförare. Det är 

den stora vinsten. 

Nilssons12 uppfattning och tankar om projektet: 

Projektet fungerade väldigt bra. En projektledare slutade mitt i projektet så vi fick organisera 

om lite i organisationen och förde då en diskussion om det räckte med en projektledare, 

istället för två som det var från början. Kom fram till att en projektledare räckte. NCC skulle 

gärna samarbeta fler gånger i form av partneringprojekt med Eskilstuna Kommun.  

  

                                                        

11 Anders Enesved Avdelningschef Projekt och GIS-avdelningen Eskilstuna Kommun, intervju 29 april 
2014 
12 Rolf Nilsson Kalkylator NCC, telefonsamtal 14 maj 2014 
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4.2 Översvämningsåtgärder i VA-nätet, Hammarö kommun 

Detta partneringprojekt utfördes av Hammarö kommun i sammarbete med Skanska. 

Projektformen var strategisk partnering med entreprenadformen totalentreprenad. I 

projektet skulle Skanska genomföra översvämningsåtgärder i VA-nätet i de drabbade 

områdena Haga, Götetorp och Gunnarskär (se figur 8) i Hammarö kommun. Områdena var 

uppdelade i tre projekt i projektet vars utförande skedde i olika tidsintervaller (Hammarö 

kommun, 2010a). 

 

Figur 8 - Översiktsbild över de områden projektet omfattar i Hammarö kommun (Westerberg, 
2010) 

4.2.1 Projektbeskrivning 

Hammarö kommun ville knyta till sig kunniga och engagerade entreprenörer till 

verksamheten samt få de att medverka i ett tidigt skede av projektet för att få mer kompetens 

och kreativitet för att åstadkomma kvalitativa, prisvärda produkter och lösningar. Projektet 

bestod av utförande av översvämningsåtgärder i det befintliga ledningsnätet som uppfyller 

samhällets funktionskrav. Detta bestod i huvudsak av att öka ledningsdimensioner, 

inventering och bortkoppling av felkopplade takavlopp, ombyggnad av pumpstationer för 

ökad kapacitet, ny pumpstation för dagvatten, nya fördröjningsmagasin för dagvatten och 

installation av bakflödesstopp för cirka 20 fastigheter (Hammarö kommun, 2010a).  

Hammarö kommun hade som målsättning inför upphandling att finna en lämplig partner för 

ett partneringsamarbete, där målsättningen med samarbetet var att åstadkomma bättre 

kvalitet och priser. Gemensamma värdegrunder för partneringprocessen angavs som 

anbudslämnarna var tvungna att dela för att vara aktuella under utvärderingen av anbuden 

(Hammarö kommun, 2010a):  

 Förtroende skall skapas genom tolerans och respekt för parternas olika roller inom projektet 

 Öppenhet, ärlighet och pålitlighet skall vara ledord genom projektet 
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 Samtliga inom projektet skall utan hänsyn till organisatoriska gränser arbeta för att fastlagda 

och gemensamt utformade mål kan infrias 

 Samtliga inom projektet skall sträva efter maximal effektivitet och utnyttjande av parternas 

resurser 

 Samtliga inom projektet skall kunna känna delaktighet, engagemang och arbetsglädje 

Projektet var uppdelat i två faser, där den första fasen bestod av projektering och den andra 

av själva utförandet. I fas ett tecknades ett samarbetsavtal mellan Hammarö kommun och 

Skanska samt upphandling av viktiga underentreprenörer och konsulter, detta skedde i 

samråd. Det upprättades en budget, val av tekniska system, detaljprojektering samt utseddes 

en arbetsmiljösamordnare för planering, projektering och utförande av bygget. Arbetet 

bedrevs med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt mellan 

parterna.  I fas två tecknades ett entreprenadkontrakt enligt ABT 06 samt utförandet startade 

(Hammarö kommun, 2010a). 

4.2.2 Upphandling och utvärdering av anbud 

För upphandlingen gällde lagen om offentlig upphandling samt skedde ett öppet förfarande 

enligt bestämmelser som gäller över tröskelvärdet för entreprenader (Hammarö kommun, 

2010a). Med öppet förfarande menas att minsta tiden för att lämna anbud är 52 dagar. 

Bestämmelserna som gällde var för över tröskelvärdet för byggentreprenader det vill säga 

över drygt 45 miljoner kronor med de projekten i projektet samt optioner inräknande 

(Konkurrensverket, 2014). Gentemot ABT 06 fanns det ansvarsförtydligande i form av att 

båda parterna hade gemensamt ansvar för de val som utfördes i projektet, entreprenörens 

funktionsansvar gällde även om beställaren rekommenderat dessa lösningar samt Hammarö 

kommun betalade eventuella tilläggskostnader för ändringar som både parter var överens 

om. Samarbetskontraktet kunde avbrytas om beställaren fann att (Hammarö kommun, 

2010a): 

 Samsyn i fas 1 inte kunde uppnås 

 Samverkan inte fungerade tillfredställande 

 Gemensamt uppställda mål inte uppnås 

Utvärderingen utgjordes av poängsystem och värderingsscheman där delar var 

poängsättningen var subjektiv. Värderingsgrunderna var (Hammarö kommun, 2010a): 

 B1 - System för ekonomistyrning/avstämning 

 B2 - Materialkostnad 

 B3 - Projektorganisation 

 B4 - Arbetsmodell partnering 

 B5 - Riskinventering 

 B6 - Kvalitet 

 B7 - Miljö 

 B8 - Ersättning under fas 1 

Av värderingsgrunderna gav punkten B3 – Projektorganisation, flest poäng i utvärderingen. 

Utvärderingen skedde efter nyckelpersoner och organisationens erfarenheter av liknande 

partneringprojekt samt organisationsschema. Punkten B4 – Arbetsmodell partnering, var 
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också relaterat till samarbetsformen partnering. Där skedde utvärdering efter vilken 

arbetsmodell entreprenaden hade för projektet, hur den skulle fungera praktiskt och 

organisatoriskt (Hammarö kommun, 2010a). 

4.2.3 Samarbetsavtal 

För den första fasen av samarbetet mellan Hammarö kommun och Skanska upprättades ett 

samarbetsavtal som var giltigt under projekteringsskedet och fram tills att entreprenadavtal 

undertecknades vid påbörjan av produktionsskedet. Avtalen angav vilka primära 

ansvarsområden parterna har, där Hammarö ansvarade för: 

 Ansvara såsom exploatör och byggherre. 

 Vara ansvarig för brukarkontakter. 

 Svara för finansiering. 

 Tillsätta resurser i en projektgrupp. 

 Ansvara för övergripande projektledning. 

 Tillsätta teknisk förvaltningsorganisation före driftsättning. 

 

Skanskas ansvarsområden bestod i att: 

 Tillföra det kunnande som finns inom Skanska avseende denna typ av samarbete. 

 Att överföra erfarenhet från egen verksamhet till samarbetet. 

 Ansvara för projektledning i system- och bygghandlingsfas. 

 Tillhandahålla organisation för ekonomistyrning, projekterings-, kvalitetsledning, inköp, 

information till 3:e man och produktion. 

 Optimera tekniska lösningar med beaktande av långsiktigt god drift, förvaltningsekonomi och 

ett framtida hållbart samhälle. 

 

Under projekteringen ansvarade även Skanska för att detta gjordes mot de gemensamma mål 

som satts upp, mot givna de kostnadsramarna och att det resulterade i handlingar och budget 

som låg till grund för totalentreprenadkontraktet (Hammarö kommun, 2011a). 

Då parterna var överens om att fortsätta samarbetet och påbörja produktionsskedet av 

projektet undertecknades ett nytt avtal för den tilltänkta etappen (Hammarö kommun, 

2011b).  

I avtalet angavs följande ledord vilka skulle vara överordnade genom hela projektet: 

 Projektekonomi 

 Öppenhet 

 Laganda 

 Målstyrning 

 Information 

 Jämlikhet och rättvisa 

Samarbetet under utförandet angavs att det skulle bygga på att parternas kompetenser och 

resurser ställdes till förfogande för att kunna nyttjas under projektets olika skeden. Det 

bestämdes även att båda parter i samråd ska söka de mest ekonomiska lösningarna med 
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avseende på anskaffning, förvaltning och underhåll. Genom detta skulle ett mål med att hålla 

den verkliga slutliga kostnaden inom den gemensamt överrenskomna budgeten (Hammarö 

kommun, 2011b). 

En gemensam organisation för projektet upprättades mellan beställare och entreprenör. 

Båda parterna hade varsitt ombud. Beställaren hade utöver ombudet en; projektansvarig, 

kvalitetsansvarig och en byggledare representerade. Skanska hade utöver ombud en; 

produktionschef, projektchef, projektledare och kalkylator. Det var även Skanska som 

tillhandahöll en partneringledare för projektet (Hammarö kommun, 2011b). 

Ur organisationen utsågs en från vardera part att ansvara för att de intentioner angivna i 

entreprenadkontraktet och att eventuella övriga avtal uppfylls. Dessa två personer bildade ett 

projektråd där de gemensamt kunde utse fler personer att ingå. Frågor av särskild vikt för 

projektet skulle anmälas till projektrådet där de, förutsatt att gemensam enighet nåtts, kunde 

ge rekommendationer för lösningar till dessa frågor. Vid eventuella tvister agerade även 

projektrådet som första instans (Hammarö kommun, 2011b). 

Arbetet skulle ske förebyggande och genom att föra en konstruktiv och öppen dialog, och 

genom detta lösa oenigheter på ett tidigt stadie. Vid en eventuell tvist skulle dessa i första 

hand lösas inom projektgruppen, där det utan dröjsmål skulle sökas en lösning. Misslyckades 

detta inom en given tidsram hänvisades tvisten vidare till projektrådet. Om tvisten ej löstes i 

projektrådet skulle tvisten avgörs genom skiljeförfarande enligt gällande lag (Hammarö 

kommun, 2011b). 

4.2.4 Start workshop 

Inför projektet hölls en två dagars workshop där ca 15 stycken medverkade från Hammarö 

kommun, Skanska, konsultföretag samt underentreprenörer. Under workshopen lärde de 

inblandade känna varandra närmare och satte gemensamt upp mål för projektet. En 

partneringsamordnare från Skanska höll i workshopen. De medverkande satte sig i grupper 

tre om tre där alla fick lyfta upp sina mål med projektet. Sedan sammanställdes allas mål 

gemensamt i punktform. Därefter delades alla in i grupper igen för att diskutera hur målen 

skulle uppnås samt hur det ska säkerhetsställas rent praktiskt. De gemensamma målen samt 

hur de skulle uppnås och säkerställas sammanställdes slutligen, och kan ses i tabell 2 nedan: 

(H. Strömgren, 2014; Hammarö kommun, 2012).  
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Tabell 2 - Gemensamma mål, hur de ska uppnås och hur de ska säkerställas 

Vi vill Vi når detta genom att Vi säkerställer detta 
genom att 

Ha nöjda kommuninvånare Att ge tydlig och korrekt 
information och ha ett effektivt och 
funktionsinriktat genomförande. 

 Alltid genomföra 
riskanalyser 

 Ha minst ett 
informationsmöte för 
närboende per delprojekt. 

 Att skapa utrymme till 
flexibilitet i utförandet 
genom god planering och 
framförhållning. 

Ge trygghet till 3:e man Tydligt uppsatta, underhållna och 
kommunicerande TA-planer.  TA-planer anslås på 

kommunens hemsida. 
 Underhåll sker oavsett 

veckodag. 
 Att skydds- och miljö rond 

utförs varannan vecka. 
 Att arbetsplatsen präglas 

av ordning och reda. 
Ha en öppen dialog och aktivt 
deltagande 

Inte vänta på svar utan söka det. 
 Alltid hålla pärmen.se 

uppdaterad. 

 Skriva tydliga kärnfulla 
protokoll. 

 Gemensamt tillse en 
mötesstruktur som 
inkluderar alla led. 

Visa respekt för varandra och 
varandras kompetens 

Man är närvarande, lyhörd och 
accepterar olika utföranden.  Meddela deltagande eller 

ej till påkallat möte. 
 Alltid komma förbered. 

 Besöka varandras 
verklighet. 

Ta gemensamma beslut Ha en tydlig rollbeskrivning och 
förankra och kommunicera våra 
beslut rätt. 

  Ta ansvar i enlighet med 
given roll. 

 Kommunicera tagna 
beslut med tillgängliga 
plattformar. 

Hålla budget Ha löpande avstämningar varje 
månad och ha tydlighet i mål och 
resultat. 

 Öppet kommunicera 
verkligt ekonomiskt läge 
utan eget intresse. 

 Ständigt arbeta med 
förbättringar, alternativ 
och lärdomar. 

 Alltid ifrågasätta behov 
kontra kostnad. 

Ha tydlig kommunikation Adressera rätt målgrupper – vilka 
berörs? Tänka på vilken plattform 
som ger mest/störst effekt. 

 Alltid hålla kontaktlistan i 
pärmen uppdaterad. 

 Ha en mötesplats där all 
information finns att 
tillgå. 

 Alltid svara. 
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Strömgren13 pratar om konflikthantering i projektet: 

Vi använde oss inte av något konflikthanteringssystem, om det eventuellt skulle uppstå 

konflikter så var tanken att vi skulle sätta oss ner och diskutera. Samarbetet gick väldigt bra så 

de konflikter som uppstod diskuterades och löstes smidigt. Vi hade en underleverantör som 

inte ville uppge några prisuppgifter utan gav bara en summa. Medan vi behövde ha mer 

ingående information om kostnader för att kunna skala ner så mycket som vi behövde göra för 

projektet var så komplext. De förstod inte principen med öppenhet i ett partneringprojekt, 

utan jobbade bakom stängda dörrar på grund av de fick vi släppa dem. 

I projektet som en del i riskhanteringen använde de sig av en riskbudget för att kunna 

hantera oförutsägbara extra kostnader. Nedan beskriver Danielsson14 hur det fungerade: 

Vi har ju två budgetar till varje jobb. En budget utan risker och en med alla risker i en så kallad 

riskbudget, där vi budgeterar för det värsta scenariot. Exempelvis om vi har ett berg en väldigt 

lång sträcka, men mitt i sträckan finns det ett område där vet vi inte om det är något berg eller 

inte eftersom det är väldigt svårt att se. Då väljer vi att kalkylera hela den sträckan som berg, 

riskbudgeten är alltid maxad.  Vi gjorde aldrig av med hela riskbudgeten vilket var en fördel 

för kommunens tjänstemän. Då de redovisade resultatet av budgeten för politikerna och alltid 

slog budgeten med exempelvis 10 procent är det väldigt roligt att jobba. Där har vi hittat ett 

bra sätt att jobba, bra balans som både vi och kommunenen ser det.   

4.2.5 Fördelar och nackdelar med partnering i projektet 

Nackdelen med användandet av samarbetsformen i detta projekt var att det blev mer 

kostsamt än om man använt en traditionell upphandling. En fördel med projektet var att 

Hammarö kommun kunde dra nytta av kompetensen från samarbetet med Skanska, 

underentreprenader och konsulter när det kom till att hitta de mest ekonomiska lösningarna 

på de olika överssvämningsåtgärder inom budgeten (Hammarö kommun, 2011a). 

Strömgren15, projektledare på Hammarö kommun, menar att detta var en viktig fördel i 

partneringprojektet:  

Eftersom vi inte visste exakt hur vi skulle fördela pengarna på projektet för att uppnå målet 

med att rädda så många hushåll som möjligt från översvämningar så var partnering väldigt 

bra. Då vi kunde samarbeta med entreprenörer, konsulter och experter om vilka de bästa 

lösningarna var inom den budgeten som kommunen kunde investera. Exempelvis vilka 

lösningar som gav mest för pengarna och att hela tiden kunna stanna upp och se över 

ekonomin under projektets gång. Detta hade varit väldigt svårt med annan 

utförandeentreprenad.  

                                                        

13 William H. Strömgren VA-ingenjör/Projektledare Hammarö kommun, telefonsamtal 21 maj 2014 
14 Christer Danielsson Projektchef Skanska, telefonsamtal 23 maj 2014 
15 William H. Strömgren VA-ingenjör/Projektledare Hammarö kommun, telefonsamtal 21 maj 2014 
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En annan fördel med partnering i detta projekt var de snabba beslutstiderna under själva 

utförandet. Danielsson16, projektchef på Skanska, förtydligar: 

Fördelar med partnering i projektet är dels är det flexibiliteten med att lösa problem under 

utförandet. Vi har ett väldigt stort mandat som entreprenör i och med det här 

förtroendekapitalet som vi har gentemot kommunen, vårdar man de och ser till att det funkar 

så är det okej att ta beslut som egentligen i en traditionell entreprenad klassificerat som 

beställarbeslut. Där beställaren ska ta beslut istället och du blir stående still. I detta projekt tar 

vi besluten på plats istället. Det räcker med att jag får tag på projektledaren och pratar om 

problemet så kan vi få ett beslut på tio minuter istället för att du får beslutet dagen därpå. 

Detta är en stor fördel, du får en mycket snabbare beslutskedja.  

4.2.6 Inblandande parters uppfattning av projektet 

Skanskas och Hammarö kommuns uppfattning av projektet: 

Danielssons17 uppfattning och tankar om projektet: 

Vi har haft ett väldigt bra samarbete. Man kan inte skicka vem som helst till ett sådant här 

projekt utan personkemin är väldigt viktig. Exempelvis jag och projektledaren har ett längre 

telefonsamtal varannan dag om projektet, vad som har gjorts, vad som ska göras osv. Jag 

tycker vi har ett väldigt bra samarbete, de har släppt in oss väldigt långt in i deras organisation 

och vi försöker göra desamma. Detta bygger på ett ömsesidigt förtroende. 

Strömgrens18 uppfattning och tankar om projektet: 

Det tog lite tid i planeringsarbetet, längre tid än vad vi räknat med. Fördelen är ju att det blir 

mindre fel och mer genomtänkta systemlösningar än vad det blir i en traditionell entreprenad. 

Samt har vi kunnat påverka hur det ska bli, inte bara inför projektet utan också under 

projektets gång. Som helhet är vi är mycket nöjda med samarbetet med Skanska, konsulter och 

underentreprenörer. Om man ska prata om den ekonomiska biten så hade nog projektet 

kunnat göras för en mindre summa men då hade vi inte fått det som vi velat. Eftersom det har 

skett så mycket som varit oförutsägbart där kostnaderna blev mer än tänkt. Och de här 

händelserna har gjort att vi var tvungna att ändra på andra saker i budgeten. Det har varit 

fördelen med partnering att vi kunnat anpassa oss hela tiden vid oförutsägbara kostnader.  

4.3 Sammanställning och jämförelse av de två projekten 

Projekten bestod av de två olika samverkansformerna, projekt partnering och strategisk 

partnering. Projektet Kyrkogatan i Eskilstuna kommun var av typen projekt partnering då 

samarbetsformen kontrakterades över ett projekt. Medan projektet Översvämningsåtgärder i 

                                                        

16 Christer Danielsson Projektchef Skanska, telefonsamtal 23 maj 2014 
17 Christer Danielsson Projektchef Skanska, telefonsamtal 23 maj 2014 
18 William H. Strömgren VA-ingenjör/Projektledare Hammarö kommun, telefonsamtal 21 maj 2014 
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Hammarö kommun ingick det flera projekt i projektet under än längre tidsperiod det vill säga 

strategisk partnering. En sammanställning av fallstudierna kan ses i tabell 3. 

De stora punkterna med partnering stämde väl överrens med vad litteraturstudien visade, i 

huvudsak workshops och de gemensamma målsättningarna som har använts precis som de 

beskrivs i litteraturstudien. Förtroendet för medarbetarna nämns som en viktig punkt i 

litteraturstudien för att åstadkomma ett gott samarbete mellan samtliga inblandade i 

projektet, vilket även är något som ansågs vara väldigt viktigt i fallstudierna. Särskilt i 

Hammarö projektet betonas vikten av att de inblandade har en bra personkemi. Detta 

förtroende hjälper även när det kommer till beslutsfattning för att underlätta 

produktionsskedet och minska tiden för stillestånd vid beslutsfattningar. 

Konflikthanteringssystem var något som nämndes som en viktig del i partnering i 

litteraturstudien som inte användes i ett av fallen, där de istället bestämde sig för att ta det 

som det kommer och föra en diskussion om en konflikt skulle inträffa.  

Tabell 3 - Sammanställning av fallstudier 

 Hammarö kommun, 
Översvämningsåtgärder 

Eskilstunas kommun, 
Kyrkogatan 

Anledning till användandet av 
partnering 

Erfarenhetsåterföring, nyttja 
ekonomiska resurser på ett effektivt 
sätt genom optimerade tekniska 
lösningar 

Tidsbesparing 

Fördelar med partnering i projektet Erfarenhetsåterföring, styra 
budgeten under projektet 

Tidig byggstart, minimera risken 
för stillestånd 

Nackdelar med partnering i 
projektet 

Kostsamt Kostsamt 

Typ av samverkansform Strategisk partnering Projekt partnering 
Utvärdering 
partneringupphandling 

Erfarenhet av partnering, resurser, 
organisation, intervjuer 

Erfarenhet av partnering, resurser, 
organisation, referenser 

Start workshop Ja Ja 
Gemensamma mål Ja Ja 
Konfliktshanteringssystem Nej Ja 

 

4.3.1 Upphandling & utvärdering  

Stegen i upphandlingen i de två projekten är identiska trots att det är två helt olika projekt, 

enda sammankopplingen är användningen av samarbetsformen av kommuner inom 

anläggningssektorn. Projekten var uppdelade i två faser den första var projekteringen där det 

i samråd bestämdes tekniska system, upprättade budget, tidsplan med mera. När första fasen 

var slutförd och beställaren nöjda med samarbetet så skrevs kontrakt för andra fasen, själva 

utförandet av projektet. Det som var slående vid utvärderingarna i de två projekten var att i 

båda fallen lades stor vikt från beställarnas sida på anbudsgivarnas erfarenheter av tidigare 

partneringprojekt, vilket gav flest poäng. I Kyrkogatanprojektet fick anbudsgivarna utge 

referenser som undersökdes av beställaren för bedömning medan i projektet i Hammarö 

kommun tog de in anbudsgivarna med sina medarbetare för intervjuer för att bedöma hur 

dessa individer hade för passande egenskaper i ett partneringprojekt. En annan slutsats man 

kan dra är att de stora entreprenaderna fick de högsta poängen i utvärderingen eftersom de 

har störst resurser och god erfarenhet av tidigare partneringprojekt.   



 32  

4.3.2 Start workshop & konflikthantering 

Kyrkogatanprojektet hade ett konfliktshanteringsystem i form av punkter upprättats som 

skulle följas. Detta för att projektmedarbetarna skulle kunna känna trygghet hur de skulle 

hantera och lösa eventuella problem och konflikter på ett snabbt sätt. Medan i 

partneringprojektet i Hammarö tyckte man att det inte behövdes ha ett 

konflikthanteringssätten. Utan de kom överens om att sätta sig ned och diskutera vid 

eventuella konflikter och problem, vilket i detta fall fungerade lika bra och smidigt som att 

använda ett konfiktshanteringssystem. 

4.3.3 Ansvarsfördelning 

Stor del av ansvarsfördelningen i de två projekten var relativt lika. I båda fallen hade 

kommunen ansvar som byggherre och för finansiering, och entreprenörerna ansvarade för 

att tillhandahålla egen erfarenhet och dess efterfrågade organisation. Den största skillnaden 

mellan de två projekten var att i Hammarö ansvarade Skanska för projekteringen, då 

Hammarö inte hade tillräckliga resurser för att sköta detta själva till skillnad från projektet i 

Eskilstuna kommun där de har en befintlig organisation som sköter projektering. Det ställdes 

även större krav på ansvar för de tekniska lösningarna i Hammarö projektet då det var en 

pressad budget och dessa lösningar behövde optimeras för att ekonomin skulle gå ihop. En 

sammanställning av likheter och skillnader i ansvarsfördelningen kan ses i tabell 4. 

Tabell 4 - Sammanställning av likheter och skillnader i ansvarsfördelning 

Likheter Skillnader 

 Kommun byggherre. 
 Kommun står för finansiering. 

 Entreprenör tillhandahåller verksamhetens 
kunnande och erfarenheter av liknande 
samarbeten och projekt. 

 Entreprenör tillhandahåller efterfrågad 
organisation. 

 Entreprenör ansvarar för kalkylering och 
inköp. 

 Entreprenör ansvarar för produktion. 

 

 Eskilstuna kommun ansvariga för 
projektering vid ombyggnation av 
Kyrkogatan. 

 Skanska ansvariga för projektering vid 
översvämmningsåtgärder i Hammarö. 

 Skanska hade ansvar för att optimera 
tekniska lösningar. 

 

4.3.4 Fördelar och nackdelar med partnering i projekten 

I Eskilstuna kommuns fall valde de partnering eftersom de behövde få en snabb byggstart. 

Eftersom de behövde bli klara med delar av arbetet till hänsyn av ett annat projekt, en 

nybyggnation av ett hyreshus i samma område som skulle påbörjas efter en viss tid in i 

Kyrkogatan projektet. En stor fördel med samarbetsformen var att de kunde utnyttja 

tidsvinsten som uppstår då byggandet sker parallellt med projekteringen, samt hade de en 

buffert till varje moment i byggprocessen för att förhindra risken för stillestånd om något 

oförutsägbart skulle hända. Detta var en viktig bidragande orsak till tidsvinsten. Partnering 

var lämplig för Hammarö kommun eftersom projektet utbredde sig över ett stort område 
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samt hade en stor komplexitet som krävde mer resurser och kompetens. Genom att dra nytta 

av ett tätt samarbete med entreprenören och konsulter kunna åstadkomma genomtänkta 

systemlösningar samt att enklare kunna styra och påverka budgeten och oförutsägbara 

händelser under projektets gång. Detta var den största fördelen med partnering i ett sådant 

här komplext projekt, och huvudanledning till att de valde att använda samverkansformen. 

Nackdelarna med partnering i både projekten var att projekten blev mer kostsamma på 

grund av merkostnader som uppstår under projekteringen då den är mer tidskrävande i 

partneringprojekten. 

5 PARTNERING I KOMMUNERNA I MÄLARDALEN 

Nedan redovisas resultatet från intervjuer med de sex utvalda kommunerna i Mälardalen. De 

kommuner som intervjuats är Västerås, Eskilstuna, Södertälje, Enköping, Örebro och 

Katrineholm. Detta kapitel baseras även på resultat av de två fallstudier som utförts på 

partneringprojekt i Eskilstuna och Hammarö kommun.  

5.1 Kommunernas syn på partnering i dagsläget och i framtiden 

Under arbetets gång kom det fram att partnering som arbetsform var ovanligt hos 

kommunerna i Mälardalen inom anläggningssektorn. Efter denna insikt utfördes intervjuer 

för att ta reda på hur det kommer sig att de inte använder samarbetsformen, och framförallt 

hur de ser på partnering. Om det i framtiden är något de vill/kommer använda sig av. 

Intervjuobjekten delades upp i K1 till K6 där deras befattning redovisas. En av kommunerna 

inom avgränsningen valdes bort för intervju då de ej visste vad samarbetsformen partnering 

var för något, och bedömningen gjordes att en intervju ej skulle tillföra något ytterligare till 

resultatet. Den åttonde kommunen kontaktades för intervju utan resultat. 

K1 – Projektchef 

K2 – Projektledare 

K3 – Upphandlingschef 

K4 – Enhetschef 

K5 – Avdelningschef 

K6 – Park- och gatuchef 
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5.1.1 Kommunernas syn på partnering och vad det innebär? 

Kommunerna syn på partnering är olika. Några kommuner tycker det är ett intressant sätt att 

arbete i samband med större projekt, medan hos exempelvis K3 har det inte varit aktuellt att 

arbeta med partnering vilket leder till att de inte har någon syn på samarbetsformen. K5 har 

tidigare utfört ett partneringprojekt som fungerade väldigt bra, man fick ett gott arbetsklimat 

samt bra relation mellan beställare och utförare. Däremot var uppfattningen att det hade 

blivit billigare med en traditionell upphandling än med partnering.  

Kommunernas uppfattning av vad partnering innebär har de fått från tidigare erfarenhet av 

partneringprojekt, föreläsningar om samarbetsformen eller från andra med erfarenhet av 

partnering. Den gemensamma uppfattningen om partnering är att man arbetar med en mer 

öppen dialog, förtroende, tillit, öppen ekonomi, och som K6 nämner att man kan utnyttja 

varandras kompetenser och innovationsförmåga vid större projekt.  

5.1.2 Om de någon gång arbetat med någon form av partneringprojekt tidigare? 

Hälften av intervjuobjekten har tidigare erfarenheter av någon typ av partnering. Dock har 

två av dem erfarenheter från tidigare arbetsgivare, inte den kommun de arbetar för i nuläget 

(se figur 9). 

 

Figur 9 – Cirkeldiagram över kommunernas svar på om de tidigare arbetat med partnering. 

 Om ja, vad var fördelarna, nackdelarna och risker? 

Som visas i diagrammet ovan(figur 9) hade endast en kommun tidigare erfarenhet av 

partneringprojekt. Fördelarna i det projektet var främst tidsvinsten samt den goda relationen 

mellan partnerna som uppkom när man hade samma mål och ville samma saker med 

projektet. Riskerna i projektet identifierades i ett tidigt skede och förebyggande åtgärder togs 

fram vilket ledde till att de aldrig inträffade. Den nackdel som tas upp om projektet var att 

det blev dyrare att använda sig av partnering. 

1st 

2st 

3st 

Ja

Ja, fast hos annan
arbetsgivare

Nej
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5.1.3 Hur kommer det sig att de inte använder samarbetsformen? 

Den gemensamma nämnaren hos kommunerna var att de arbetar med det man kan, det vill 

säga mer traditionell upphandling. Exempelvis K1 som kör på i gamla invalda fotspår, dock 

har det förts diskussioner om att använda partnering för stora projekt. Men vid denna 

tidpunkt var de aktuella projekten redan upphandlade vilket ledde till att det aldrig blev mer 

än diskussioner. K6 pratar om att det finns en viss okunskap i organisationen, exempelvis 

hur man upphandlar partnering. Tidsbrist har även varit en faktor, det har inte funnits tid till 

att sätta sig in i samarbetsformen vilket leder till att man kör på som vanligt. 

Under intervjuerna fick kommunerna frågan om de gjort någon utvärdering om eventuell 

användning av partnering som de sedan använt som beslutsunderlag. Det visade sig att det 

var endast en kommun, K5, som utfört ett partneringprojekt tidigare hade gjort en 

utvärdering (se figur 10). 

 

Figur 10 – Cirkeldiagram över kommunernas svar på om de utfört en utvärdering av partnering. 

5.1.4 Om partnering är något de i framtiden kan tänka sig att använda sig av? 

Tre av de intervjuade kommunerna var positiva till att använda sig av partnering i framtiden 

(se figur 11). Förutsatt att de undersökt samarbetsformen närmare och fått mer kunskaper 

om partnering samt vilka fördelar och nackdelar det innebär. En av de kommunerna som är 

positiva till partnering är K2 som inte gjort någon utvärdering om det skulle passa dem. Det 

är inget aktivt val de gjort att inte använda sig av partnering utan de har bara inte tagit tag i 

det. De säger att det inte är omöjlighet att de kommer testa det i framtiden. Den fjärde 

kommunen som är positiv till användning av partnering i framtiden har erfarenhet av 

partnering sedan tidigare och kan tänka sig utföra partneringprojekt även i framtiden, 

förutsatt det är ett lämpligt projekt för det.  
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Figur 11 – Cirkeldiagram över kommunernas inställning till användning av partnering i framtiden 

De två kommuner som är negativa till användning av partnering i framtiden ser ingen direkt 

anledning till att ändra sättet de arbetar på nu. För att det skulle bli aktuellt att prova 

partnering var om det kommer från politiskt håll att de vill utföra några typer av förändringar 

i organisationen. För att förbättra ekonomiskt och kvalitetsmässigt och om partnering då 

skulle vara rätt lösning.  

5.2 Kommunernas användning av partnering 

Hur vanligt är det med partneringupphandling inom anläggningssektorn hos 

kommuner i Mälardalen? 

Nyttjandet av partnering i Mälardalen bland kommunerna inom avgränsningen visar sig vara 

väldigt begränsat. Faktum är att bland de kommuner som ingick i studien har endast en 

genomfört ett partneringprojekt, Eskilstuna kommun vid ombyggnationen av Kyrkogatan 

och dess närliggande parker. 

Detta resulterade i att undersökningen hos kommunerna främst fokuserade på huruvida en 

utvärdering av partnering gjorts hos dem, samt om det är något de kan tänka sig att arbeta 

med i framtiden. 

5.3 Fördelar och nackdelar med partnering hos kommunerna 

Efter analys av fallstudier samt intervjuer kom det fram vilka fördelar och nackdelar 

användandet av partnering i anläggningsprojekt ger. Den största fördelen, och som ligger till 

grund för hela samverkansformen, är samarbetet och teamkänslan. Att samtliga inblandade 

känner sig delaktiga och att deras arbetsinsats gör skillnad. För att dra nytta av de övriga 

fördelar som kan uppnås med partnering måste samarbetet mellan de inblandade parterna 

4st 

2st Positiva till användning
av partnering i
framtiden

Negativa till
användning av
partnering i framtiden
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fungera. Detta uppnås främst via den inledande workshopen där teambuildings aktiviteter 

arrangeras och gemensamma mål med projektet upprättas. När detta samarbete fungerar blir 

det en bättre arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och att deras insats gör skillnad, vilket 

leder till ett ökat engagemang.  

Denna teamkänsla i kombination med de gemensamma mål som sätts upp leder i sin tur till 

ett mer kundfokuserat arbete. Teamet arbetar för att lösa problem gemensamt istället för att 

se till sina egna intressen.  

Det läggs ner mer tid på projekteringen i ett partneringprojekt. Ändå uppnås en tidsvinst 

eftersom byggandet kan starta tidigare i och med att projekteringen kan ske parallellt. Om 

parallell projektering och byggande nyttjas är det dock av stor vikt att en buffert av 

projekteringen framarbetas. Detta för att minska risken för stillestånd vid förändringar och 

oförutsedda problem. Fördelar med partnering är också att du har snabbare beslutsvägar att 

rätta till problem under produktionen. Exempelvis om du under produktionen upptäckt ett 

fel som du inte kunnat se i projekteringen så kan detta justeras direkt på grund av att det 

finns ett nära samarbete mellan både parter. Det är svårt att säga om kvaliteten av 

slutprodukten blir bättre av partnering men det är tydligt att det finns ett större fokus på att 

producera än att få betalt som det är jämfört mot en utförandeentreprenad. Samt gör 

snabbare beslutsvägar det lättare att rätta till fel för bättre kvalitet.   

Genom att de inblandade parterna i ett tidigt skede gemensamt diskuterar de risker och 

problem som kan uppkomma, kan handlingsplaner och förebyggande åtgärder vidtas för att 

dessa problem inte ska dyka upp. 

Även risken med den ekonomiska frågan kan minska med ett partneringsamarbete. I många 

fall används incitament i avtalet. Om projektet går över budget kan exempelvis incitamentet 

utformas så att beställaren står för hälften av den överstigna kostnaden och entreprenören 

för den andra hälften. Om projektet däremot hamnar under den uppsatta budgeten delar 

parterna på den vinst som gjorts. 

Vid den avslutande workshopen ges tillfälle för värdefull erfarenhetsåterföring, och möjlighet 

för de inblandade aktörerna att diskutera och reflektera över vad som har fungerat bra, dåligt 

och vad som borde ha gjorts annorlunda. Erfarenhetsåterföringen ger sedan en bra grund för 

framtida arbete och hur det kan förbättras, och undvika att fel upprepas. Detta moment är 

framförallt fördelaktigt med strategiskt partnering där ett längre samarbete nyttjas och 

organisationen kan effektivisera utförandeprocessen allt eftersom arbetet fortgår. 

I fallstudier och intervjuer med inblandande i de utvalda projekten framgick det att projekten 

blev mer kostsamma vid användandet av partnering. Det blir mer tidskrävande då det blir 

längre och fler möten eftersom det är fler personer inblandade. De inblandade har ofta skilda 

åsikter vid beslutspunkter vilket leder till att det tar längre tid komma fram till en lösning. 
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5.4 Partneringutveckling i Mälardalen 

Av de intervjuade kommunerna att döma finns det viss potential i framtiden för användning 

av partnering. Samtliga kommuner, med undantag för en, visste vad det var för typ av 

samarbetsform och vilket arbetssätt det innebär. Det är dock svårt att säga hur långt in i 

framtiden då det i dagsläget inte fanns några konkreta planer eller projekt där man har för 

avseende att använda sig av partnering. Det kan även krävas politiska beslut för att få till den 

förändring som behövs för att partnering ska bli aktuellt. Av intervjusvaren att döma kan det 

krävas att de har ett speciellt projekt i större skala, ett projekt med en viss komplexitet eller 

tidsbrist som gör att de väljer att prova på och använda sig av samarbetsformen.  

5.5 Utvärderingsmodeller vid partneringupphandling 

I projektet Kyrkogatan som undersöktes i fallstudien hade man i de administrativa 

föreskrifterna en given budget som anbudslämnarna skulle hålla sig efter. Därefter 

utvärderades anbuden genom ett poängbaserat system med sex stycken huvudpunkter. Störst 

vikt hade entreprenörens tidigare erfarenheter av partneringprojekt, där exempelvis 

erfarenhet av partneringprojekt hos platschef och organisation gav höga poäng. Andra 

prioritering vid utvärderingen var hur genomförandet av projektet presenterades och hur 

man säkerställer hur de uppsatta värdegrunderna kommer uppfyllas. Samma typ prioritering 

användes vid Hammarö kommuns utvärdering vid deras översvämningsprojekt, att den 

vinnande entreprenören skall ha god erfarenhet av tidigare utförda partneringprojekt, gärna 

inom samma typ av projekt. Här gjordes dock även en intervju med entreprenörernas 

tilltänkta organisation för att på så vis kunna göra en bedömning av dess personal som kunde 

komma att arbeta i projektet. 

5.6 Konkurrensbilden på partneringupphandlingar 

Då det endast hade utförts ett partneringprojekt bland de kommuner som undersökts är det 

svårt att avgöra hur pass rättvisande bild det ger om konkurrensen. På projektet för 

ombyggnad av Kyrkogatan var det fem entreprenörer som var inbjudna att lämna anbud, 

varav två tackade nej till att göra detta. De tre som lämnade anbud var; NCC Construction 

Sverige AB, ODEN Anläggningsentreprenad AB och Vägverket Produktion, där NCC vann. De 

två som tackade nej var PEAB Sverige AB och Skanska Sverige AB. Av fallstudierna att är det 

främst de stora entreprenörerna som utgör den huvudsakliga konkurrensen då det vid 

upphandling ställs stor vikt av tidigare erfarenhet. 

5.7 Skanskas utvecklingsområden 

Om man väljer att se kommunerna i denna undersökning som en referensgrupp för 

resterande kommuner i Mälardalen finns det goda chanser för framtida partneringprojekt. 

Av de sex kommuner som deltog i intervjuer svarade fyra av dessa att de kunde tänka sig 
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arbeta med samarbetsformen i framtiden. Däremot är det just upp till kommunerna att 

avgöra när partnering kommer användas, och det hänger på att rätt typ av projekt 

uppkommer. Exempelvis ett projekt med en viss komplexitet eller ett längre projekt där 

strategisk partnering lämpar sig och erfarenhetsåterföring kan nyttjas i större utsträckning. 

6 DISKUSSION 

Något som i dagsläget känns väldigt otydligt är den extrakostnad som partneringprojekt 

innebär. Om det är tillräckligt kostnadseffektivt att nyttja denna samarbetsform vid enstaka 

projekt om det inte är viss komplexitet som utgör stora risker eller ett projekt med stora 

kostnader. Då uppstartsskedet och projekteringen i ett partneringprojekt blir betydligt 

kostsammare och tidskrävande än vid exempelvis utförandeentreprenad bör det gå att dra en 

ungefärlig gräns för när det även kostnadsmässigt under projekteringen kan ges fördelar med 

att använda sig av partnering. Exempelvis i projektet för Kyrkogatan uppnåddes en slut 

budget på 28 miljoner kronor, och där var beställaren tämligen säker på att en lägre kostnad 

hade nåtts om projektet genomförts i en traditionell entreprenadform. Det borde alltså 

krävas ett projekt i en sådan kostnadsstorlek att de extrakostnader som läggs ner under 

projekteringen går att spara in under produktionsskedet. Även i Hammarö kommun och 

deras översvämningsprojekt upplevdes det att det blev något dyrare med partnering. 

Däremot var uppfattningen att resultatet med en traditionell entreprenadform med största 

sannolikhet inte hade blivit som de önskat. Detta då det under projektets gång skett många 

förändringar, och att dessa förändringar hade blivit svåra att hantera utan nyttjandet av 

partnering. Detta är nog en viktig aspekt att ha med i åtanke när en bedömning av partnering 

och de merkostnader som kan uppstå under projekteringen i förhållande till de traditionella 

entreprenadformerna görs. Just flexibiliteten och samarbetet att gemensamt lösa 

oförutsedda problem. I ett fungerande partneringsamarbete fungerar denna 

problemhantering mycket smidigare än vid de traditionella entreprenadformerna, och kan ge 

en kostnadsbesparing som aldrig syns i kalkylen. Denna besparing kan nog mycket väl väga 

upp för den merkostnad partnering innebär i projekteringsskedet, och är något som bör tas i 

beaktning vid beslut om vad för entreprenadform som ska användas. Det är naturligtvis svårt 

att avgöra vad som blir dyrare eller billigare i slutändan då varje projekt är olika. Även om 

storleken och budgeterad kostnad för två projekt är ungefär densamma skiljer sig alltid 

förutsättningarna.  

En fråga som varit aktuell under hela studien var varför kommunerna ska använda sig av 

partnering. Under arbetets gång har det varit tydligt att fördelarna är fler än nackdelarna. 

Förutsatt att samarbetet fungerar bra bland de inblandade har endast en nackdel 

identifierats med partnering, vilken är att det blir mer kostsamt. Startskedet och 

projekteringen är mer tids- och resurskrävande än vid exempelvis utförandeentreprenad. Det 

finns dock inga hårda fakta att slutresultatet blir kostsammare eftersom alla byggprojekt är 

unika och kostnadsbesparingar som skett på grund av användandet av partnering inte är 

mätbara. Men uppfattningen hos både kommuner och entreprenörer som arbetat med 



 40  

partnering är att kostnaden för partneringprojekt blir större. Fördelarna är fler. 

Tidsbesparing genom tidigare byggstart och projektering parallellt med byggandet som 

möjliggör att utföra projekt som har en tidspressad deadline. Det läggs ner mer fokus på att 

faktiskt producera samt får kortare beslutsvägar vilket ger stora möjligheter för god kvalitet. 

Det går att åstadkomma en bättre arbetsmiljö då arbetet sker med öppenhet, tillit, förtroende 

och samarbete tillsammans för att nå projektets mål samt eliminerar misstroende mellan 

inblandade parter. Något som inte framgått i fallstudierna är huruvida yrkesarbetarna blivit 

inkluderade i partneringtänket, vilket kan vara en missad möjlighet. Erfarna yrkesarbetare 

kan besitta värdefull dold kunskap som inte kommer fram om de aldrig får komma med 

synpunkter i ett tidigt skede och är något som bör nyttjas. 

7 SLUTSATSER 

Uppfattningen vi får är att fördelarna med partnering överväger nackdelarna. Ett bättre 

samarbete mellan beställare och entreprenör är något som båda parter tjänar på och kan dra 

nytta av. Att partnering inte lämpar sig på alla projekt är givet, men när ett komplext projekt 

ska utföras är partnering ett alternativ som i större utsträckning bör nyttjas av kommunerna. 

Dess fördelar med effektivt byggande, genomarbetad riskhantering och kostnadseffektiva 

lösningar är något som i de allra flesta fall bör väga upp för den mer kostsamma 

projekteringen. 

Inställningen till partnering bland kommunerna är överlag positiv, och de flesta säger att det 

är något de kan tänka sig att pröva på i framtiden. Anledningen till att de inte har tagit steget 

att prova på partnering beror överlag på att kommunerna inte har tid. De har ständigt projekt 

på gång, där ett behov att använda sig av partnering inte har identifierats. På grund av detta 

pressade schema avsätts inte tid för utbildning och undersökning av vilka möjligheter 

samarbetsformen kan ge. Då de inte hade något konkret projekt där de kunde se tydlig fördel 

att använda sig av partnering i dagsläget är det väldigt svårt att avgöra hur lång tidsram man 

pratar om när de säger ”i framtiden”. Slutsatsen som kan dras är att det kommer krävas det 

där speciella projektet dyker upp för att de ska ta klivet och faktiskt ta sig tiden att prova 

samarbetsformen partnering, som ett särskilt komplicerat eller tidspressat projekt. Så länge 

detta inte kommer är det för bekvämt att fortsätta i samma fotspår, och antagligen mer 

kostnadseffektivt med. Då ett behov inte blir identifierat blir det inte värt att avvara tiden för 

att undersöka och utvärdera om partnering är något att satsa på. 

Bland kommunerna inom studien var fyra av sex stycken inne på att det var något de kunde 

tänka sig arbeta med i framtiden. Om de siffrorna skulle representera hela Mälardalen 

innebär detta att ungefär 30 kommuner är intresserade av att arbeta med partnering i 

framtiden. Förutsatt att kommunernas syn inom avgränsningen kan antas representera hela 

regionen, vilket kan vara något optimistiskt. Av fallstudierna att döma har dock stor vikt vid 

tidigare erfarenhet av partnering prioriterats vid utvärdering av anbud, vilket ger Skanska en 

fördel då de har detta inom företaget. Det har däremot de stora konkurrenterna i NCC och 
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PEAB också, och dessa två är med största sannolikhet Skanskas huvudsakliga konkurrenter 

vad det gäller marknaden i Mälardalen. 

Med den information som tagits fram angående konkurrensbilden vid upphandlingar är det 

väldigt svårt att komma fram till en rättvis bild av hur det ser ut, eftersom få 

partneringupphandlingar har utförts inom studien. Det som kan sägas är att det underlättar 

om man som entreprenör har erfarenhet av partneringprojekt tidigare för att vinna anbud. 

Av fallstudierna att döma är det även viktigt för entreprenörerna att ha ett koncept för hur de 

vill arbeta med samarbetsformen, vilka delar som det ska läggas tyngd på i projekten. 

Exempelvis incitamentskontrakt, förutbestämd metod att lösa tvister, öppenhet mm (se figur 

2). Anledningen till att en kommun väljer att utföra partneringprojekt kan bland annat vara 

för att de inte har tillräckligt med resurser eller kompetens. Det är här de större 

entreprenörerna har en fördel i konkurrensbilden, då de har större resurser att tillgå för att 

hantera den mer tidskrävande projekteringen med fler och längre möten. Ett exempel på 

fördelen med att ha erfarenhet av partnering eller rätt tänk och inställning till konceptet var 

när Hammarö kommun fick låta en underleverantör lämna projektet. Eftersom de inte 

förstod principen med öppenhet i ett partneringprojekt. Därför är det viktigt att 

entreprenörerna ska veta vad som gäller i ett partneringprojekt med tanke på öppenhet, tillit 

och förståelse. Det ställer även krav på att beställaren är medveten om vikten av att alla 

inblandade i projektet ska ha rätt tänk och inställning till partnering för att det ska bli ett 

lyckat projekt med bra samarbete. 

I och med att erfarenheten av partnering är begränsad hos kommunerna kan det vara 

fördelaktigt att försöka klargöra vilka fördelar de kan dra nytta av genom att jobba med 

partnering. Författarnas uppfattning är att de har en övergripande koll på vad 

samarbetsformen innebär, men om de inte vet vilka fördelar de kan dra nytta av blir det 

svårare för dem att identifiera ett projekt där partnering kan vara fördelaktigt. Genom att 

utbilda kommunerna och visa konkreta exempel på fördelar med partnering kan de lättare 

identifiera möjligheter. De kanske redan har ett kommande projekt som kan visa sig vara 

lämpligt. Då partneringprojekten troligtvis inte kommer bli aktuella förrän kommunerna 

själva ser ett behov och en möjlighet till att kunna nyttja dess fördelar, gäller det för Skanska 

att marknadsföra sig själva och på sina lyckade erfarenheter från tidigare projekt. Det finns 

goda möjligheter för Skanska att arbeta med partnering med kommunerna inom Mälardalen 

i framtiden. Det gäller bara att rätt projekt uppkommer.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Eftersom studien var tidsbestämd och möjligheten för att gå djupare in i ämnet begränsad, 

samt att kommunerna inte har någon erfarenhet av partnering föreslås en djupare studie för 

att se fördelarna med partnering mer ingående, framförallt genom fler fallstudier på utförda 

partneringprojekt för att få en mer verklighetstrogen bild av ämnet. Detta för att kunna 

redovisa för kommunerna konkreta fördelar man kan dra nytta av genom att använda sig av 

partnering. Utifrån dessa utökade fallstudier bör en studie av Skanskas 

partneringverksamhet i Mälardalen utföras för att se mer ingående hur den är strukturerad 

och vilka eventuella utvecklingsmöjligheter som finns.  

Under denna studie har det visat sig att en anledning till att använda sig av samarbetsformen 

kan vara att kompetens och resurser saknas i kommunen för att genomföra ett projekt. Då vi 

i studien har fokuserat på de kommuner i Mälardalen Skanska hade störst intresse av 

kvarstår ett stort antal kommuner där efterfrågan att använda partnering fortfarande är 

oklar. Det kan vara av intresse att göra en mer utförlig undersökning av de övriga 

kommunerna genom en enkätundersökning för att få en tydligare bild av kommunernas 

erfarenheter och deras syn på partnering. 
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BILAGA A – INTERVJUGUIDE 

MALL INTERVJUFRÅGOR - AKTÖRER MED ERFARENHET AV PARTNERINGPROJEKT  

Person som intervjuas: 

Datum och plats för intervjun: 

Presentera projektet kortfattat och fråga om intervjun kan spelas in. 

 

 Vad har du för uppfattning av partnering, vad det innebär? 

 

 Hur många partneringprojekt har du medverkat i?(antal kommun & privat) 

 

 Vilka förutsättningar krävs för ett lyckat partneringprojekt?  

o Kommunikation?  

o Erfarenhet? 

o Mjuka parametrar (ex. teamwork, öppenhet, tillit)? 

o Kundorientering/kundfokus?  

 

 Var ditt arbete annorlunda vid partneringprojektet jämfört med andra projekt? 

 

 Vilka utvärderingsmodeller använde ni i projektet/en?  

o Ersättningsform? 

o Varför? 

o  Fördelar & nackdelar med dessa? 

 

 Hur har slutresultatet blivit? 

o Varför gick det bra/dåligt? 

o Ekonomi 

o Kvalitet 

 

 Fördelar med partnering? 

 

 Nackdelar och risker med partnering? 

 

 Är det något ni kommer arbeta mer med? 

 

 Använder ni det till alla projekt eller vissa typer av projekt? 
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MALL INTERVJUFRÅGOR – AKTÖRER HOS KOMMUNERNA I MÄLARDALEN 

Person som intervjuas: 

Datum och plats för intervjun: 

Presentera projektet kortfattat och fråga om intervjun kan spelas in. 

 

 Vad har du för syn på partnering och vad det innebär? 

 

 Har du någon gång arbetat med någon form av partneringprojekt tidigare? 

o I så fall vad var fördelarna, nackdelarna och risker? 

o Om inte kan du tänka dig det? 

 

 Hur kommer det sig att ni inte använder samarbetsformen? 

o Har ni gjort någon utvärdering av samarbetsformen? 

 

 Är det något ni i framtiden kan tänka använda er av? 

o Utveckla! 
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