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Inom den svenska byggbranschen arbetar beställare, brukare och entreprenör traditionellt sett 
skilda åt i klassiska general- eller totalentreprenader. En viss misstro till varandras tillförlitlighet 
har varit ett faktum som inte gått att förneka. Under det senaste decenniet har en arbetsform 
byggd på samarbete kallad strategisk partnering utvecklats. Strategisk Partnering är en arbetsform 
där samtliga aktörer är delaktiga i flera projekt och arbetar som Projektet AB. Då det i strategisk 
partnering skrivs kontrakt över flera år ingår alla aktörer i ett längre samarbete där allas del i 
kedjan är lika viktig. En viktig förutsättning för att få partnering att fungera är tillit. Tilliten 
mellan de olika aktörerna är kärnan till ett väl fungerande samarbete. Utifrån kärnan går det sedan 
att plocka fram ytterligare ovärderliga parametrar. 
 
Södertälje kommuns fastighetsbolag Telge Fastigheter bestämde sig år 2008 för att satsa på 
strategisk partnering vid sina upphandlingar. En offentlig kommunal upphandling är en både lång 
och relativt komplicerad process. Vid offentliga upphandlingar måste lagen om offentlig 
upphandling tillämpas för att skapa konkurrens. Telge Fastigheter kunde år 2008 inleda ett från 
början fyraårigt ramavtal med NCC gällande ny- och ombyggnation av samtliga skolbyggnader. 
De inledande projekten utgjordes av tre förskolor som byggts utefter samma modell. Genom att 
arbeta med strategisk partnering har det visat sig att i princip hela projekteringen har sparats in till 
den tredje förskolan. Med rätt volym går det att skära ned på både tid och pengar har det visat 
sig.  
 
Hovsjöskolan är en F-9 grundskola i området Hovsjö i sydvästra Södertälje. Skolan kommer att 
ersätta den gamla Hovsjöskolan som brann ner år 2009. Projektet har legat i framkant i Sverige 
gällande partneringsamarbete. Hela partneringgruppen bestående av entreprenör, beställare, 
användare, arkitekter och underentreprenörer har på ett tillfredställande sätt varit delaktiga i 
skapandet av denna skola. Redan i ett tidigt skede träffades gruppen på workshops och kunde 
således lära känna varandra och starta arbetet med att skapa tillit redan från början.  
 
Vid arbete med strategisk partnering är det av stor vikt att fånga upp vad som under projektets 
gång fungerar mindre bra och snabbt försöka lösa detta. Det finns ett antal parametrar som har 
visat sig vara viktiga att fokusera på för att ett projekt ska få en lyckad slutprodukt. I samspel med 
tillit är tid, kvalitet, ekonomi, mål och samarbete ovärderliga i ett partneringprojekt. Inom dessa 
områden finns det en rad både positiva och negativa effekter som är viktiga att beakta under 
arbete i partneringform. Med hjälp av intervjuer, fackböcker, avhandlingar, vetenskapliga artiklar 
samt data från olika parter har vi analyserat olika parametrar och sammanställt en slutats i form 
av en checklista.  
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Within the Swedish construction industry the client, user and entrepreneur traditionally work 
separately in regular projects. Certain distrust against each other’s credibility has been a fact that 
cannot be denied. During the last decade a way of work built on cooperation called strategic 
partnering has been developed. Strategic partnering is a work form where all actors are taking 
part in several projects working together as Project Ltd. In strategic partnering a contract is 
written over several years where all the actors participate in a further cooperation where all parts 
of the chain is equally important. An important condition to get partnering to work out well is 
trust. The trust between the different actors is the core to a functional cooperation. From the 
core it’s then possible to pick out some other important parameters.  
 
The municipality of Södertälje’s real estate company Telge Fastigheter decided in 2008 to work 
with strategic partnering in their procurements. A public procurement is a long and relatively 
complicated process. While working with public procurements the law has to be followed to 
create competition. Telge Fastigheter initiated in 2008 a four-year contract with NCC regarding 
new- and redevelopment of public schools. The initial projects were three preschool buildings 
which were built by the same model. By working with strategic partnering it’s been shown that 
almost the whole projecting phase was saved to the third preschool. With a large volume it’s 
possible to cut down on both time and money. 
 
Hovsjöskolan is an elementary school in Hovsjö in the southwestern parts of Södertälje. The 
school will replace the old Hovsjöskolan that was burnt down in the year of 2009. It has been a 
cutting edge project regarding partnering cooperation’s in Sweden. The whole partnering group 
consisting entrepreneurs, clients, users, architects and subcontractors has in a well working 
process been taking part in the creation of this school. Already in an early stage the group 
participated in workshops where they could learn to know each other and create trust from the 
beginning. 
 
When working with strategic partnering it is of great importance to be able to identify the 
problems during the project and try to solve them as quickly as possible. There are some 
parameters that have been shown to be important to focus on in order to receive good results. 
Trust interacts with time, quality, economy, goals and cooperation and are together of great 
importance in a partnering project. Within those areas there is a series of both positive and 
negative effects that are important to consider during strategic partnering projects. We have used 
interviews, literature, theses, scientific articles and data from the different parties to analyze 
different parameters and compiled a conclusion in terms of a checklist. 
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1 Inledning	  
 

1.1 Bakgrund	  
 
Det som karaktäriserat byggprocessen genom åren är dess långa tidsomfattning och relativt 
uppdelade parter. Var och en har jobbat för sig enligt den stereotypa modellen: beställare, 
entreprenör och underentreprenör med en strikt barriär mellan dessa. Det har sedan länge funnits 
en misstro från beställaren emot entreprenören som fortfarande sitter djupt rotad på många håll. 
Detta medförde att beställaren var tvungen att skriva väldigt omfattande och precisa kontrakt 
som täckte även de minsta delarna i projektet. Således har det blivit många paragrafer som har 
varit svåra att ändra vilket ofta har gjort detta till en lång och dyr process, då projekt som 
genomförs utan ändringar på vägen inte existerar. Offentliga projekt medför ofta en politiskt 
utdragen process där vissa beslut måste tas av kommunen. Då alla aktörer jobbar på olika håll 
kommer de att se till sitt eget bästa och försöka maximera sin egen vinst, detta medför att den 
totala nyttomaximeringen faller i glömska.  
 
De senaste åren har en arbetsmodell som kallas för partnering fått mer och mer utrymme i 
byggsektorn. Detta innebär ett närmare samarbete med alla berörda i projektet, t.ex. entreprenör, 
beställare, kommun och verksamhetsutövare. Genom att sammanföra alla inblandade parter kan 
det skapas ett starkt förtroende mellan dem vilket kan leda till en slutprodukt med högre kvalitet 
och bättre funktioner. Detta har visat sig leda till att alla inte bara fokuserar på sin egen 
vinstmaximering utan kan tänka sig göra vissa uppoffringar för att öka den totala nyttan. För att 
utvidga konceptet partnering har en del utövare valt att förlänga detta samarbete över ett flertal 
projekt och på så sätt öka förtroendekapitalet än mer. Denna långsiktighet kan ge fördelar i form 
av återanvändning av material och projektering från föregående projekt och kan bidra till en 
snabbare process. Detta kallas strategisk partnering och är det begrepp som denna uppsats i 
huvudsak kommer att behandla. 
 

1.2 Syfte	  och	  hypotes	  
 
Generellt inom byggprojekt läggs ofta stort fokus på hårda värden såsom ekonomi och tid. När 
utvecklingen inom byggsektorn går mer mot samarbete måste fokus flyttas för att kunna 
effektivisera processen. Mjukare värden måste analyseras för att kunna berätta om projekten är 
lyckade eller inte. Tillit är en extremt viktig faktor i alla typer av samarbeten och fokus ligger ofta 
på det istället för t.ex. ekonomi. Självklart måste även ”hårda värden” som ekonomi och tid också 
beaktas men tanken är att de i första del ska skapas utifrån tillit. Eftersom partnering inom 
byggsfären är en relativt ny metod uppkommer en del problem när projekten ska utvärderas. Det 
vi ska försöka åstadkomma med denna uppsats är att ta fram olika parametrar som är viktiga för 
alla inblandade för att på så sätt få en bild av projektets resultat. Vidare skall fördelar med 
partnering belysas ur ett perspektiv sett både från beställare, användare och entreprenörers sida. 
Vi kommer närmare att studera ett specifikt projekt i Södertälje med NCC som entreprenör och 
Telge Fastigheter som beställare. Vi hoppas att kunna presentera ett antal ovärderliga punkter att 
tänka på för att ett avtal med strategisk partnering skall fungera bra.  
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Ett närmare samarbete borde rendera i en smidigare process och det kan vara en nog så viktig 
faktor. Enligt teorin är en nära sammansvetsad grupp mer mån om varandras intressen än vad 
som är fallet i den traditionella modellen. Vi tror att den totala nyttan kommer att öka då samtliga 
aktörer är delaktiga i beslutsprocessen och ingår i en grupp.  Då samtliga aktörer finns samlade på 
en och samma plats kan projekteringstiden förkortas och beslutsprocessen förenklas.   

1.3 Huvudfrågor	  
 
De huvudfrågor som uppsatsen kommer att fokusera på är följande: 
 

• Vilka parametrar är viktigast för att få strategisk partnering att fungera? 
• Vilka positiva och negativa effekter kan strategisk partnering föra med sig? 

1.4 Metod	  
 
Till grund för uppsatsen har intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner i det aktuella 
projektet utförts. För att kunna få fram ett opartiskt resultat har det varit viktigt att lyssna lika 
mycket på samtliga berördas åsikter. Som teoretisk grund har vi använt oss av litteratur i form av 
fackböcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Då vi har behandlat frågor rörande specifika 
lagar och modeller som gäller specifikt för Södertälje kommun har vi använt oss av det tryckta 
material som de har utgivits av dem. I det specifika projektet har vi haft tillgång till viss data från 
både Telge Fastigheter och NCC.  
 

1.5 Intervjumetod	  
 
För att uppnå vårt syfte krävdes information från deltagare i ett projekt, anledningen till detta var 
att undersöka hur de har upplevt det att arbeta i ett strategisk partneringprojekt. Vi har genomfört 
öppna intervjuer av kvalitativ karaktär. Vi har utgått från en frågemall. Beroende på de olika 
respondenterna har vi sedan låtit intervjuerna riktas mot dennes specifika område. Fördelarna 
med denna typ av intervju är att respondenten ges tillfälle att ställa motfrågor samt möjligheten 
att ställa följdfrågor. Under intervjuerna har vi fört anteckningar för hand som vi senare har 
sammanfattat.  
 

1.6 Avgränsning	  
 
Denna uppsats kommer först och främst fokusera på samarbetet mellan beställare, entreprenör 
och användare samt till viss mån även underleverantörer. Vi har valt att avgränsa oss till dessa 
aktörer då det är de som är mest involverade i projektet och därför kan ge en bild av helheten. 
 

1.7 Disposition	  
 
Till att börja med presenteras grundläggande förutsättningar för strategisk partnering samt ett 
avsnitt som omfattar skillnader mellan det och den mer klassiska modellen. Därefter kommer vi 
att gå närmare in på hur dessa projekt kan utvärderas som vilka parametrar som kan vara viktiga 
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att fokusera på. Det kommer även här att presenteras en grundläggande definition av tillit för att 
försöka skapa förståelse för detta, inom partnering, enormt viktiga begrepp. Vidare presenteras 
Projektet Hovsjöskolan som rapporten till stor del kommer att bygga på. Vi går sedan in mer 
allmänt på hur en offentlig upphandling går till, för att vidare beskriva hur det specifika 
ramavtalet mellan NCC och Telge Fastigheter ser ut. Därefter kommer vi att presentera ett flertal 
intervjuer med nyckelpersoner från olika aktörer i projektet. Dessa kommer sedan att jämföras 
och analyseras och på så sätt ge en rättvis bild över projektet och vad som har framkommit både 
negativt och positivt. Efter intervjuerna kommer de viktigaste parametrarna som har tagits fram 
att presenteras och utvärderas utifrån projektet. I slutfasen kommer vi att presentera ett resultat 
med ovärderliga punkter för att det ska fungera att arbeta med strategisk partnering.  
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2 Strategisk	  Partnering	  
 
Stereotypen av ett byggprojekt är att en aktör beställer något som ska byggas, varpå en annan 
bygger och levererar en slutprodukt utan samarbete parterna emellan. Under projektets gång är, 
under begränsade tidsperioder, även andra aktörer delaktiga men dessa lämnar när just deras 
arbete är slutfört, ett så kallat stafettlopp. Det som dock blir mer och mer vanligt inom 
byggprojekt är partnering. Det kan sammanfattas som ett samarbete där beställare, entreprenör, 
konsulter och andra nyckelpersoner gemensamt löser uppgifter inom ett projekt1. Skillnaderna 
mellan dessa två illustreras i figurerna nedan.  
 

 
Figur 1: Traditionellt projekt 
 

Figur 2: Partneringprojekt 
 
Tanken är att partnering ska skapa ett större förtroende mellan alla parter och bygger på att alla 
spelar med ”öppna kort”. Nyckelfaktorerna för att partnering ska fungera i teorin är att 
projektgruppen har: 
 

• Gemensamma mål 
• Gemensam organisation 
• Gemensam ekonomi 

 
Gemensamma mål är en grundförutsättning för att partnering ska fungera och engagera. Sådana 
mål kan innefatta både hårdare värden men också mjukare såsom t.ex. ”Vi ställer höga krav på 
projektets interna och externa kommunikation” och ”Långsiktighet ska genomsyra allt vårt 
arbete, i såväl miljö som drift”2. En gemensam organisation där beslut fattas tillsammans och 
samordnar verkställandet av dessa är en förutsättning för projektets effektivitet. Aktiviteter eller 
workshops är också mycket viktigt både för att få in synpunkter från alla berörda aktörer, allt från 
kommunpersonal till verksamhetsutövare samt skapa en samhörighet inom gruppen. Sist men 
inte minst arbetas det inom partneringprojekt med öppna böcker, d.v.s. aktörerna har fri tillgång 
till den andres ekonomi. Detta skapar en transparens och bidrar till att osäkerheten minskar och 
förtroendet kan öka.  

                                                
1 Partnering (2011) 
2 Partneringgruppen 

Traditionell	  
upphandling	  med	  fokus	  
på	  kostnad	  är	  klar	  och	  
arbetet	  påbörjas	  

Sporadiska	  möten	  med	  
ett	  övervakande	  syfte	   Färdigställande	  

Upphandling	  
med	  större	  fokus	  
på	  mjuka	  värden	  

klar.	  

Uppstartsmöte	  
mellan	  samtliga	  
aktörer	  för	  att	  
skapa	  ett	  band,	  
arbetet	  påbörjas	  

Nyckelpersoner	  
tar	  fram	  

gemensamma	  
mål	  

Regelbundna	  
möten	  där	  målen	  
följs	  upp	  och	  
problem	  löses	  

Färdigställande	  
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Partnering kan komma i många skepnader och har olika effekt i olika kontraktsformer3. Grovt 
sett kan det sägas att det finns två typer av kontrakt, fullständiga och ofullständiga. Fullständiga 
kontrakt reglerar även de minsta detaljer för att minska risken för eventuella tvister mellan 
parterna. Detta ger således en lägre risk för beställaren samtidigt som kontraktet dock blir 
betydligt dyrare att utforma. Ofullständiga kontrakt är alltså motsatsen och är billigare men 
beställaren löper en större risk för att ”misstolkningar” av kontraktet ska ske. Eftersom 
grundidén är att skapa trygghet inom projektgruppen är det logiskt att beställaren skrev relativt 
ofärdiga kontrakt för att minska kostnader som uppstår när varje liten detalj måste regleras. 
Tryggheten kan eliminera risken för att bli lurad och detta skulle därför bli billigare och även 
säkrare för beställaren.  
Det har dock visat sig att partnering ofta används i projekt med ganska fullständiga kontrakt och 
frågan som ställs är då om detta inte är helt onödigt då huvudfördelen var att minimera riskerna, 
vilket i dessa kontrakt redan gjorts. Minimera riskerna handlar framförallt om att gemensamt 
hantera dessa, inte vem som bär ansvaret för dem. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Illustrerar samarbetet mellan NCC och Telge Fastigheter 
 
Projektet mellan Telge Fastigheter och NCC gällande byggandet av Hovsjöskolan är ett i raden av 
projekt som dessa två företag har jobbat med de senaste åren som även innefattar byggandet av 
tre förskolor samt förstudier av förskolor i Södertälje4. Ett sådant samarbete, som sträcker sig 
över flera projekt, mellan olika aktörer definieras som strategisk partnering. Ett långsiktigt 
partneringarbete medför fördelar som enstaka projektsamarbeten saknar. I ett fall där 
byggnaderna som ska uppföras går i samma linje, d.v.s. utformningen utgår från en viss modell 
där design, användning och materialval är desamma för varje byggnad, kan problem lättare 
förutspås och lösas tidigt ju fler projekt som genomförs. Vidare är aktörerna bekanta sedan 
tidigare vilket gör att en trygghet och ömsesidighet redan finns i gruppen vid projektstarten. 
Relativt självklara fördelar kan alltså skönjas med ett långsiktigt samarbete som strategisk 
partnering. De kritiska röster som höjts i ämnet rör ofta incitamenten till förbättring för 
entreprenören. Problemet med ett färdigt samarbete över flera projekt är att det inte pressar 
entreprenören att alltid göra sitt yttersta. I det klassiska fallet med nya upphandlingar för varje 
projekt krävs av upphandlaren alltid en större ansträngning och ger starkare incitament till 
förbättring, för att således landa affären. Å andra sidan är en metod med upphandlingar av 
specifika projekt en dyrare väg att välja, både för beställare och för entreprenör. Något som kan 
vara en lösning på detta problem är Key Performance Indicators (KPI), och detta används flitigt 
av bl.a. Manchester City i England5. Det innebär i korta drag att aktörerna får möjlighet att 
värdera olika nyckeltal och på så sätt ge en bild av hur entreprenören sköter sitt arbete. 
                                                
3 Nyström (2007) 
4 Sköld (2011) 
5 Manchester City Council (2011) 
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2.1 Förutsättningar	  för	  partnering	  
 
För att kunna utvecklas och effektiviseras krävs utvärderingar efter varje avslutat projekt. 
Eftersom partnering inom byggandet är en så pass ny företeelse är det svårt att jämföra olika 
tidigare resultat med nya. Många vi har intervjuat har varit inne på samma sak och det är att 
strategisk partnering ger synbara ekonomiska fördelar eftersom det blir ett sorts upprepbart 
arbete. Byggs tre förskolor av samma projektgrupp är det självklart att processen både blir bättre 
men också förkortas då samma underlag kan användas i varje projekt. Dessa vinster är fullt 
mätbara och utgör således ingen svårighet när projekten skall utvärderas. Där problemen mer 
sannolikt ligger är på alla det mjuka faktorer som partnering för med sig. Bortsett från ekonomin 
kan fyra andra områden vara väldigt intressanta för utvecklingen inom partnering: tillit, 
samarbete, tid och resultat på slutprodukten. För utvärderingen av dessa områden krävs löpande 
enkäter som riktar sig till alla aktörer, problemet ligger i vad det ska frågas efter och hur det ska 
jämföras. Samarbete, tid och resultat på slutprodukt är relativt enkla faktorer att definiera, vilket 
borde innebära att frågorna som skall ställas delvis är uppenbara. Tillit är däremot svårare att 
definiera vilket gör det än mer komplicerat att utvärdera. En definition kommer vi gå in på här 
nedan och förslaget är att den ligger till grund för utformningen av frågorna. Det som är 
gemensamt för alla dessa begrepp är som tidigare nämnts att jämförelseunderlag utanför det egna 
företaget saknas, och det är viktigt att det finns någon typ av standardisering när det gäller en 
sådan här utvärdering.   

2.1.1 Definition	  av	  tillit	  
En av de grundläggande faktorerna inom partnering är tillit. Utan tillit faller alltsammans, 
samtidigt är den som mycket annat väldigt svår att mäta. För att det överhuvudtaget skall vara 
jämförbart krävs också en definition av tillit. Stephen M.R. Covey har formulerat en modell som 
innebär att tillit kan uppdelas i två huvudkategorier, karaktär och kompetens6. Karaktär delas 
sedan upp i avsikt och integritet och kompetens i resurser och resultat. Detta visas i figur 4. 

 
Figur 4: Tillitsmodell 
	  
                                                
6 Covey (2006) 

Tillit	  

Karaktär	  

Avsikt	   Integritet	  

Kompetens	  

Resurser	   Resultat	  
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Integritet	  
Det går att definiera integritet på många sätt och det kan vara ett invecklat begrepp. Om vi istället 
bryter ner det till grundstenarna kan det delas upp i överensstämmelse, ödmjukhet och mod. 
Överensstämmelse innebär att det inte ska vara något gap mellan avsikt och gärning, alltså att vad 
som sägs också görs. Ödmjukhet inom detta kan beskrivas som att kunna förhandla och vara 
öppen för förslag och inte alltid gå på sin egen linje, utan att för den skull vara vek. Det är här 
modet kommer in i bilden, för att integriteten ska kunna öka krävs att alla kan stå för sina åsikter, 
även när det stormar. 
	  
Avsikt	  
Avsikt är i ordboken definierad som plan eller mening. Enligt Covey bör också motiv, agenda 
och beteende tas i beaktning. Motiv kan förklaras som en anledning att göra något, och inom 
tillitsområdet kan motivet vara att bry sig om den andra parten. Agenda kan sägas tangera motivet 
och är egentligen vad vi tänker göra. Inom partnering kan det tänkas vara att ha en ”alla ska 
vinna”-agenda där det uppstår en nyttomaximering. Istället för att hela tiden arbeta för att 
maximera den egna vinsten tas större hänsyn till de andra och det ska finnas en genuin glädje när 
det uppstår vinster för dem, även fast den egna vinsten minskar. Beteendet är istället vad vi 
faktiskt gör och grundar sig självklart på motiv och agenda. Det är när den osjälviska aktionen 
utförs som verklig tillit uppstår. 
	  
Resurser	  
Med detta menas allt från skicklighet, talang, kunnande, kapacitet och förmåga att utföra det som 
krävs. Inom ett partneringprojekt är denna faktor ganska låst på kort sikt men ack så betydande 
på lång sikt. Det är dessa områden som många upphandlingar baseras på och därför är det väldigt 
viktigt att det finns kompetens inom företaget och att rätt person är på rätt plats. 
	  
Resultat	  
Goda resultat är en betydande del för att tillit ska existera, om du inte tror på att företaget kan 
leverera, hur ska du då lita på att de gör det? Dåliga resultat kan dock drabba alla och det är 
viktigt att de ses i ett längre perspektiv. De kan därför delas upp i tidigare, nutida och kommande 
resultat. För att mäta resultat eller lönsamhet krävs först en multipel som gör det jämförbart. 
Därefter behövs också jämförelseobjekt för att kunna se om det är ett gott eller dåligt resultat. 
 
 
Begreppet tillit är i sig ganska logiskt och det är självklart att dessa fyra faktorer påverkar tilliten. 
Problemet när det gäller tillit inom partnering är inte om utan hur det ska mätas. Kompetensen 
bör ett byggföretag kunna mäta löpande utan inblandning från den andra parten i ett samarbete, 
men för att göra det jämförbart krävs en standardiserad modell som gör att beställaren kan få en 
rättvisande bild över entreprenörens resultat och resurser. Avsikt och integritet är mjukare värden 
vilket gör det mer svårmätbart och osäkerheten blir större när individers personliga åsikter 
behöver vägas in i resultatet. NCC arbetar löpande med enkäter som har till uppgift att mäta 
dessa faktorer och där finns ett flertal svårigheter. Det kan vara problematiskt att formulera 
frågor som alla uppfattar likadant och resultatet kan variera beroende på vilka som svarar. 
Resultatet är till viss del också ganska intetsägande om det inte finns något att jämföra med. Det 
kan självklart jämföras löpande mot det egna resultatet men det ger bara en indikation på att det 
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går åt ett visst håll, inte om det är bra eller dåligt. Därför bör även här eftersträvas att 
standardisera frågorna och kanske bör de även utföras av en utomstående organisation. Därefter 
skulle det upprättas en ranking där alla byggföretag finns listade. Som det låter inom byggsektorn 
så finns det inte en chans att t.ex. NCC skulle vilja vara sämre än Skanska i en sådan ranking. Det 
skulle innebära att byggföretagens incitament för att visa goda resultat inom dessa ”mjuka” 
områden ökar markant.  
Vanligtvis inom byggprojekt fokuseras mycket på tid och pengar, och allt annat blir underordnat 
detta. Grundstenen är att om arbetet görs snabbt och billigt är det ett bra projekt och detta 
mynnar då ut i en viss sorts kundnöjdhet. Skillnaden blir i ett partneringprojekt att stor vikt läggs 
på tilliten, och att den i sin tur skapar andra värden som är viktiga för ett lyckat projekt. Det blir 
en sorts modell där tilliten står i centrum och genererar andra värden samtidigt som den även 
skapas från dessa värden. Se modell i figur 5. 
 

 
Figur 5: Modell över de sex indikatorerna  

Tillit	  

Ekonomi	  

Tid	  

Samarbete	  Kvalitet	  

Mål	  
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3 Strategisk	  partnering	  inom	  Hovsjöskolan	  
 

3.1 Bakgrund	  
 
Hovsjö är ett naturskönt område i sydvästra Södertälje som växte fram under tidigt 1970-tal. 
Telge Fastigheter i form av det enskilda dotterbolaget Telge Hovsjö har det största innehavet av 
hyresrätter i området7. Telge Hovsjö arbetar för att ta till vara på Hovsjös tillgångar och aktivt 
utveckla dem. D vill även arbeta för en minskad segregation genom att integrera de boende i 
processen. Målet är att ligga i framkant och kunna agera förebild för övriga områden med 
liknande problem. Det har i många ”problemområden” visat sig vara framgångsrikt att integrera 
de boende i projekt och utveckling av området. Som ett exempel har det i Rosengård i Malmö 
kunnat ses en mycket positiv trend vad det gäller minskad vandalisering och underhåll då de 
boende själva varit med och deltagit i att bygga upp och skapa något8. I augusti år 2009 förstördes 
stora delar av den gamla Hovsjöskolan i en brand, detta fick stor uppståndelse i media då det 
rubricerades som mordbrand. Ett behov av en ny och unik skola väcktes således9. Enligt rektorn 
på Hovsjöskolan har det kunnat skönjas en markant skillnad på vandaliseringen i området före 
och efter branden. Branden fick hela stadsdelen att vakna upp och verkligen inse att det fanns ett 
stort problem som var tvunget att ta tag i. Enligt skolchefen på Hovsjöskolan var det de äldre 
ungdomarna som fick de yngre att inse att det var dags att sluta upp med vandalisering och 
skadegörelse. En intressant siffra att mäta med är kostnaden för krossade glasrutor som innan 
branden var flera hundratusentals kronor att jämföra med efter branden då kostnaden var nere på 
endast några tiotusentals kronor. 
I januari år 2012 beräknas den nya Hovsjöskolan att stå klar. NCC har på uppdrag av Telge 
Fastigheter haft totalentreprenad på denna skola.  

Figur 6: Karta över Södertälje 

                                                
7 Telge Fastigheter (2011) 
8 Blomé (2006) 
9 Hagman (2011) 
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3.2 Södertäljemodellen	  
 
Inom upphandlingsavtalet mellan Telge Fastigheter och NCC har det tidigare byggts tre förskolor 
med strategisk partnering innan Hovsjöskolan10. Hovsjöskolan är en F-9 skola som skall rymma 
650 elever. Skolan är ritad av arkitekten Sven Staiger och har en area på 7085 kvm. Skolan är det 
största skolprojektet i Södertälje kommun hittills och är byggd och utformad utefter Södertäljes 
skolmodell. Skolmodellen skall tillämpas vid samtliga ny- och tillbyggnader av skolor och daghem 
inom kommunen11. Modellen utgår från fyra ledord; kreativitet, trygghet, nytänkande och kvalitet. 
Med dessa ledord i ryggen är målet att skapa en öppen och flexibel skola med öppna ytor och 
varierande miljöer. Gamla Hovsjöskolan led av problem med vandalisering och allmän stökighet. 
Med omväxlande miljöer kan eleverna finna inspiration som kan bidra till att maximera lärandet. 
Omväxlande miljöer behöver inte innebära mer än att det med hjälp av inredning kan skapas en 
annan känsla. Enligt modellen kan öppna ytor i kombination med stora glaspartier skapa en 
större trygghet för eleverna och bidra till att de vuxna ständigt är närvarande. Tanken med 
flexibiliteten är att det alltid ska finnas utrymme för samtliga lärstilar, såsom t.ex. lingvistisk, 
musikalisk, spatial och social. Genom att bygga upp en skola med rum som kan användas på olika 
sätt minskar risken för överanvändning av vissa lokaler och ser till att alla elevers behov 
tillgodoses. De som överlägset vet mest om hur skolverksamheten fungerar i verkligheten är de 
som varje dag arbetar där. Det är här partnering, d.v.s. samarbetet mellan samtliga aktörer 
kommer in i bilden. Om skolpersonal integreras i ett tidigt skede i byggprocessen finns mycket 
större möjlighet att uppnå viktiga lösningar som påverkar den vardagliga arbetsmiljön. En lösning 
som i arkitektens ögon verkar bra kan ur ett inlärningsperspektiv vara helt fel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Hovsjöskolan, 3D-modellerad bild 12 

  

                                                
10 NCC (2011) 
11 Södertälje kommun (2011) 
12 Telge Fastigheter (2011) 
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3.3 Hur	  går	  en	  vanlig	  offentlig	  upphandling	  till?	  
 
  

” 13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenader13. 

„ 
  

 
Detta är något som försvårar och förlänger upphandlingsprocessen för myndigheter i Sverige. 
Härefter kommer Lagen om offentlig upphandling att benämnas LOU. LOU i sin nuvarande 
form trädde i kraft 1 januari år 2008 då den ersatta den tidigare lagen från 199214. Lagen är 
baserad på EU-direktivet 2004/18/EG vilket innebär att övriga europeiska länder har 
motsvarande lagar. Lagen reglerar de köp som görs av svenska myndigheter, kommuner och 
landsting som är finansierade av allmänna medel. Syftet med lagen är att få ut så mycket som 
möjligt av de allmänna medlen. Detta kan uppnås genom att utnyttja konkurrensen på marknaden 
och låta aktörer gå in och tävla med varandra om att vinna upphandlingen. Vid en offentlig 
upphandling måste följande fem grundprinciper tas i beaktande15.  
 

1. Principen om icke diskriminering 
2. Principen om likabehandling 
3. Principen om transparens 
4. Proportionalitetsprincipen 
5. Principen om ömsesidigt erkännande 

 
 
 
  

                                                
13 LOU (2011) 
14 Konkurrensverket (2011) 
15 LOU (2011) 
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Processen som sedan följer är mycket noggrann och följer ett och samma mönster. 
 

 
Figur 8: LOU-processen 
 
I det initiala skedet identifieras ett behov och en analys av hur detta behov kan tillgodoses 
utförs16. Sedan görs en prövning av LOU:s tillämplighet som vid positivt utfall leder vidare till 
fortsatta förberedelser. Därefter skall inköpet annonseras för att ge intressenter tid att förbereda 
ett anbud. Till grund för dessa anbud ligger ett förfrågningsunderlag där uppgifter om vilka krav 
som ställs på anbudet finns att läsa. De anbud som har kommit in inom given tidsfrist prövas 
sedan och en del utesluts och andra kvalificeras. Sedan görs en anbudsprövning och kontraktet 
tilldelas en aktör. I slutfasen avslutas upphandlingen och eventuella tvister kan prövas vilket kan 
leda till skadestånd.  
 
En upphandling delas in i A- eller B-tjänster. Dessa är främst uppdelade på grund av att A-
tjänster lämpar sig mer för internationell konkurrens medans B-tjänster inte kan anses vara av den 
typen att de kan dra nytta av internationell konkurrens. A-tjänster kan vara t.ex. reklam medan B-
tjänster kan vara hälso- och sjukvårdstjänster. Hur olika tjänster delas in finns att läsa i kap 2 och 
3 i LOU17. Beroende på om en tjänst är av A- eller B-typ finns olika bestämmelser som denna 
uppsats inte kommer att behandla vidare. 
 
Vid en offentlig upphandling används så kallade tröskelvärden som fungerar som riktvärden för 
när reglerna ska tillämpas. Om en upphandling överstiger en viss summa måste vissa lagar 
tillämpas medans de som understiger har friare ramar. Kontraktsvärdet skall alltid fastställas 
genom beräkningar innan upphandlingen påbörjas. Således går det att se om det kommer gå över 
eller under tröskelvärdena.  

                                                
16 Konkurrensverket (2011) 
17 LOU (2011) 

LOU	  

LOU:s	  tillämplighet	  

Förberedelsestadiet	  

Annonsering,	  Tidsfrister,	  
Anbudsprövning	  

KvaliOicering	  och	  
anbudsprövning	  

Upphandlingens	  
avslutande	  

Överprövning,	  
skadestånd	  mm.	  
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3.4 Ramavtal	  
 
Ett ramavtal kan skapas då en upphandling avser en eller flera myndigheter och en eller flera 
leverantörer i det syftet att villkoren för en senare tilldelning av kontrakt under en given 
tidsperiod skall fastställas18. Avtalet kan avse tjänster, varor eller byggentreprenad. Vi beräkning 
av ramavtalets kontraktsvärde skall de högst troliga värdena från samtliga kontrakt under 
tidsperioden sammanräknas. Tilldelning av kontrakt inom ramavtalet kallas för avrop. Villkoren 
för dessa enskilda avrop får senare inte avvika markant från de ursprungliga villkoren i 
ramavtalet. Ett ramavtal kan skrivas på en löptid på maximalt fyra år om det inte föreligger 
särskilda skäl till något annat. Med särskilda skäl kan avses t.ex. ett specifikt projekt som kommer 
att överskrida fyra år men därefter har ett naturligt avslut. Det kan även vara ett projekt som 
innebär väldigt stora investeringar för leverantören som de sedan måste jobba hem. Ett ramavtal 
kan ingås med en eller flera leverantörer. Därunder gäller separata regler som denna uppsats inte 
kommer att behandla.  
 

3.5 Upphandlingsavtalet	  med	  NCC	  
 
När Telge Fastigheter hade tagit beslutet att börja arbeta med strategisk partnering kunde arbetet 
med upphandlingen inledas19. Det hade beslutats att det första ramavtalet på fyra år 2008 - 2012 
skulle gälla för samtliga förskole- och skolbyggnader. Det andra avtalet kom sedan att gälla all 
byggnation som Telge Fastigheter utför. Att förbereda en upphandling av ett avtal på fyra år 
innebär en rad olika förberedelser. Telge kunde gå ut med annonsering och ta upp anbud som 
kom in under den angivna tidsfristen20. I anbudsprövningen kunde de som inte kvalificerade sig 
enligt den givna avtalsmallen uteslutas. I detta fall var det gott om entreprenörer som 
kvalificerade sig och genom att använda ett poängsystem för olika faktorer kunde aktörerna 
rangordnas. För att göra detta användes en checklista för anbudsgivning för att stämma av de 
olika faktorerna21.  
De områden som bedöms vid en kvalificering är: 

 
• Fackkunskap, kompetens och erfarenhet 
• Kommersiella villkor 
• Underentreprenörer, mark, el, vs, ventilation 
• Presentation av anbudet 

 
Till dessa kriterier hör sedan underkriterier som bedöms och därefter poängsätts22. Det första 
avtalet gällande Skolbyggnader gäller från 2008 till 2012 och vanns av NCC. Det innebär att NCC 
bygger samtliga skolbyggnader åt Telge Fastigheter. Under tiden som detta avtal gällde skapades 
ett nytt avtal gällande samtliga fastigheter åt Telge Fastigheter gällande från år 2012 till år 2016. 
Detta avtal kommer att löpa parallellt med det tidigare avtalet under en kortare period. 

                                                
18 Konkurrensverket (2011)  
19 Sunnarborg (2011) 
20 Telge Inköp (2011) 
21 Telge Inköp (2011) 
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Upphandlingen av det nya avtalet vanns av Skanska följt av NCC och Arcona, vilket illustreras i 
figuren nedan.  
 

Figur 9: Rangordningen i upphandlingen 
 
Detta innebär i praktiken att frågan i första ledet går till Skanska. Om de väljer att tacka nej till 
projektet går frågan vidare till NCC och därefter till Arcona. Hittills har det inte gått iväg några 
förfrågningar till Arcona. I dagens läge har Skanska valt att inrikta sig på annan byggnation än 
skolbyggnader. Hovsjöskolan ligger under det gamla avtalet.  
  

	  

1.	  Skanska	  
	  

2.	  NCC	  

3.	  Arcona	  
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4 Intervjuer	  med	  nyckelpersoner	  i	  projekt	  Hovsjöskolan	  
 
 

 
 
Figur 10: Organisationsschema gällande Projekt Hovsjöskolan 
 

4.1 Entreprenören	  	  
 
Affärschef	  
 
Affärschefen sitter med i styrgruppen som utgörs av två representanter från NCC och två från 
Telge Fastigheter. Till detta tillkommer även förberedelse, planering och kontraktsfrågor. 
Affärschefen menar att partnering har stora fördelar genom att bland annat minimera risktagande 
och öka kundnöjdheten. Skillnaden i organisationens storlek mellan kund och beställare är 
mycket stor just i detta partneringavtal. Telge Fastigheter är en liten organisation med begränsade 
resurser medan NCC sitter på större resurser. För ett stort företag som NCC är det normalt att 
sätta in mer resurser i ett projekt för att kunna köra på i en hög takt menar han. På ett mindre 
bolag är detta inte alltid en möjlighet då resurserna är begränsade. Det kan i många fall vara så att 
aktörerna på den mindres sida upplever mycket stress när projektet går på i hög takt. Enligt 
affärschefen är det från entreprenörens sida oerhört viktigt att detta fångas upp och genom att ta 
på sig ett större ansvar bidra till en balanserad arbetsbörda. I det nuvarande avtalet finns inga 
incitament av den typen som höjer eller sänker arvodet för viss prestation. Han tycker inte att det 
är något problem utan menar att entreprenören och dess underentreprenörers vilja att bibehålla 
en god relation är incitament nog för att prestera på hög nivå. I de allra flesta fall är vikten av att 
få nya jobb väldigt stor och ett ekonomiskt incitament i sig.  Projektet har i det stora hela flutit på 
mycket bra. En punkt som han tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter inom är 
medverkan från förvaltningssidan under projektering och vidare under hela processen. 
Hovsjöskolan kommer att förvaltas av bolaget Telge Hovsjö, vars förvaltningsorganisation inte 
har medverkat i processen då det har varit Telge Fastigheter som har drivit projektet. Genom att 
involvera förvaltningen i processen har det i andra projekt kunnat ses att det finns mycket pengar 
att spara på driftnetto i längden på en aktiv förvaltning både innan och efter färdigställande. 
Förvaltningen besitter kunskap om specifika driftinställningar som kan vara det där lilla extra som 

Styrgruppen	  

Telgefastigheter	  

Utbildningskontoret	   Skolan	  

NCC	  

Underentreprenörer	  
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saknas. En faktor som kan skapa problem i ett projekt med aktörer från olika sektorer är 
användandet av invecklade facktermer. Speciellt från entreprenörssidan. Det är således väldigt 
viktigt att samtliga inblandade tänker på att använda ett språk som alla kan förstå och förklarar 
invecklade facktermer. 
 
 
Entreprenadingenjör	  
 
Entreprenadingenjören på tidigare nämnda projekt menar att det finns ett flertal fördelar med 
partneringmetoden. Entreprenören har även innan bygget av Hovsjökolan byggt tre förskolor 
enligt en och samma modell, dock inte samma som Hovsjöskolan. Där har det observerats 
faktiska ekonomiska vinster i sänkta byggkostnader mellan den första och tredje skolan. Vidare 
pekar de på att den direktkontakt som partneringprojekten skapar sparar en massa tid och medför 
att risken för missförstånd minimeras. Dock kan dessa nära kontakter ibland vara en last då vissa 
nyckelpersoner i projektet ofta är upptagna med annat och inte alltid lätta att få tag på. I det 
specifika fallet gällde det kommunens utsända samt rektorn på skolan. Det har dock inte bidragit 
till några större tidsfördröjningar och han menar att det har varit mycket positivt att ha någon 
från kommunen involverad i projektet då många tidskrävande beslut förkortas genom en 
mellanhand mellan projektgruppen och politikerna. Självklart innebär partnering en ökad mängd 
möten mellan olika aktörer. I detta fall har det innan produktionen varit möten mellan olika 
aktörer fyra gånger i månaden, varav två projektmöten mellan NCC, Telge Fastigheter, 
kommunen och arkitekt samt två projekteringsmöten mellan NCC och underleverantörer. Under 
själva produktionen är det ett flertal olika möten mellan NCC och beställare, hyresgäster och 
underleverantörer. Det som skiljer dessa möten från liknade träffar i ett klassiskt byggprojekt är 
att de upplevs som mer konstruktiva. Istället för att mötena innebär att den ena parten ska 
kontrollera var den andra står så samlas aktörerna för att diskutera och lösa eventuella problem. 
Dessa problem kan vara, som i det aktuella fallet, att skolmodellen för hur Södertäljes skolor ska 
utformas ändras under byggtiden. För projektet innebar detta att matsalen som tidigare var 
placerad i en lokal på nedersta våningen skulle flyttas och istället delas upp i tre olika matställen i 
en mer öppen planlösning. Detta kan sägas vara en nackdel för NCC ur en ekonomisk synvinkel 
då deras fasta arvode inte förändras även om byggkostnaderna som i detta fall ökar. Dessa möten 
kan också innebära att NCC föreslår förändringar som genererar i lägre byggkostnader, t.ex. att 
källarvåningen togs bort och att taktäckningen byttes från plåt till papp. I ett mer traditionellt 
byggprojekt byggs istället ofta vad som står i ritningen och partneringen kan sägas ge mer 
kostnadseffektiva lösningar.  
 
De problem som uppstått under projektets gång har enligt NCC varit få och arbetet har flutit på 
bra. Det som för NCC i det här fallet inte har varit tillfredsställande är förhållandet mellan 
projektgruppen och den tekniska förvaltningen. Kvalitén hade kunnat vara ännu bättre om det 
hade varit ett starkare samarbete med den tekniska förvaltningen. 
I det stora hela har projektet varit lyckat och det har enligt entreprenadingenjören verkligen varit 
en känsla av samhörighet där alla jobbat för Projektet AB. För att få en förståelse för hur mötena 
är uppbyggda följer här ett mötesschema. 
 
 



 

17 
 

 
 
Figur 11: Mötesschema för entreprenadingenjör 
 

4.2 Beställaren	  	  
 
Projektchef	  	  
 
Styrgruppen är de som har det yttersta ansvaret för samtliga av Telge Fastigheters projekt. För ett 
antal år sedan började styrgruppen att undersöka möjligheterna att jobba med strategisk 
partnering. Det togs ett beslut om att det var så här Telge Fastigheter ville jobba, som Projektet 
AB. Projektchefen hoppades på att denna arbetsform skulle innebära ett smidigare arbete med 
betydligt kortare projekteringstid i längden. Då många av Södertäljes skolor och förskolor ser på 
ett ungefär likadana ut kunde det ses fördelar i att kunna återanvända samma projektering. Då 
projektet drog igång var det till en början en hel del problem med tillit inom Projektet AB. Det 
fanns en misstro gentemot varandras ekonomi framförallt. Det var således mycket viktigt att det 
valdes att arbeta med öppna böcker. Det vill säga att det går att gå in och se precis vad den andra 
parten har gjort. Öppna böcker medför att ingen vill eller kan gå in och göra något tvivelaktigt 
utan att det finns möjlighet för den andra parten att upptäcka detta. Även om de som har tillgång 
till detta material väldigt sällan faktiskt går in och studerar i detalj finns det ändå en möjlighet för 
dem att göra det. Till en början är det viktigt att det formuleras ett tydligt gemensamt mål för alla 
involverade i Projektet AB. Då det i början fanns en del problem med tilliten valdes det att lägga 
in teambuilding i ett tidigt skede. Teambuilding är nödvändigt för att skapa tillit i en grupp med 
människor som inte känner varandra sedan tidigare. Projektchefen menar att det kan räcka med 
att två människor har träffats för att isen skall vara bruten. Desto mer det går att lita på varandra 
desto mer går det att samarbeta och prestera på topp. Det som ofta uppstår i en nära 
sammansvetsad grupp är en tendens till slentrian och att aktörerna endast presterar det som 
behövs och inget mer. Om en grupp blir alltför bekväma med varandra kan det till viss del orsaka 
låg produktivitet. Detta är något som Telge Fastigheter har funderat mycket över, d.v.s. hur det 
skall kunna skapas incitament för alla deltagande att fortsätta sträva framåt. I ett projekt av denna 
storlek finns det många aktörer inblandade från olika sektorer. En viktig fråga är hur det skall 
göras för att få alla att känna att de verkligen vill göra sitt yttersta för Projektet AB. Funderingar 
på hur det ska kunna skapas ett djupare engagemang hos underentreprenörerna och nå längre ut i 
leden har hela tiden funnits. När det gäller nedlagd tid för en Projektchef så är det mycket möten 

Under	  produktionsfasen	  
Byggmöten	  med	  

beställare,	  2	  ggr/mån	  
Hyresgästmöten,	  1	  ggr/

mån	  
Underentreprenörsmöten,	  

kontinuerligt	  

Under	  projektets	  gång	  

Projektmöten	  med	  beställare,	  2	  ggr/mån	   Projekteringsmöten,	  2	  ggr/mån	  
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på övergripande nivå medan det mer detaljerade läggs över på Byggprojektledare med flera. 
Projektchefen menar att tiden som läggs ned på att arbeta i denna projektform ger tillbaka mycket 
mer. Det handlar mycket om att jobb förflyttas inom bolaget. Projektledarens börda kan lätta en 
aning medan det på övergripande nivå kan bli mer. Telge Fastigheter har hårda krav från 
kommunen som i de flesta fall är mycket svåra att kunna efterleva. Från kommunens sida 
efterfrågas en bra slutprodukt till en begränsad kostnad. Det är därför det är så viktigt att alla 
aktörer jobbar mot att hålla priset så lågt som möjligt samtidigt som det inte går att tumma allt 
för mycket på kvaliteten.  Under projektets gång har Telge Fastigheter använt sig av viss 
uppföljning. Genom månadsrapporter och styrkort har det kunnat gå att följa utvecklingen till 
viss del. Detta är dock något som är bristfälligt. Genom att kunna följa upp projektet under tiden 
på en högre nivå och sätta individuella mål kan Projektet AB effektiviseras ytterligare. Detta är 
något som kommit i kläm en aning på grund av tidsbrist. En av de svåraste frågorna är just hur 
incitament för alla parter att ständigt sträva framåt skapas. 
	  
Projektcontroller	  
 
Controllerns roll i detta projekt är relativt ny. En controllers huvudsakliga uppgift är att 
kontrollera och följa upp viktiga nyckeltal och andra viktiga punkter från projekten. Att följa upp 
hur det har gått med t.ex. miljömål är även det en viktig del i det hela. Ett stort problem har varit 
att hinna med då det har varit så mycket att överblicka i samtliga projekt. Då det har satts upp 
mål för ett projekt är det viktigt att dessa ständigt följs upp, vilket kommer bli en viktig del av 
hennes framtida arbete. Ett annat framtida mål är att kunna skapa en standardisering så att det 
går att jämföra de olika områdena i de olika projekten. Genom att skapa en standard går det att 
på ett nu icke existerande vis gå in och se på de faktiska skillnaderna mellan projekten. Både 
ekonomiska och andra aspekter. Detta är en mycket viktig del i effektiviseringsarbetet. Om det 
finns möjlighet till att följa upp denna typ av uppgifter tros det att det kan vara mycket positivt 
även för framtida resultat.  
 
Byggprojektledare	  
 
Via Projektledaren från Telge Fastigheters sida går många beslut och sedan vidare upp till 
styrgruppen där bl.a. Projektchefen sitter. En vanlig bild av partnering är att det är mer 
tidskrävande än vanliga generalentreprenader, något som byggprojektledaren inte håller med om. 
Byggprojektledaren menar att NCC kan hjälpa till och avlasta honom en hel del och de sköter 
vissa delar av projektet som Telge skulle ha behövt lägga ner resurser på annars. Detta är resurser 
som inte finns att tillgå i en så liten organisation som Telge Fastigheter. Dock kräver detta tillit 
från hans sida vilken till stor del byggs upp under det första projektet tillsammans. Mycket tid 
läggs ned på att kontrollera att allt stämmer och detta medför att starten på en strategisk 
samverkan är mer tidskrävande än i en utförandeentreprenad. När det ömsesidiga förhållandet 
mellan parterna sedan har uppnåtts är han av den meningen att det istället nästintill är mindre 
tidskrävande med denna samverkan. Detta talar för att de största fördelarna med partnering är i 
den form den blir långsiktig, dvs. då den övergår till att bli strategisk partnering. Istället för att 
hela tiden behöva kontrollera varenda detalj kan han nu lämna det åt andra aktörer och endast 
göra stickkontroller. Byggprojektledaren känner att partneringen ger en bättre kontakt med de 
andra aktörerna, så som hyresgäster och underentreprenörer samt att beslutsfattningen både blir 
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bättre och snabbare när alla medverkar. Det blir även svårare att skylla ifrån sig när alla varit 
delaktiga i de beslut som tagits, något som annars är mycket vanligt i byggprojekt. Han är mycket 
positivt överraskad av partnering som helhet men ser vissa problem i nyttomaximeringen. Han 
känner att det ofta kan saknas incitament för entreprenörer att göra sitt yttersta för att sänka 
byggkostnaderna, något som han ser som det absolut viktigaste. Eftersom många kostnader också 
härstammar från underentreprenörer så måste även dessa ges incitament till att effektivisera och 
pressa ner kostnaderna. Något så enkelt som att t.ex. en underentreprenör kommer med ett 
förslag om en annan golvtyp som både är bättre och billigare än den ursprungliga gör i längden 
stor skillnad. Därför tycker han att det är otroligt viktigt att även underentreprenörerna känner sig 
delaktiga och att de måste vinna något mer än ytterligare arbeten på att komma med innovativa 
idéer. När det kommer till entreprenören känner byggprojektledaren att det vore positivt om de 
ökade sitt risktagande. Det vill säga t.ex. ökade sin risk vid ökade kostnader och på så sätt få ett 
ännu tydligare incitament att bygga billigare. På samma sätt bör de också kunna belönas om priset 
blir lägre. Problemet med att entreprenören ska få en premie om denne går under riktpriset är att 
det istället kan bli en diskussion om vilka insatser som är riktprishöjande. Alla dessa diskussioner 
är tärande på sitt sätt, det är både tidskrävande och försämrar även gruppsämjan. I det stora hela 
tror byggprojektledaren att partnering är en metod som lämpar sig mycket bra när det involverar 
en stor volym och ett kontinuerligt byggande.  
 

4.3 Brukaren	  	  
	  
Skolchef	  
 
Skolchefen för Hovsjöskolan har under hela processen varit en viktig del i utformandet av den 
nya skolan. Han har varit den som har fört skolans talan i Projektet AB i ett nära samarbete med 
Utbildningskontoret. Först och främst har han fört fram åsikterna till beställarrepresentanten på 
Utbildningskontoret som har haft den primära kontakten med Telge Fastigheter. Genom att 
involvera skolan i projektet i ett initialt skede går det att ta fasta på de viktiga synpunkter på 
utformandet som medför att både tid och pengar sparas. Skolan besitter kunskap om vad som är 
prioriterat i undervisningssyfte som entreprenören inte har i åtanke vid projektering. När det 
redan i projekteringen har kunnat gå att väga in dessa synpunkter och önskningar så har således 
tidskrävande och dyra ”ÄTA”- kostnader kunnat undvikas, dvs. kostnader som härrör från 
ändringar, tillägg och avvikelser. I det initiala skedet av projektet medverkade skolchefen i 
partneringsmöten 2-3 gånger per termin, vilket senare har minskats till 1 gång per termin. På 
dessa möten deltar ca 30 personer som alla är delaktiga i Projektet AB. Till dessa möten är det 
viktigt att komma förberedd. Känslan som han har haft av dessa möten är att det verkligen är en 
total lyhördhet. Samtliga deltagare lyssnar på det som finns att sägas. Även om deltagarna på 
mötet kommer från helt olika sektorer finns det en vilja att lyssna och ta till sig idéer. Genom 
dessa möten har en ökad förståelse mellan de olika aktörerna skapats. När skolans utsända har 
haft vissa önskemål som inte har gått att genomföra har det direkt kunnat erhållas en förklaring 
från entreprenören eller annan aktör om varför detta inte varit möjligt. Hela processen förkortas 
genom att denna typ av problem kan lösas på ett och samma möte. Tiden som han lägger ned på 
dessa möten tycker han ger väldigt mycket tillbaka. I och med att mycket av kontakten med 
styrgruppen sköts via Utbildningskontoret har det mellan skolan och Telge Fastigheter inte varit 
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något större problem hittills. Skolchefen kan nämna en rad saker som blivit ändrade och 
påverkade under projektets gång på initiativ från skolans sida. Detta har varit mycket lyckat då de 
i ett tidigt skede har kunnat gå in och ha synpunkter på saker som kan underlätta och förbättra 
undervisningen avsevärt. Han har själv tidigare varit med om två om- och nybyggnationer av 
skolor som har varit i vanlig entreprenadform. Erfarenheten från dessa är att det efter 
färdigställandet har dykt upp många felaktiga och opassande saker. Om skolan hade fått vara med 
från början och säga sitt hade detta kunnat förhindras. I Hovsjöprojektet har det dykt upp ett 
problem i form av en äldre idrottshall i anslutning till den nya skolan som tvistas om den ska få 
stå kvar eller om den skall rivas. Detta är något det fortfarande inte har fattats beslut angående.  
 
Beställarrepresentant	  Utbildningskontoret	  
 
Beställarrepresentanten är utbildningskontorets ombud i projektet Hovsjöskolan samt ett flertal 
andra skolprojekt inom Södertälje kommun. Tidigare har hon ett förflutet på entreprenörssidan. 
Som ombud för hon skolan och kommunens talan. Under projektets gång har hon medverkat i 
regelbundna hyresgästmöten med Telge Fastigheter och utöver det de större Partneringsmötena. 
Utbildningskontoret och Telge Fastigheter har ett långt samarbete bakom sig vilket har medfört 
att tilliten dem sinsemellan redan vid projektets start var god. Innan partneringsamarbetet med 
entreprenören inleddes genomfördes en inledande workshop under 2 dagar. Detta var en mycket 
viktig del för att kunna arbeta i denna arbetsform. Inom branschen finns sedan länge en viss 
skepsis mot att lita helt och fullt på sina leverantörer/beställare. Det är därför väldigt viktigt att 
låta alla deltagande träffas under både mer avslappnade och formella former. Under projektets 
gång har det varit mycket givande att ha kortare workshops för att fortsätta att upprätthålla en 
god kontakt och stämning inom gruppen. Hon är säker på att nyckeln till ett väl fungerande 
partneringprojekt ligger i de deltagandes mod och framåtanda. En aktör har inte alltid rätt, det är 
då det är så viktigt att våga gå in och be om hjälp. Det ligger fortfarande djupt rotat i många att 
det är ett svaghetstecken att be om hjälp. Samtidigt är en viktig faktor att alla vill sträva framåt 
mot en bättre slutprodukt tillsammans. Att samtliga aktörer är delaktiga och inte håller inne på 
idéer och tankar som faktiskt kan förbättra slutprodukten. Hon ser stora fördelar i att jobba med 
partnering, framför allt tids- och kvalitetsmässigt. Under projektets gång går det, genom ett aktivt 
deltagande från samtliga aktörer, att gå in och ändra saker som i en vanlig generalentreprenad inte 
hade varit möjligt om tidsplanen skall hållas. Genom att involvera skolan och utbildningskontoret 
har slutprodukten kunnat optimeras efter användarens önskemål och således slippa ändringar i 
efterhand. Genom att det går att kan lösa frågor snabbt under projektets gång undviks dyra 
ÄTOR och tidskrävande beslutsprocesser. Tidsmässigt tycker hon inte att det krävs mer tid än i 
en vanlig generalentreprenad. Det ger betydligt mycket mer tillbaka i form av bättre använd tid 
och ett roligare sätt att arbeta på.  
 
Hon tror inte att det behövs ett starkare incitament för alla att göra sitt bästa och inte sluta att 
sträva framåt än det faktum att entreprenören vill prestera bra för sitt ryktes skull och för att få 
nya jobb i framtiden.  
 
Ett problem som kan finnas inom kommunen är att det är en väldigt stor organisation och det 
kan vara svårt att hålla reda på vad alla säger och har sagt. Det är mycket viktigt att ständigt hålla 
denna kommunikation levande. Detta kan leda till missförstånd och misstolkningar. En annan 
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viktig del är att det i möten med aktörer från olika sektorer används ett förståeligt språk och att 
alla är noga med att förklara oklara begrepp. Förklara hellre ett begrepp som inte är solklart, det 
är inte alltid som lyssnaren vill fråga, detta kan annars leda till missförstånd. Utbildningskontoret 
är beroende av vad som händer i kommunstyrelsen där beslut fattas. Det som är speciellt med 
den kommunala världens styrelser är att dessa byts ut vart fjärde år. Detta påverkar beslut om 
projekten då dessa kan ändras snabbt.  
 
I Hovsjöprojektet och även i andra projekt har det funnits en avsaknad av förvaltningen under 
projektets gång. Med en delaktig förvaltning hade det kunnat sättas in fler lösningar som på sikt 
sparar pengar för kommunen. Det är ofta förvaltningen som plockar upp hyresgästernas åsikter 
då det är de som möter dem dagligen. Detta är något det jobbas på, att involvera fler aktörer i 
partneringsamarbetet och att få alla att jobba mot samma mål. Även uppföljningen av projekten 
och förmågan att kunna jämföra projekten är något som efterfrågas stort. Med denna typ av 
material tror hon att det skulle kunna gå att övertyga ännu fler skeptiska själar till att få en positiv 
bild av partnering.     
  



 

22 
 

5 Analys	  
 
När en aktör väljer att gå in i ett långsiktigt partneringsamarbete istället för att arbeta på det 
traditionella sättet med utförandeentreprenad aktiveras ett flertal faktorer som annars har mindre 
innebörd. Som tidigare nämnts läggs fokus på ekonomi och tid, men inom partnering skapas en 
stor del av värdet även utifrån andra faktorer med tillit i centrum. Som modellen nedan visar 
finns det ett samband mellan tillit och de andra fem huvudfaktorerna och i följande avsnitt 
kommer det förklaras hur dessa hänger ihop. Tanken är att de kan användas för att mäta, jämföra 
och analysera ett partneringsprojekts effektivitet. Detta kan vidare anses säga en hel del om 
huruvida partneringprojektet varit lyckat eller ej.  
 
 

 
Figur 12: Modell över de sex indikatorerna 

5.1 Samarbete	  
 
När det handlar om ett projekt där en rad olika aktörer med olika kompetenser ska arbeta tätt 
ihop under en längre period är det ett måste att samarbetet inom gruppen fungerar bra. 
Helhetsintrycket från alla berörda har varit att det varit ett gott samarbete under hela projektets 
gång. Trots detta krävs det en startsträcka i det initiala skedet för att få igång samarbetet. Det 
måste tas i beaktan att de deltagande i Projektet AB i de allra flesta fall är för varandra främmande 
personer. Som i alla relationer krävs det något som bryter isen, det är här workshoparna har 
kommit in. Genom att lägga en intensiv Workshop i början kunde deltagarna bekanta sig med 
varandra i ett tidigt skede under mindre formella former. Efter denna introduktionsfas är det 
dock viktigt att på träffarna istället våga fokusera på konfliktlösning för att kunna få projektet att 
gå framåt. Vidare tror vi att aktörerna måste våga ifrågasätta de andras metoder, även fast det inte 
är deras specialområde. Det är vanligt att det omedvetet görs olika saker automatiskt, även fast de 
kan tänkas göras på ett effektivare sätt. Det är lättare för en utomstående att märka dessa 
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flaskhalsar och genom en öppen dialog går det att utvecklas både inom gruppen och det egna 
företaget.  
En av de viktigaste frågorna har gällt utbytet av resurser och fördelningen mellan dessa. Det har 
varit NCC som har fått dra ett aningen tyngre lass på grund av deras stora resurstillgångar. Detta 
har dock setts som något positivt från båda parter då NCC menar att de har kvalitén för detta 
inom organisationen. OM så inte varit fallet skulle Telge Fastigheter förmodligen varit tvungna 
att ta in extern konsulthjälp, vilket inte hade resulterat i en mer komplett lösning och inte heller 
billigare. Det har framkommit att samtliga aktörer vi har talat med faktiskt har känt sig delaktiga 
och fått gehör för sina åsikter. Att även kundens kund har fått göra sin röst hörd har uppfattats 
som en mycket positiv effekt på slutprodukten. Redan innan skolan är färdigställd går det att se 
vilka positiva effekter det har fört med sig att kunden deltagit under processen. Eftersom alla de 
som ingår i partneringgruppen känner varandra finns det en möjlighet att kontakta vem som helst 
inom projektet om detta skulle krävas. Samtliga som vi har talat med har varit positiva till 
möjligheten för t.ex. brukaren att kontakta entreprenören direkt utan mellanhänder om det är 
nödvändigt. Ändringar som i vanliga fall inte hade varit möjliga att genomföra har tack vare 
projektets goda samarbete blivit genomförda. Det är då viktigt att ge positiv feedback om dessa 
lösningar resulterar i något bra, detta för att öka viljan att återkomma med fler idéer. I ett mindre 
lyckat projekt kan det dock vara så att stoltheten är för stor och respektive aktör väljer att inte 
lyssna på de idéer som kommer från andra håll. 
Det kan uppstå problem i ett så nära samarbete som partnering då de personliga effekterna blir 
mer synbara. Det som skulle kunna tänkas illustrera hur väl ett samarbete fortlöper är dels hur 
bra gruppen samarbetar och hur fokus ligger på uppgiften, men också hur den enskilde individen 
mår rent generellt. Vi har svårt att se att någon som går igenom en tuff tid privat skulle ta upp 
detta själv med arbetskamraterna. Det är därför viktigt att det inom gruppen finns en typ av 
familjekänsla där frågor som ”hur mår du?” är väldigt vanliga. De som har det tufft kan då 
antingen välja att berätta om problemen eller helt enkelt välja att tiga om dem, hursomhelst gör 
detta förmodligen att de negativa effekterna som dessa personliga problem innebär minskas. 
 

5.2 Ekonomi	  
 
Som i alla projekt blir ekonomin en enormt viktig faktor även här. Det finns en del kritik när det 
gäller huruvida partnering bidrar till billigare lösningar eller inte. Inom partneringsamarbetet har 
det gått att se betydande skillnader i totala produktionskostnader gällande byggandet av de tre 
relativt likadana förskolorna. När det gäller det första samarbetsprojektet kan det varken sägas att 
det blev billigare eller dyrare än en vanlig generalentreprenad men något som alla aktörer dock är 
eniga om är att kvalitén på slutprodukten ökade. Något som blir väldigt viktigt är hur 
uppföljningen sker. Det är lätt att sänka kostnaderna för den totala processen bara genom att 
produktionen blir industrialiserad. Den tredje förskolan blir självklart billigare då alla problem 
som uppkommit med de tidigare kan förutspås och vissa delar av byggnaden kan också 
prefabriceras och endast monteras på plats. För att kunna se de ekonomiska fördelar som själva 
samarbetet verkligen ligger bakom måste det till att dela upp kostnader i olika faser och sektioner. 
Endast då går det att utvärdera vilka kostnader som skiljer sig mot andra projekt och det ger en 
bild av hur och var partnering sparar i faktiska kostnader. Det är bland annat det som det finns 
mycket att jobba på. Avsaknaden av denna typ av mer detaljerade jämförelser torde bero på 
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avsaknaden av tid helt enkelt. Genom att gå in och satsa på att skapa en standardform för 
jämförelse mellan projekten tror vi att det kan finnas stora upptäckter att göra och självfallet 
därmed ekonomiska vinster att göra.  
 
Något som det har kommit fram en hel del åsikter om är avsaknaden av input från 
förvaltningssidan vilket skulle kunna påverka de framtida kostnaderna i form av drift och 
underhåll. Allting tyder på att ett närmare samarbete ökar kvalitén varför dessa kostnader torde 
minskas om förvaltningssidan var mer involverade i projektet. Samtidigt är intrycket att det är 
bättre att gå sakta fram och i början kanske bara inkludera de närmsta parterna för att i takt med 
att tilliten växer inom gruppen också börja ta in andra aktörer i samarbetet. Vi tror ändå att det 
kan var till projektets fördel att inkludera dessa parter i ett tidigt skede för att täcka upp alla sidor. 
 

5.3 Tid	  
 
Tid var något som vi hade förväntat oss skulle vara lite av en ömmande tå för aktörerna. Ett rykte 
som funnits angående strategisk partnering är att det framförallt är väldigt tidskrävande för 
individen i form av möten hit och möten dit. Vi har delat upp begreppet tid i nedlagd tid för 
individen och absolut tid för hela processen. Det har visat sig att samtliga deltagande vi talat med 
är rörande överens om att den nedlagda tiden i projektet ger mer tillbaka. Detta är oberoende av 
om någon har fått lägga ner mer eller mindre tid än i ett normalt projekt. Det har visat sig att 
entreprenören har fått ta på sig ett större ansvar och således lägga ner mer tid i projektet. Detta är 
dock något som inte ses som negativt från deras sida. Från beställarens sida finns en mycket 
positiv syn på nedlagd tid på individuellt plan. Genom att ett förtroende har skapats mellan de 
olika parterna har det varit möjligt att utesluta framförallt många kontroller. Detta är något som 
tidigare har visat sig ta upp tid från speciellt byggprojektledaren. Från användarens sida blir det 
självklart att mer tid måste läggas på projektet än i ett vanligt projekt. Detta är något som är 
odelat positivt då det gynnar användaren fullt ut i slutändan. Samtliga deltagande instämmer i att 
det krävs en hel del tid för förberedelse inför möten. Vi tror att genom att samtliga aktörer lägger 
ner mer tid på förberedelser kan går det faktiskt att optimera mötena och få ut så mycket som 
möjligt av dessa träffar. Genom smidiga och produktiva möten har det visat sig att det faktiskt 
går att dra ner på antalet möten totalt sett. På så sätt blir det mindre nedlagd tid för individen. I 
det stora hela tordes det röra sig om en omfördelning av tid inom projektet . Vi tror att mycket av 
den tid som beställaren tidigare har fått lägga ner på kontroller, uppföljning och andra 
resurskrävande uppgifter har i en strategisk allians försvunnit. Detta till stor del som sagt genom 
ökad tillit, men även genom att entreprenören tar på sig ett större ansvar. Detta leder oss in på 
vårt andra tidsbegrepp, absolut tid. Entreprenör, beställare och användare strävar efter att få en 
färdig slutprodukt på så kort tid som möjligt. Gällande den absoluta tiden kan det konstateras att 
det finns mycket att spara. I takt med att byggvolymen ökar har det både från entreprenörens och 
från beställarens sida kunnat konstatera att projekteringsfasen har kapats avsevärt. Rent 
tidsmässigt för färdigställandet är detta en viktig kapning då den absoluta tiden förkortas avsevärt. 
Samtliga inblandade har även upplevt att beslut i allmänhet går mycket snabbare att fatta än i en 
vanlig general- eller totalentreprenad. I projektet Hovsjöskolan finns det en viktig aspekt vilket är 
att det i de flesta fall måste fattas ett beslut av kommunstyrelsen. Där har det i detta fall kunnat 
sparas mycket tid genom att ha med utbildningskontoret i partneringgruppen. 
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Utbildningskontoret som är en del av Södertälje kommun kan bidra till en snabbare 
beslutsprocess då de är insatta i projektet och kan därför rapportera direkt till kommunstyrelsen. 
En process som traditionellt sett kan vara lång och komplicerad.  
 

5.4 Mål	  
 
I ett projekt med så många olika aktörer inblandade är det uppenbart att målet inte alltid är helt 
tydligt för alla parter. Det har rått delade meningar om huruvida målet har varit tydligt ut i leden 
eller inte. Från framför allt entreprenören menas att målet är starkt förankrat och att alla jobbar 
mot att leverera så bra som möjligt för att säkra upp inför framtida jobb. Från beställarens sida är 
det tydligt att dessa mål inte alltid känns tydliga ut i leden. Det pekas på att det kanske inte alltid 
är så att underentreprenörer strävar åt samma håll som kärnan i projektet. Redan innan projektet 
inleddes sattes det under en workshop ihop ett dokument med ett antal mål som samtliga 
undertecknade. Det har varit en viktig del i det hela att samtliga alltid kan gå tillbaks och hänvisa 
till dessa mål. Dock kvarstår att det kanske inte alltid räcker med att målen har tecknats på ett 
dokument. Det är väldigt viktigt att påminna samtliga aktörer om att vi alla jobbar för samma sak 
och samma mål. Detta leder oss tillbaka till svårigheterna som kan uppstå med att få detta mål att 
nå ut i leden. Det är tydligt att det inte är alltid som en underentreprenör har samma uppfattning 
om vad som ska åstadkommas som beställaren har. Vi tror att det är väldigt viktigt att engagera 
underentreprenörer på ett högre plan i partneringprojektet. Även om branschen har kommit 
avsevärt mycket längre i ett partneringavtal finns det mycket att jobba på. Om det går kan komma 
fram till ett utvecklat strategiskt partneringavtal mellan entreprenör och underentreprenörer kan 
det göra att målet stärks ut i leden och således få en bättre slutprodukt. Vi tror vidare att det är 
extremt viktigt hur målen utformas. För en högre uppsatt person i en organisation är mål som att 
”vara effektivast i byggsektorn” förmodligen ett bra mål. Detta är dock troligtvis inte fallet för 
t.ex. byggarbetaren på ”golvet”. Ett exempel på en bra vision/mål är Tetra Paks, ”We commit to 
making food safe and available, everywhere”23. Detta gör att alla anställda vill sträva efter att 
uppnå målen och effektiviteten inom företaget påverkas förmodligen positivt av detta. 
Vi tror även att det skulle kunna vara ett bra alternativ att ställa upp tydliga delmål under resans 
gång. Om beställaren kan formulera tydliga och väl uttänkta delmål kommer detta troligtvis att 
sporra entreprenören att hela tiden sträva mot dessa. I ett projekt som sträcker sig över flera år 
kan det dessutom kännas ogreppbart att sträva mot ett enda mål. På vidare nivå kan det även 
mellan entreprenör och underentreprenörer ställas upp tydliga delmål. Detta ser vi som en bra 
åtgärd. En viktig del i dessa delmål är självfallet ekonomiska fördelar. Om det går att få alla 
inblandade parter att inse att desto mer som går att spara i projektet desto mer har alla att vinna. 
Således vore det en god idé att instifta någon form av ”vinst” om delmålen avklaras. Som tidigare 
nämnts är dock synen på vikten av incitament väldigt delad. Från beställarens sida finns en 
önskan om att instifta incitament där entreprenören tar ett större ekonomiskt ansvar medan de 
från entreprenörens sida menar att incitament som fortsatt samarbete är nog drivande.  
 
 

                                                
23 Tetra Pak (2011) 
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5.5 Kvalitet	  
Något som alla inom projektet är ense om är att partnering definitivt har en positiv inverkan på 
slutproduktens kvalitet. Kan faktiska användare hela tiden finnas med i processen kan små men 
ändå mycket viktiga detaljer komma fram, t.ex. saker som är självklara för en rektor men 
entreprenören aldrig skulle ha tänkt på kan komma upp till ytan och byggnaden kan förbättras. 
Det är självklart så att en lekman, som i detta fall rektorn på skolan ändå är, inte har samma 
kompetens när det gäller byggnation och vissa åtgärder skulle vara omöjliga att genomföra. Ett 
nära samarbete och en bra dialog mellan användare och entreprenör ger en större förståelse om 
varför sådana insatser inte fungerar i praktiken. Denna förståelse förändrar perspektivet från 
användarsidan och ökar i sin tur också den upplevda kvalitén. Ett problem som har kommit fram 
är förvaltningssidans frånvaro i projektet. Då en stor del av en byggnads kvalitet ligger i hur väl 
fungerande den är så hade det självklart varit positivt om interaktionen däremellan varit bättre. 
Slutsatsen blir att kvalitén ökar med input från fler aktörer istället för att allt gällande kvalitet 
hänger på entreprenören som är fallet i en totalentreprenad. Ett tydligt exempel på hur kvaliteten 
kan förbättras på grund av samarbetet går att se på byggplatsen där det finns möjlighet för 
underentreprenörerna att gå in på en dator och kolla alla ritningar. På så vis kan misstag undvikas 
då alla har möjlighet att gå in och kolla gemensamt i vad även andra underentreprenörer gör.   
 

5.6 Tillit	  
 
Samtliga inblandade aktörer har betonat vikten av tillit i ett så nära samarbete som partneringavtal 
innebär. Från beställarsidan har det funnits en viss misstro mot entreprenörer i allmänhet som 
varit baserad på dels tidigare erfarenheter och dels på en djupt rotad åsikt om att entreprenörer 
ofta spelar falskt. Det får visst medhåll från entreprenörssidan som medger att det inom 
byggbranschen förekommer ”fula fiskar” som på så sätt förstör för resten. Eftersom partnering i 
teorin bör vara ett effektivare sätt att arbeta är det just den här bilden av entreprenörer som NCC 
vill tvätta bort. Från flera håll menas det att partneringledaren haft stor del i detta. Utan 
partneringledarens engagemang och träffar, där alla fått lära känna varandra på ett tidigt stadium, 
hade processen troligtvis blivit trögare. Det har framgått hur otroligt viktigt det är att alla 
verkligen litar på varandra för att projektet inte ska gå från tidssparande till tidskrävande. Just det 
att alla aktörer från Telge Fastigheter och Utbildningskontoret inom projektet känner att 
partnering innebär mindre tid för den enskilde individen raderar en del av den starkaste kritiken 
gällande att det skulle vara en tidskrävande metod. Projektet Hovsjöskolan är att väldigt 
framgångsrikt sådant och det verkar ha varit väldigt lite problem med tilliten. Detta är ett bevis på 
att samarbetet som funnits sedan 2008 gett resultat och att tillit i nystartade projekt redan finns. 
Därför ser vi det som om inte ett krav så ett stort plus om det blir ett utökat samarbete, speciellt 
när det gäller incitamenten från entreprenörssidan. De incitament som finns i Projekt 
Hovsjöskolan är helt och hållet baserade på viljan att upprätthålla ett gott samarbete och detta 
grundas på att projekten blir effektiva.  Det har höjts några negativa röster kring detta, speciellt 
från Telge Fastigheter som menar att dessa incitament är för svaga. De skulle vilja se en annan 
lösning på detta. En lösning som ofta används är avtal som innebär att entreprenör och beställare 
delar lika på underskott eller överskott i budgeten. Viljan att kostnadseffektivisera ökar på detta 
sätt men skapar problem på andra håll. Det kan t.ex. bli diskussioner om vad som är 
riktprishöjande och detta är knappast något positivt i ett nära samarbete. Utbildningskontoret 
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som i detta fall är Telge Fastigheters kund är dock av den åsikten att incitamenten som finns är 
fullt tillräckliga. Det finns dock ett visst problem med detta inom den offentliga sektorn enligt 
oss. Ett väl fungerande samarbete =hög tillit =högre effektivitet =lägre kostnad och bättre 
kvalitet. Eftersom målet är ett fortsatt samarbete bör ”goda insatser” kunna premieras på samma 
sätt som den ekonomiska biten i en upphandling, annars minskas självklart drivkraften att hela 
tiden prestera bättre. Det råder en viss osäkerhet kring vad LOU egentligen säger men det hade 
varit mycket positivt om ”mjuka” parametrar vägdes in på samma sätt som ”hårda”, speciellt i en 
partneringupphandling. Referensprojekten skulle då få ett större inflytande och öka incitamenten 
för entreprenören. Det ska dock sägas att detta gäller offentliga upphandlingar och att 
referensprojekt också kan användas inom den privata sektorn och att det därför ändå finns 
incitament att alltid hålla högsta nivå. Det är dock som tidigare nämnts otroligt viktigt med tilliten 
varför lyckade projekt också borde ha större vikt inom alla typer av samarbeten. 
Om vi utgår från teorin om vilka faktorer som påverkar tilliten tyder ett flertal saker på att tilliten 
inom gruppen borde vara väldigt bra. Intrycket har varit att alla har känt att sina åsikter har tagits 
emot på ett professionellt sätt, även när dessa renderat i ett klart merarbete. Detta visar prov på 
en ödmjukhet från aktörerna som i sin tur borde öka integriteten. Det har även arbetats mycket 
med gemensamma mål och även här har känslan varit att alla har dragit åt samma håll och arbetat 
för varandra, istället bara för sig själv. Det förhåller sig som att beställaren har känt att avsikten 
från entreprenörssidan hela tiden har varit att göra kunden nöjd, istället för den gamla 
stereotypen där entreprenören är ute efter att maximera sin egen vinst till vilket pris som helst. 
Själva resurserna har varit relativt låsta i detta projekt, även om vissa på inrådan från den ena 
sidan blivit ersatta. Ett nära samarbete ger dock en mer korrekt bild över entreprenörens resurser 
istället för att kanske bara se till erfarenheter och utbildning. Under intervjuerna har det 
framkommit att många blivit positivt överraskade av vissa aktörers kompetens, något som 
säkerligen inte skulle kommit fram i ett mer uppdelat projekt.  
Om vi ser till tilliten och de andra fem nyckelfaktorerna så har det setts ett stort samband 
däremellan. Länken tillit och tid blir mycket tydlig speciellt det faktum att tillit verkligen skapar en 
process som är mindre tidskrävande. I ett exemplariskt projekt där varje person kunde lita till 100 
procent på den andra skulle allt som kunde hänföras till dubbelarbete gällande kontroller och 
liknande vara ett minne blott. Angrips sambandet från andra sidan kan det sägas att tidseffektiva 
projekt är lika med goda resultat som i sin tur är en faktor som ökar tilliten. Gällande samarbetet 
är det den viktigaste faktorn för att skapa tillit inom gruppen. Workshops och liknande har i ett 
tidigt skede brutit isen och skapat en känsla av samhörighet, en sorts familjekänsla. Denna 
”familjevinkel” är en av Wittgensteins huvudteorier gällande partnering och det har under 
intervjuerna varit tydligt att denna samhörighet initialt skapade en sorts tillit24. Ett längre 
samarbete minskar självklart även risken att den ena parten på något sätt skulle försöka lura den 
andra, något som tyvärr ibland händer i andra typer av projekt. I sin tur gör en tidigare skapad 
tillit att samarbetet flyter bättre och beslutsprocessen blir både snabbare och mer kvalitativ om 
parterna litar på varandra och att inga dolda agendor anas. De ekonomiska fördelar som just tillit 
mynnar ut i är inte helt självklara. Det ska dock sägas att genom att alla parter verkar känna att 
projektet blir mer kostnadseffektivt, d.v.s. mer för pengarna. Ekonomiska vinster å andra sidan 
skapar på samma sätt som tidseffektivisering definitivt tillit. Därför är det extra viktigt att som 
beställare vara noga med uppföljningen för att se vad som sparas in och om det kan härledas till 

                                                
24 Nyström (2005) 
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partneringen. Går det att med ”hårda värden” se vad samarbetet ger kommer det garanterat bidra 
till en ökning av tilliten. De gemensamma mål som sätts upp i början av partneringprojekt är av 
största vikt för att öka tilliten inom gruppen. Enligt Covey är avsikten en viktig faktor i skapandet 
av tillit och målen som sätts upp skall avspegla den avsikten.25 Är målen tydliga och alla parter 
överens om dessa gör det helt klart att tron på att den andre partens intentioner är goda, vilket 
renderar i en ökad tillit. När det kommer till kvalitet är parallellerna mellan det och tillit enligt oss 
väldigt tydliga. Först och främst gör ett gott slutresultat i form av en exemplarisk byggnad att 
synen på entreprenörens kvalitéer förbättras. Detta goda resultat, är enligt Covey, en viktig del i 
att kunna skapa tillit. Sett ur ett annat perspektiv är en tro på att den andra parten verkligen 
kommer med de bästa lösningarna samtidigt som det också är de bästa lösningarna, gör självklart 
att resultatet på slutprodukten maximeras. Det blir då ett sorts triangulärt samband mellan 
kvalitet, tillit och samarbete, där tilliten står för öppenheten till förändringar och det långsiktiga 
samarbetet står för att lösningarna är de bästa för alla parter. Detta mynnar då ut i det absolut 
bästa resultatet. 

 
Figur 13: Visar ett exempel på hur tillit skapas utifrån de andra fem huvudparametrarna. 
 

5.7 I	  ett	  mindre	  lyckat	  projekt	  
 
Efter att ha jobbat med projektet Hovsjöskolan kan vi konstatera att detta har varit och är 
fortfarande ett oerhört lyckat projekt. Gissningsvis till stor del på grund av en synnerligen lyckad 
kombination av deltagare. En mix av modiga människor som till stor del vågar säga vad de tycker 
och är framåtdrivande. Det är dock inte självklart att resultatet av alla strategiska partnering 
projekt faller lika väl ut. Det kan räcka med en så liten komponent som att en deltagare är 

                                                
25 Covey (2006) 
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skeptisk eller misstänksam mot någon eller något. En kedja är aldrig starkare än den svagaste 
länken. Att projektet Hovsjöskolan har varit lyckat har vi fått signaler om från alla håll. Vidare har 
det även framkommit att personer som varit inblandade i andra partneringprojekt tidigare har en 
hel del dåliga erfarenheter från det. I en del projekt har den så oerhört viktiga kommunikationen 
mellan aktörerna fallerat eller varit bristande. Detta kan även ha berott på en bristande 
teambuilding vid projektstart. Vi tror att en bra inledande fas kan vara avgörande för projektets 
utgång. Då beställaren traditionellt sett brukar vara skeptisk mot entreprenören är det en fas då 
det erhålls en chans att slå hål på detta. I ett mindre lyckat projekt är ett vanligt förekommande 
fenomen att de olika aktörerna har för stor yrkesstolthet på ett negativt plan och väljer att inte 
lyssna på det som de andra aktörerna har att komma med.  
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6 Checklista/Slutsats	  
	  
Tanken med denna checklista är att presentera ett antal faktorer som vi har kommit fram till är 
nödvändiga att se upp med inom ett strategiskt partneringsamarbete. Dessa faktorer bör under ett 
projekts gång hållas under regelbunden uppföljning för att behålla kontrollen över moment som 
kan vara problematiska. Det är viktigt att poängtera att de flesta faktorer som kan vara 
problematiska faktiskt grundar sig i tillit inom gruppen. Det bör även tilläggas att detta inte kan 
garantera ett lyckat projekt men förhoppningsvis bidra till en rakare väg mot målet. 
 

o Standardisera och dela upp den ekonomiska uppföljningen för att kunna jämföra 
olika projekt med varandra 

o Underskatta inte vikten av uppföljning! 

o Våga kritisera ineffektiva arbetsmetoder 

o Skapa tillit genom aktiviteter i ett tidigt skede, låt deltagarna bryta isen 

o Viktigt att fokusera på konfliktlösning inom gruppen efter introduktionsfasen 

o Våga delta, dumma frågor är bättre än inga alls 

o Skapa incitament för ALLA att bidra 

o Engagera alla parter, större input ger bättre slutresultat 

o Vikten av respekt till andras tid 

o Tydligt mål som når ända ut i leden, bättre att revidera än att falla ifrån målet 

o Målet måste motivera ALLA 

o Ge positiv feedback, inte bara kritik 

o Lättförståeligt språk, bättre att förklara direkt än att vänta på att någon frågar 

o Öppenhet på möten, ta upp problem direkt för snabbare lösning 

o Medmänsklighet, bry sig om andra  
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Bilagor	  
 
Intervjuunderlag	  	  
 
Hovsjöskolan,	  Utbildningskontoret	  
 

1. Vad är din roll i projektet? 
 
2. Hur länge har du/ni varit involverade i projektet? 

 
 

3. Hur har det fungerat att arbeta tillsammans med personer från olika sektorer? 
 
4. Känner du att ni har fått tillräckligt med gehör för era önskemål och tankar i 

beslutsfattandet? 
 

5. Kan du nämna ett konkret exempel? 
 

6. Har samarbetet med entreprenör och arkitekter optimerat beslut angående material och 
design? 
 

7. Har du uppfattningen av att alla från skolans sida har känt sig delaktiga och viktiga i 
projektet? 
 

8. Har du någon erfarenhet från något tidigare projekt som inte har arbetat med formen 
strategisk partnering? 
 

9. Om du svarade ja i föregående fråga, har du i så fall uppfattat detta projekt som bättre? 
 

10. Har det uppstått några problem inom projektformen? 
 

11. Hur har ni inom gruppen hanterat eventuella problem? 
 

12. Har det varit svårt eller tidskrävande att komma i kontakt med andra inom gruppen? 
 

13. Har du medverkat i många möten? 
 

14. Har mötena inom gruppen varit produktiva? 
 

15. Tror du att stämningen inom gruppen har bidragit till att förbättra slutprodukten? 
 

16. Tror du att slutresultatet kommer att bli optimalt för att bedriva verksamhet enligt 
Södertäljemodellen?  
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Generellt	  underlag	  
 

Vad är din roll i projektet? 
 
Hur länge har du/ni varit involverade i projektet? 

 
Hur har det fungerat att arbeta tillsammans med personer från olika sektorer? 
 

 
1. Möjlighet att komma i kontakt med personer inom projektet? 

 
2. Hur har problemlösning inom projektet fungerat? 

 
3. Hur känner du att du har fått gehör för dina åsikter? 

  
4. Hur har samarbetet i gruppen mellan olika aktörer fungerat? 
 
5. Känner ni att nya lösningar (under projektets gång) har gynnat er? 

 
6. Hur är tilliten inom gruppen? 
 
7. Har öppenheten varit tillfredställande? 
 
8. Hur har beslutsprocessen varit ur tidsperspektiv? 
 
9. Hur har beslutsprocessen varit ur kvalitetssynpunkt? 
 
10. Hur har projektet fungerat i sin helhet? 

 
 

	  


