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Förord
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i arbetet i form av samtal, handledning och intervjuer. 

• Min handledare vid KAU Hakan Basaran.
• Min externa handledare vid NCC i Karlstad Ronny Pettersson.
• Karl-Arne Lersten vid Skanska i Karlstad.
• Gunnar Persson vid KBAB i Karlstad.
• Peter Fahlstad vid Karlstad kommun.
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Sammanfattning
Under många år har byggbranschen varit i stora strukturella förändringar och i 
diskussioner har det framkommit behov av att hitta nya samarbetsformer för att 
komma från problem med höga kostnader, brist på förtroende och andra kvalitets- och 
miljöproblem.

Partnering är ingen ny entreprenadform utan ett nytt sätt att samarbeta för beställare, 
entreprenörer och konsulter. Den stora skillnaden som partnering medför är 
nytänkandet som frångår de traditionella transaktionsaffär och övergår till 
relationsaffär med kunden med projektet i fokus. För att ett partneringsamarbete skall 
fungera måste samtliga aktörer tänka på ett helt nytt sätt. Detta uppnås bland annat 
genom att samtliga parter tillsammans arbetar fram gemensamma mål och arbetar 
med total öppenhet kring ekonomi, teknik, kvalitet, miljö och konflikter. Samarbetet 
skall vara baserat på öppenhet, förtroende och tillit. Genom att diskutera fram de bästa 
lösningarna för projektet skall kompetensen från samtliga aktörer lyftas fram och 
förhoppningsvis kommer detta att leda till en bättre produkt. Arbetssättet stimulerar 
alla inblandade parter och det ges utrymme för nya innovativa idéer. 

Vid införandet av den nya samarbetsformen har diskussioner uppkommit om hur 
dessa projekt upphandlas vid offentlig upphandling. Syftet med arbetet är att ge större 
kännedom om hur offentlig upphandling av partnering bör genomföras. Målet med 
examensarbetet är att utreda hur en samverkansentreprenad bör upphandlas enligt 
lagen om offentlig upphandling. 

För att utreda om offentlig upphandling av partnering går att tillämpa av offentliga 
beställare gjordes först en litteraturstudie där byggprocessen och tidigare genomförda 
samverkansentreprenader studerades. Utifrån den ökade kunskapsnivån kunde en 
anbudsförfrågan utarbetas och prövas i det lokala näringslivet genom samtal och 
intervjuer. Anbudsförfrågan har tagits fram utifrån referensobjekt som lokala 
offentliga beställare använt vid upphandling av partnering. Åsikterna från näringslivet 
om hur anbudsförfrågan skall vara utformad var relativt enhetliga. Däremot skiljde sig 
åsikterna i om förfrågan går att tillämpa vid offentlig upphandling. 

Studien visar att anbudsförfrågan baseras på mjuka kriterier, vilket kan medge stor 
inverkan av subjektiv bedömning från beställaren. Den offentliga beställaren skall 
visa på sund konkurrens, rättvis bedömning samt kunna påvisa icke-diskriminering, 
likabehandling och proportionalitet. Innan en offentlig beställare väljer att upphandla 
ett partneringsamarbete bör organisationen vara väl utvecklad för ett samarbete som 
kräver mycket av beställaren. Referensobjekt av samma typ bör studeras och vidare 
utveckla bedömningsverktyg som följer LOU:s regelverk klart och tydligt. 
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Abstract
For several years there have been lots of structural changes in the construction 
process, discussions on how to find new ways to collaborate have been developed to 
avoid problems, with lack of trust, high prices, environment and quality problems.

Partnering is not a new form of contracting, only a new way for contractor, owner and 
designer to work together. The main benefits of this new thinking have been to change 
from transaction- to relationship businesses. The customer and the project are always 
in focus. To achieve these results there has to be total sincerity and openness from all 
of the project participants. Common goals with trust, reliance and openness are the 
main factors in making this partnership functional. 

With the introduction of this new form of collaboration, discussions have been made 
on how partnering will be affected by public procurement. The purpose with this 
study is to increase my knowledge about partnering and to acquire knowledge on how 
partnering should be publically procured. The objective of this study is to investigate 
how partnering should be publically procured accordingly to the Public Procurement 
Act (LOU).

To achieve this goal, information retrieval and research has been done at the 
University library. A draft was made of already accomplished local partnering 
procurements, and where handed out to two owners and contractors. It was later 
followed up with dialogues och interviews. The owners and contractors were united in 
the opinion on how the drafts should be made, but there was a difference of opinion 
on how the draft was to be made applicable to public procurement. 

The study showed that the draft was based on soft criterias, which could allow an 
influenced subjective judgement from the owner. The public offices have to prove 
open competition, fair judgement and none discrimination. Before choosing 
partnering as a collaboration form, the public buyer has to have a proper organisation 
and must be prepared for the hard work that will follow. Reference objects should be 
studied so that the Public Procurement Act will be followed. 
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1 Inledning
Examensarbetet vid byggingenjörsprogrammet genomfördes vid Karlstads universitet. 
Handledare är Hakan Basaran och examinator Malin Olin, avdelningen för energi-, 
miljö- och byggteknik. Extern handledare är Ronny Pettersson vid NCC i Karlstad.

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen har under många år varit i stora strukturella förändringar. Flera olika 
sätt att arbeta mellan beställare och entreprenör har tagits fram genom åren. De 
traditionella entreprenadformerna, som har funnits länge och är väl beprövade, t ex 
generalentreprenad, delad entreprenad och totalentreprenad har fått konkurrens i 
dagens byggsektor. 

Flera företag har anammat den nya samarbetsformen, vilken ännu inte har fått något 
riktigt namn här i Sverige. Ofta används den engelska benämningen ”Partnering”, 
men även den svenska översättningen samverkansentreprenad brukas. Partnering är 
framtaget i USA och Storbritannien, men har även med framgång används i Danmark. 
Initiativet att utveckla partnering togs av beställaren i utvecklingsländerna som inte 
var nöjda med de traditionella samarbetssätten. Beställaren hade tröttnat på det gamla 
sättet att arbeta med anbud, kostnads- och tidsöverdrag, samt de ständiga konflikterna. 
Vid införandet av partnering så försvann de suboptimeringar som uppstår i 
byggprocessen, med fokus på det enskilda företagets förtjänst. Detta gjorde det 
möjligt för beställaren att få en kvalitet på produkten som speglades av ett rättvist pris. 
Syftet med partnering är att få samtliga aktörer att samverka med gemensamma mål 
och projektet i fokus. Samtliga aktörer skall bidra med sin kompetens och ge förslag 
på lösningar under hela projektets livslängd. Detta leder till ett ”win-win” förhållande 
som gör att samtliga i projektet vinner på samarbetet. Det krävs att parterna inser att 
tävlingen är slut efter upphandlingen, och istället för att leta kryphål i 
förfrågningsunderlaget och undanhålla information så skall beställaren, konsulterna 
och entreprenörerna arbeta sida vid sida och utveckla en relationsaffär istället för 
transaktionsaffär. 

Vid upphandling av en samverkansentreprenad har det börjat tillämpas nya former för 
att bedöma anbuden. Bedömning av anbud med priset som styrande faktor har bytts ut 
mot mjuka parametrar. Privata beställare har oftast inga problem vid denna typ av 
upphandling, men för att få en god samarbetspartner behövs en korrekt bedömning av 
de mjuka parametrarna.

Offentliga beställare som lyder under Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) kan få 
problem att bevisa sund konkurrens vid bedömningen av anbuden med mjuka 
parametrar som grund. Bedömningen blir oftast subjektiv och kan då riskera ett 
överklagande från andra intressenter. 

 

1



1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen om samverkansformen partnering, samt ge 
större kännedom om hur offentlig upphandling av partnering bör genomföras.

Målet med arbetet är att utreda hur en samverkansentreprenad bör upphandlas enligt 
Lagen om Offentlig Upphandling. 

Den problemställningen som kommer att undersökas är:
• Hur bör en anbudsförfrågan utformas så att sund konkurrens erhålls, och LOU 

(Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. 

Arbetet riktar sig till upphandlande enheter för offentliga beställare, samt produktion 
och arbetsområdeschefer hos utföraren. Även studerande på högskola/universitet kan 
använda arbetet för en introduktion i partnering.

1.3 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till en beskrivning av partneringprocessen mellan beställare och 
entreprenör. Vidare kommer endast upphandling av partnering över tröskelvärde vid 
offentlig upphandling att beröras. De referensobjekt som används vid framtagandet av 
anbudsförfrågan kommer från den lokala marknaden. 

1.4 Arbetets upplägg
Kapitel 1 Inledning
I detta kapitel får läsaren en inblick i begreppet partnering och dess orsak till 
uppkomst. Här redovisas även arbetets syfte, metod och avgränsning.

Kapitel 2 Teori
Kapitlet teori ger läsaren de grundläggande begreppen i byggprocessen som behövs 
för förståelse vid införandet av partnering i byggprocessen. Även samverkansformens 
generella arbetssätt presenteras.

Kapitel 3 Resultat
Resultatet omfattar utkast till anbudsförfrågan, åsikter från näringslivet samt 
utarbetandet av anbudsförfrågan. I detta kapitel presenteras även referensobjekt som 
använts i framtagandet av anbudsförfrågan. 

Kapitel 4 Diskussion och slutsats 
I det sista kapitlet diskuteras och besvaras de ställda frågorna. Även de svårigheter 
som byggsektorns aktörer ställs inför vid upphandling av samverkansentreprenad 
diskuteras.
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1.5 Metod
Arbetet är till stor del baserat på litteraturstudie, samtal och intervjuer. Intervjuer 
genomförs med nyckelpersoner hos både offentliga beställare och entreprenörer. Här 
nedan beskrivs hur arbetet kommer att genomföras (se bild 1.1). Efter upprättandet av 
tidplanen för arbetet kommer litteratursökning och litteraturstudie att genomföras. För 
att kunna få en egen uppfattning om ämnet partnering utförs ett flertal samtal med 
offentlig beställare och entreprenörer. Tillsammans med litteraturstudien och samtalen 
kommer en anbudsförfrågan med bedömningsmall att utarbetas. Utkastet skickas 
sedan till offentlig beställare och entreprenörer i den lokala byggbranschen. Feedback 
på anbudsförfrågan fås sedan i en formell intervju tillsammans med personliga åsikter 
om ämnet. Analys av feedback och åsikter sker i samband med slutligt upprättande av 
anbudsförfrågan. 

Bild 1.1 Examensarbetets arbetsgång.
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2 Teori

2.1 Byggprocessen
Byggprocessen kan se ut på olika sätt, beroende på entreprenadform (se bild 2.1). De 
huvudsakliga delar som ingår i byggprocessen är program, projektering, upphandling, 
produktion samt förvaltning [1]. 

Bild 2.1 Byggprocessen för utförandeentreprenader[1]

2.1.1 Program och projektering
För att ett byggprojekt skall starta så krävs en idé och ett beslut. Beroende på om det 
är en privat beställare som kommer på en idé för att expandera företaget, eller om en 
kommun har en långsiktig planering av bostadsbeståndet så krävs ett beslut. Efter ett 
positivt beslut att t ex uppföra en byggnad kommer programskedet vilket leder till ett 
färdigt byggprogram (se bild 2.2). Byggnadsprogrammet är en start på projekteringen 
som efter gestaltning, systemutformning och detaljutformning leder till färdiga 
bygghandlingar (se bild 2.2). Entreprenadformen avgör vad respektive 
byggbranschaktör kommer att göra och i vilken omfattning [1], [2].

Bild 2.2 Program och projekteringsskede [1]
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2.1.2 Upphandling och anbud
Vid upphandling av ett byggprojekt krävs att beställaren vet vilken upphandlingsform 
som skall brukas. Begreppet innefattar sättet för anbudsinfordran, entreprenadform 
och ersättningsform. När upphandlingsformen är bestämd börjar arbetet med 
förfrågningsunderlaget som entreprenören kan lämna anbud på. 
Förfrågningsunderlaget kan ta olika former beroende på vilken entreprenadform som 
används, t ex vid generalentreprenad så är hela projekteringen genomförd och där 
finns också färdiga bygghandlingarna. Vid totalentreprenad kan det finnas endast 
byggnadsprogram som grund för förfrågning [1], [2].

Efter färdigställandet av förfrågningsunderlaget skickas detta ut till olika 
entreprenörer som kan välja om de vill lämna anbud (se bild 2.3). Vilka entreprenörer 
som ges möjlighet att lämna anbud styrs beroende på om det är privat beställare eller 
om det är en offentlig. Offentliga beställare är styrda att följa Lagen om Offentlig 
Upphandling, medan privata har större handlingsfrihet [1], [2].

Bild 2.3 Exempel på upphandlingsförfarande[1]

2.1.3 Produktion och förvaltning
När upphandlingen är genomförd och entreprenör är vald kan produktion påbörjas så 
snart beställning är klar (se bild 2.3). Vid totalentreprenad påbörjas projekteringen 
efter avslutad upphandling, medan utförandeentreprenader oftast kan påbörja 
produktion omgående. I många fall kräver beställaren en betalningsplan innan 
byggstart för att minska risken för tvist.

När överlämnandedatum närmar sig så finns det olika alternativ för hur 
produktionsfasen skall överföras till förvaltning. Vid en utförandeentreprenad eller 
totalentreprenad är det vanligast att slutbesiktningen avslutar produktionen, men det 
finns möjlighet till ett driftansvar om beställaren önskat detta i upphandlingen [1], [2].
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2.2 Entreprenadformer

2.2.1 Utförandeentreprenad
Utförandeentreprenader är ett samlingsnamn på de entreprenadformer som beställaren 
upphandlar efter att tillsammans med konsulter tagit fram färdiga bygghandlingar. 
Entreprenörerna kan bli upphandlade på olika sätt. De utförandeentreprenader som har 
utarbetats är Generalentreprenad (se bild 2.4), Delad entreprenad, Mycket delad 
entreprenad samt Samordnad Generalentreprenad. Eftersom projekteringen oftast är 
genomförd kommer entreprenörerna få färdiga bygghandlingarna redan vid 
upphandling (se bild 2.5). Det är enkelt för entreprenörerna att räkna ut en 
anbudssumma och lämna anbud. Anbudssumman med samtliga kostnader, inklusive 
risk och vinst, är oftast avgörande vid bedömningen samt val av entreprenör. Efter 
upphandling och beställning lämnas initiativet över till entreprenörerna som skall i 
produktionsfasen uppföra byggnaden. Vid slutbesiktningen överlämnas byggnadens 
funktionsansvar och förvaltning till beställaren och kunden [2], [4].

Bild 2.4 Organisationsschema vid Generalentreprenad [2]

Bild 2.5 Byggprocessen vid Utförandeentreprenad [4]

2.2.2 Totalentreprenad
Totalentreprenad (TE) används oftast när beställaren inte vet exakt vad slutprodukten 
skall vara. Behovet framställs i form av ett byggnadsprogram som kan tas fram i eller 
utan samråd med TE. Upphandling av totalentreprenad är oftast mycket enkel pga att 
beställaren endast behöver upphandla en entreprenör som sköter projektering och 
produktionen (se bild 2.6). Problemet som beställaren står inför vid upphandling är 
vad som skall bedömas i anbudet. Anbudssumman kan vara svår att specificera för 
entreprenörerna redan vid upphandling innan projekteringen är genomförd. 
Efter beställning får totalentreprenören fullständigt ansvar för projektering och 
produktion fram till slutbesiktning (se bild 2.7). Efter slutbesiktning överlämnas 
byggnaden till beställaren för förvaltning [2], [4].
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Bild 2.6 Organisationsschema vid Totalentreprenad [2]

Bild 2.7 Byggprocessen vid Totalentreprenad [4]

2.2.3 Funktionsentreprenad 
Funktionsentreprenad är en utarbetad entreprenadform som ger entreprenören ett 
funktions- och förvaltningsansvar över den färdiga byggnaden efter slutbesiktning (se 
bild 2.8). Med ett funktionsansvar kommer också ansvaret för att byggnaden skall 
vara korrekt byggd med tekniska lösningar som möjliggör ett enkelt och billigt 
underhåll för både beställaren och entreprenören. Upphandling sker på samma sätt 
som vid Totalentreprenad [2], [3], [4].

Bild 2.8 Byggprocessen vid Funktionsentreprenad [4]
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2.3 Ersättningsformer
Ersättning för en entreprenad kan ske på två olika sätt, Fast pris eller Löpande 
räkning. Det finns olika varianter och kombinationer av de två olika huvudtyperna. 
Entreprenadsumman skall omfattas av direkta kostnader, arbetsplatsomkostnader och 
entreprenörsarvode (se bild 2.9) [2].

Bild 2.9 Uppbyggnaden av en anbudskalkyl för en byggnadsentreprenad [2]

2.3.1 Fast pris
Fast pris innebär att redan i upphandlingsskedet bestäms ett pris för hela 
entreprenaden. För att kunna kalkylera ett bra pris använder entreprenörerna sig av 
förfrågningsunderlaget som beställaren tillhandahåller vid upphandling. När 
entreprenadtiden sträcker sig över en längre period så kan det fasta priset vara 
indexreglerat. Detta pga inflationsrisk som kan påverka entreprenörens 
materialkostnad till stora kostnadsökningar. Normalt används entreprenadindex E84 
som reglering [2].

Fasta á pris är en annan form av fast pris som kan användas med fördel när en snabb 
byggstart är av stort värde. Ersättningsformen innebär att beställaren tar fram en trolig 
mängdbeskrivning med hjälp av översiktliga utredningen. Denna mängd tillsammans 
med fasta á priser använder sig entreprenören av vid kalkylering. De fasta á priserna 
är färdiga priser på enheter som är bindande för entreprenören. [2]. 

2.3.2 Löpande räkning
Löpande räkning finns i olika varianter t ex med procentuellt arvode, fast arvode eller 
med kostnadstak och incitament. Ersättningen baseras på självkostnad av samtliga 
verkligt utförda arbeten, som vanligen redovisas varje månad för beställaren. 
Löpande räkning kan användas med fördel om det är svårt att utforma ett 
förfrågningsunderlag som skall ligga till grund för kalkylering. Det krävs ett stort 
förtroende från beställaren om löpande räkning skall användas som ersättningsform. 
Detta på grund av att entreprenören får betalt för samtliga aktiviteter, även omarbeten. 
[2].

2.3.2.1 Procentuellt arvode
Den enklaste formen av löpande räkning är med procentuellt arvode. Då utgår 
entreprenörens arvode med en fastställd procentsats på självkostnad av det verkliga 
arbetet. Ekonomiskt är beställaren i ett svårt läge med en ekonomisk modell som inte 
gynnar entreprenören att varken arbeta snabbt och effektivt. Entreprenören känner inte 
någon stimulans att bygga billigt [2].
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2.3.2.2 Fast arvode
Löpande räkning med fast arvode är en modell för att komma från nackdelarna med 
procentuellt arvode. Det fasta arvodet är konstant och ger inte entreprenören möjlighet 
att tjäna pengar på att bygga dyrt. I denna modell riskerar entreprenören att mista 
täckning för sina omkostnader om entreprenaden pågår för länge [2].

2.3.2.3 Kostnadstak med incitament
Ett mera utarbetat sätt att kontrollera kostnaden med löpande räkning är att införa ett 
kostnadstak som inte får överstigas, och med incitament som ger entreprenören 
stimulans att färdigställa bygget före tidplan. Incitamentet är oftast utformat så att 
beställaren och entreprenören delar på eventuell vinst eller förlust. Om kostnadstaket 
överstigs får entreprenören stå för kostnaderna över taket [2].

2.3.3 Kombinationer
Det förekommer flera varianter på kombinationer av löpande räkning och fast pris. 
Exempel på en kombination som brukas flitigt i partneringsamanhang är att använda 
en fast del som kan omfattas av t ex administration, vinst och risk, samt en rörlig del 
som t ex omfattar arbetstider [4].

2.4 Lagen om offentlig upphandling (LOU)

2.4.1 Allmänt
Enligt kapitel 1, 2 § i LOU styrs vilka som lyder under lagen. Dessa upphandlande 
enheter är staten, kommun samt landstinget, vilka är skyldiga att tillämpa LOU. 
Upphandlingen skall vara affärsmässig korrekt, följa konkurrenslagstiftningen och 
visa övriga samhället på exempel hur upphandling kan gå tillväga. [5], [6].

”Lagens tillämpningsområde m.m.
2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting och 
sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §.

Huvudregel om affärsmässighet
4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud 
skall behandlas utan ovidkommande hänsyn ”[5].

2.4.2 Upphandlingsförfarande
Enligt kapitel 3 i LOU benämnt upphandling av byggentreprenad regleras bland annat 
tröskelvärdena för varor och tjänster. Vid val av upphandlingsförfarande över 
tröskelvärdena finns tre olika alternativ; Öppen, selektiv och förhandlad upphandling, 
som kan användas för den situation som den är mest anpassad för. 

Upphandlingsförfarandet är reglerat pga att det skall finnas garantier för att 
upphandlingen är i enlighet med samtliga EES länder (Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet), och att det skall spridas på ett tillförlitligt sätt inom EES. Val av 
upphandlingsförfarande skall väljas utifrån lämplighet och krav på affärsmässighet, 
rådande konkurrensförhållande samt projektets art och omfattning [5], [6]. 
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” Val av upphandlingsförfarande
12 § Öppen eller selektiv upphandling skall användas om inte annat följer av 14 § 
eller 15 §.

14 § Förhandlad upphandling med föregående annonsering får användas om
1. entreprenaden utförs enbart för forskning, utveckling eller experiment, under 
förutsättning att utförandet inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och 
utvecklingskostnader,
2. i särskilda fall arten av arbetena eller därmed förknippade risker inte medger en 
förhandsvärdering” [5].

2.4.2.1 Öppen upphandling
Vid öppen upphandling skall anbud infordras genom annonsering. Prövning och 
antagande av anbud skall ske utan förhandling. Samtliga intresserade entreprenörer får 
lämna anbud och tiden för inlämnande av anbud är minst 52 dagar [6].

2.4.2.2 Selektiv upphandling
Selektiv upphandling är uppdelat i ett tvåstegsförfarande. Det första steget innebär att 
genom annonsering får samtliga intresserade entreprenörer lämna in en ansökan att få 
lämna anbud. Därefter kommer andra steget där ett urval görs vilka som inbjuds att 
lämna anbud. Dessa prövas och antas utan någon förhandling [6].

2.4.2.3 Förhandlad upphandling
Vid förhandlad upphandling är förfarandet ungefär som selektiv upphandling, förutom 
att efter anbudsinfordran kommer ytterliggare ett steg med förhandling. Det måste 
minst vara tre entreprenörer med i förhandlingsfasen, under förutsättning att det finns 
så många lämpliga anbudsgivare [6].

2.4.3 Anbudsinfordran
Vid upphandling över tröskelvärdena skall i regel inbjudan till anbudslämnande ske 
via annonsering. Det är en förutsättning för att upphandlingsmarkanden skall vara 
öppen och konkurrensutsatt [6].

Förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget skall innehålla samtliga uppgifter som en entreprenör behöver 
för att kunna ge ett anbud.

I förfrågningsunderlaget skall följande ingå: Administrativa bestämmelser, 
kravspecifikation, kommersiella villkor, utvärderingskriterier, kvalifikationskrav.

Lagen är mycket strikt när det gäller att innehållet är komplett i 
förfrågningsunderlaget. Det innebär att den skall följa alla krav, villkor och 
bestämmelser som regleras i LOU. Förändringar är inte tillåtet under upphandlingen 
[6].

2.4.4 Prövning av anbud
Enligt kap 1, 22 § regleras hur den offentliga upphandlande enheten skall bedöma 
anbuden i stort. Antingen skall det lägsta godkända anbudet antas eller det anbud som 
är mest ekonomiskt fördelaktigt. I utvärderingskriterierna skall det klart framgå vilka 
grunder som upphandlande enheten kommer att utvärdera anbuden utifrån. 
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Om den upphandlande enheten väljer det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet så 
skall samtliga kriterier för bedömning anges i annonsen eller i förfrågningsunderlaget. 
Kriterierna skall vara tydliga, mätbara och om möjligt rangordnas och viktas. Detta i 
syfte att en subjektiv bedömning inte skall vara möjlig. Exempel på 
utvärderingskriterier kan vara pris, underhållkostnader, funktion, miljöpåverkan, 
kvalitet, tidsfaktorer m.m. Förutsättning för bedömning av anbuden är att samtliga 
kriterier är väl genomtänkta och att de bedöms på objektiv grund.

Om den upphandlande enheten väljer det lägsta priset som grund är endast priset 
avgörande vid valet av entreprenör [6].

2.5 Partnering

2.5.1 Bakgrund
Partnering är inte en entreprenadform utan en samverkansform som ryms inom 
gränserna för de beflitliga entreprenadformerna. Främst används totalentreprenad som 
bas för ett partneringsamarbete. 

I Sverige används ibland benämningen samverkansentreprenad i stället för partnering 
och enligt Tekniska Nomenklatur Centralen, TNC, definieras partnerskap enligt 
följande: 

”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för 
att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett  
bättre gemensamt resultat i ett projekt” [7, sid 23].

Den största skillnaden mellan traditionella entreprenadformer och 
partneringsamarbete är att samtliga parter skall arbeta i team med öppen ekonomisk 
redovisning, gemensamma mål och ett stärkt förtroende för varandra. Detta leder till 
en övergång från transaktionsaffärer till relationsaffärer, där det inte för den enskilda 
företagaren går att sälja endast ett projekt eller produkt med långsiktig vinst. En 
långsiktig fördjupad relation med kunden är att föredra. Samarbetet skall vara baserat 
på öppenhet, förtroende och tillit. Tre faktorer är avgörande för att ett 
partneringsamarbete skall vara framgångsrikt. Faktorerna är målen, fungerande 
relationer och resultatet [7]. 

Det förekommer två typer av partnering i Sverige, projektpartnering och strategisk 
partnering [7].

2.5.1.1 Projektpartnering
Projektpartnering avser samverkan i ett enskilt projekt som med fördel upphandlas i 
konkurrens. Målet med projektpartnering är att ge beställaren optimala lösningar i 
hela projektet och skapa mervärden för brukaren. Projektpartnering är lämpligt att 
använda vid komplicerade nybyggnadsprojekt på mellan 40-50 miljoner. Främst är 
projektpartnering mest lämpad inom tre områden, infrastruktur, kommersiella lokaler 
och industrier [7].

2.5.1.2 Strategisk partnering
I strategisk partnering kan flera projekt ingå i ett tidsbegränsat långsiktigt samarbete 
mellan beställare, entreprenör och konsult. Syftet med ett strategiskt samarbete är 
huvudsakligen att få ett fördjupat processtänk i hela organisationen, där samtliga 
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parter bidrar med sin expertis för att få optimala lösningar. Eftersom flera projekt 
ingår i strategisk partnering så finns förutsättningar för beställaren att styra projektet 
med erfarenhetsåterföring, vilket oftast leder till en bättre produkt. Exempel på 
strategisk partnering är Wästbygg- McDonald, Arcona- AP Fastigheter och KBAB- 
Skanska.  Strategisk partnering kan användas i många arbetsområden, t ex 
fastighetsförvaltning (facility management), drift och underhåll, ROT avtal för 
ombyggnad, nyproduktion samt projektledaruppdrag [7].

2.5.2 Förutsättningar
2.5.2.1 Allmänt
De förutsättningar som är mest grundläggande för ett partneringsamarbete är att 
samtliga parter är villiga att genomför projektet på samma sätt, och att förväntningar 
som beställare och entreprenör har på varandra förverkligas. Det är viktigt att samtliga 
aktörer är medvetna om att partnering är ett gruppfenomen, som strävar efter att i 
samspel uppnå ett gemensamt mål eller fullbordandet av en uppgift. För att samarbetet 
skall fungera så krävs en engagerad beställare och en driftig entreprenör [7], [8].

2.5.2.2 Beställaren
I många länder är det beställaren som har varit initiativtagande för införandet av 
partnering, men i Sverige har entreprenören varit lika pådrivande för att införa 
partnering på byggmarknaden.

I ett partneringsamarbete får beställaren en bättre produkt och mera valuta för 
investeringarna. Projekten blir genomförda i tid och kanske till och med före tidplan. 
Beställaren får god insyn i ekonomi, teknik, kvalitet, miljö och problem, pga att 
samtliga aktörer redovisar samtliga parametrar öppet.

Det blir också kreativt nytänkande i samarbetet med alternativa lösningar som 
utformas under projektets gång. Samtliga parter bidrar med sina kunskaper, 
erfarenheter och kompetens i projektet [7].

2.5.2.3 Entreprenören
Entreprenörerna i Sverige har välkomnat den nya samarbetsformen. Samtliga 
medverkande skall bli gynnad av ett partneringsamarbete, och även så entreprenören. 
Entreprenören får en större möjlighet att påverka projektet i tidiga skeden och 
medverka i projektutvecklingen, samt får medverka att bidra med bättre lösningar.

Det blir en minskad risk för entreprenören och en stabilare lönsamhet. Risken överförs 
mera till beställaren, men eftersom det är öppen redovisning av ekonomin kan 
beställaren kontrollera situationen. Samarbetet ger bra referenser inför kommande 
projekt, och ger möjlighet till återkommande affärer. Arbetsmiljön blir bättre i ett 
lärande samarbete och mindre konflikter uppstår. De konflikter som uppstår åtgärdas 
öppet och effektivt [7].

2.5.3 Samverkansprocesser
Anna Rhodin har i sin licentiatuppsats beskrivit sju olika interaktionsprocesser som 
ett partneringsamarbete till stor del är beroende av för att kunna fungera.

Samverkansprocesserna är (se bild 2.10): Gemensamma mål, konfliktlösning, teknisk 
samverkan, kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar, teambuilding och 
organisation, upphandling och kontrakt, samt relationer och förtroende.
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Bild 2.10 Interaktionsprocesser [8]

2.5.3.1 Gemensamma mål 
Den interaktionsprocess som ligger till grund för hela partneringprocessen är 
framtagandet av gemensamma mål. Syftet med målen är att överbrygga konflikter 
mellan beställare, entreprenör, konsulter m fl i projektorganisationen. Målen skall tas 
fram i samråd med samtliga aktörer och de skall vara möjliga att uppnå. Eftersom 
samtliga aktörer är delaktiga ökar engagemanget, ambitionsnivån och kreativiteten. 
Målen skall vara väl motiverade och styra var insatserna skall vara koncentrerade 
under projektets gång [8]. 

2.5.3.2 Konfliktlösning
I ett partneringsamarbete finns stor risk för konflikter mellan aktörerna. Det nära 
samarbetet kan bli påfrestande och för att kunna hantera de konflikter som uppstår bör 
det finnas klara regler för konflikthantering samt bestämmelser för när konflikten 
skall föras uppåt i organisationen. Löses konflikterna längre ner i organisationen blir 
samarbetet mera effektivt och slutprodukten blir oftast bättre. En organisation med lite 
konflikter karakteriseras av god kommunikation mellan undergrupperna, samt mellan 
ledningen och undergrupperna. De verktyg som används för konflikthantering skall 
leda till effektiv och en mindre störkänslig produktion [8].

2.5.3.3 Teknisk samverkan
För att föra projektet framåt krävs oftast problemlösande åtgärder av tekniska 
lösningar. Detta skall genomföras snabbt och effektivt för att minska hinder i 
produktionen. En samlad kompetens av nyckelpersoner i projektet ger möjlighet att 
väga ekonomiska, estetiska, miljömässiga, förvaltnings- samt produktionstekniska 
aspekter mot varandra. Med en förståelse för varandra kan projektet optimeras till den 
för beställaren bästa möjliga tekniska lösning [8].
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2.5.3.4 Kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar 
För att ett partneringsamarbete skall fungera bör kontinuerlig uppföljning genomföras 
och möjliggöra erfarenhetsåterföring till projektet. Total Quality Management (TQM) 
eller totalkvalitetsledning är ett begrepp som återkommer i litteraturen om partnering 
vilket bland annat innebär ett sökande efter ständiga förbättringar. I ett 
partneringsamarbete skall samtliga inblandade söka efter den för kunden bästa 
lösningen. Detta innebär att samtliga aktörer skall ge förslag utifrån deras expertis. 
Om kunskap och erfarenhet saknas kan även externa förslag välkomnas. För att kunna 
följa upp ett projekt så krävs ett relevant mätsystem. Exempel på variabler som med 
framgång har använts till uppföljning har varit kostnad, tidplan, kvalitet och säkerhet. 
Mätvärdena skall vara väsentliga och utgöra underlag för beslutsfattande [8].

2.5.3.5 Teambuilding och organisation
I en organisation är ett gott samarbete med förtroende mycket viktigt för att minska 
risken för konflikter. Teambuilding är ett bra sätt för att få god kontakt parterna 
emellan och ger bra förutsättningar för ett samarbete med gemensam utgångspunkt. 
Teamtänkandet innebär att projektet står i centrum och lagmedlemmarnas starka sidor 
framhävs. Det innebär även mindre risk för suboptimerande verksamheter från 
medverkande parter t ex smarta kontraktsformuleringar för att kunna tjäna pengar på 
någon annans svagheter. En del av teambuildningen genomförs genom speciella 
möten, där nyckelpersoner från delar av flertalet aktörer deltar. Dessa möten benämns 
Workshops och genomförs tidigt i projektet. Ett syfte med mötena är att arbeta fram 
ett gemensamt måldokument för projektet samt senare i projektet följa upp 
verksamheten. ”The facilitator” eller så kallad partneringsledare är en ny viktig 
befattning som har uppkommit i partnering. Dennes uppgifter är att organisera 
teambuildning och workshops samt verka för en öppen kommunikation parterna 
mellan. Partneringsledaren skall helst vara oberoende och inte vara part i målet. De 
som väljer partneringsledare kallas ”the champion” och skall vara representanter för 
varje organisation som är part i projektet [8].

2.5.3.6 Upphandling och kontrakt
Det är viktigt att varje part skall känna sig som en vinnare i ett partneringsamarbete. 
En förutsättning för detta är rättvisa genom hela projektet. Med rättvisa menas oftast 
priser och förtjänster. Om parterna är nöjda med upphandling och kontraktet, så 
begränsas risken för konflikter och omförhandlingar. Kontraktet kan strikt och rättvist 
styra ett partneringsamarbete, men vissa inom branschen ser partnering som något 
informellt som utvecklas i relationer människor emellan. Det förekommer argument 
för att partnering skall få möjligheten att utvecklas med hjälp av ett flexibelt kontrakt 
[8].

2.5.3.7 Relationer och förtroende
Eftersom partnering till stor del är baserat på relationer måste medverkande individer 
besitta vissa egenskaper som möjliggör ett gott samarbete. Det behövs ett delat 
förtroende och öppenhet för motparten, samt att ha viljan att dela ansvaret för misstag 
som begås. Det fordras också en flexibel och öppen kommunikation parterna emellan 
[8].
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2.5.4 Förfrågningsunderlag och upphandling

2.5.4.1 Allmänt
Vid upphandling av ett partneringsamarbete, till skillnad från de flesta traditionella 
upphandlingar, så krävs det mera av beställarens organisation. Vid uppförandet av 
förfrågningen måste beställaren veta varför just partnering skall användas, hur 
samarbetet skall vara utformat och även hur skall den bästa anbudsgivaren selekteras?
 
För att bedöma anbuden vid upphandling av ett partneringsamarbete kan både hårda 
och mjuka parametrar användas. De mjuka parametrarna bör i större omfattning 
avgöra vilket anbud som skall antas. Anbudssumman är svår att fastställa i ett 
partneringsamarbete eftersom beställaren oftast endast vet syftet med byggnaden. 
Beställaren skall innan utformning av förfrågan ta fram funktionskrav och önskemål 
för projektet, och utifrån dessa utforma urvalskriterier inför prövning av anbud. 
Kriterierna skall vara lätta att förstå och vara väsentliga för projektet.

Det är mycket viktigt speciellt vid offentlig upphandling att urvalskriterierna är 
specificerade och viktade. Viktningen skall vara mätbar i form av procent eller 
poängsystem [7].

I kriterierna vid bedömning av anbud bör följande ingå: 
• Vilken anbudsgivare som har kommit med bästa möjliga funktionella lösning.
• Vilket förslag uppfyller och överträffar beställarens krav och önskemål.
• Vilken anbudsgivare har störst möjlighet att utveckla projektet med 

nytänkande och kreativitet.
• Vilken anbudsgivare har den lämpligaste organisationen och upplägget av 

partnering.
• Har anbudsgivaren ett marknadskunnande. D v s finns erfarenhet av att arbeta 

nära beställaren och brukaren [7].

2.5.4.2 Kriterier för bedömning
Vid bedömning av anbud behövs ett antal kriterier som är väsentliga och som kan 
viktas och mätas. Exempel på urvalskriterier som beställaren kan använda sig av för 
att få den bästa anbudsgivaren kan vara [7]:

Hårda kriterier:
• Anbudssumman/riktpris och takpris
• Förslag på incitament
• Arvoden (Tjänstemän och hjälpmedel)
• Vinstkrav
• Ersättning för administration
• Timkostnader för olika kategorier
• Enhetspriser och á-priser

Mjuka kriterier:
• Referenser från tidigare utförda projekt.
• Förslag på medarbetare i det aktuella projektet (Nyckelpersoner).
• Anbudsgivarens förmåga att klara av uppdraget.
• Är anbudsgivarens kvalitets- och miljöcertifierad?
• Anbudsgivarens värderingar och organisation.
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• Anbudsgivarens förslag på tekniska lösningar och utvecklingsmöjligheter.

2.5.4.3 Viktning av kriterierna
När listan på urvalskriterier är fullständig bör beställaren rangordna, prioritera och 
vikta kriterierna. Oftast bedömer beställaren kriterierna utifrån ett poäng- eller 
procentsystem. Rekommenderad viktning av mjuka och hårda parametrar är 20-40 % 
på hårda och 60-80 % på mjuka [7].

2.5.4.4 Projektpartnering
Projektpartnering bygger helt på förtroende från tidigare lyckade projekt och 
referenser. Förtroendet är till stor del baserat på specifika personer som beställaren 
oftast har som krav att han/hon finns med vid en eventuell återkommande 
upphandling. Beställaren har goda erfarenheter av dessa nyckelpersoner och vet att de 
klarar av projektet både tekniskt och ekonomiskt. Bedömningen skall vara 
konkurrensutsatt och följa lagen enligt LOU [7].

2.5.4.5 Strategisk partnering
Problem som uppkommer vid offentlig upphandling av strategisk partnering är 
lagkravet från LOU som reglerar att upphandlingen skall vara konkurrensutsatt och 
tidsbegränsad. 
Inom den privata sektorn kan upphandlingen genomföras efter ett antal lyckade 
genomförda projekt, där förtroendet byggs upp under en längre tid av gott samarbete 
[7].

2.5.5 Framgångsfaktorer
Det finns ett antal viktiga faktorer och som avgör om partnering skall bli 
framgångsrikt. Samtliga aktörer som ingår i ett partneringprojekt måste ha en 
förförståelse innan ett samarbete inleds. För att öka möjligheten till ett lyckat 
samarbete bör en reflektion genomföras av följande faktorer [7].

• Kundorientering: För entreprenören och konsulten är det viktigt att ställa om 
så att kunden är i fokus och inte egna företagets intresse. När kunden lyckas så 
kommer även samtliga medverkande i projektet att präglas av framgång. Det 
skapar goda referenser till kommande upphandlingar och en kund som kan 
tänka sig att återvända till en god samarbetspartner.

• Ledarskap och teambuilding: Ett nytt ledarskap kommer att krävas som 
präglas av hög empati och social kompetens. Detta för att skapa goda 
relationer med kunden och teamet. 

• Förtroende, öppenhet och tillit: Detta skall samtliga deltagare i samtliga 
organisationer som ingår i ett partneringprojekt vara medvetna om och stödja. 
Från högsta ledning ända ner till lägsta befattning skall man vara av samma 
åsikt för att enkelt kunna lösa konflikter och skapa god företagsanda.

• Rätt människor och deltagare i projektet: Alla människor är inte anpassade att 
kunna medverka i ett partneringprojekt. Medarbetaren måste inneha rätt känsla 
för kunden och besitta empati som krävs för att arbeta i team.

• Information och kommunikation: Information kommer att krävas i stor 
omfattning för att samtliga medarbetare skall känna teamkänslan. Det krävs en 
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god ledare som vet att hemligheter inte gynnar processen. Informationen skall 
vara lätt tillgänglig och relevant. Kommunikationen är mycket viktig för att 
medarbetaren skall känna sig involverad och delaktig. 

• En gemensam vision och tydliga mål: Enligt ovan nämnt så krävs tydliga 
riktlinjer i form av en vision, tydliga mål som är enkla och mätbara.  
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 3 Genomförande

3.1 Utformning av anbudsförfrågan
För att svara på problemformuleringen har en anbudsförfrågan utarbetats från flertalet 
genomförda förfrågningar. Anbudsförfrågan har granskats av fyra oberoende 
intressenter i det lokala näringslivet, vilka sedan givit sin åsikt både på arbetssättet 
partnering samt anbudsförfrågan. Intressenterna är lokala offentliga beställare och 
lokala entreprenörer. Jag har valt att visa sammanfattning av tre 
anbudsförfrågningarna i bilaga 2 som påverkade utformningen av utkastet till 
anbudsförfrågan till störst del.

Vid val av kriterier och viktning av dessa har jag använt mig till stor del av de 
anbudsförfrågningar som finns i bilaga 2. Dessa har sedan jämförts med litteraturen 
samt granskats av medverkande intressenter. 

3.2 Utkast till anbudsförfrågan 
Det kompletta utkastet av anbudsförfrågan finns i bilaga 1 där hela bedömningen av 
anbud är beskriven. Här nedan åskådliggörs val och viktning av kriterierna, samt en 
kort beskrivning av projektet samt av varje kriterium. Projektet är en fiktiv 
nyproduktion av kvarter med flerbostadshus.

Beskrivning av projektet
Projektet omfattas av nybyggnation av ”kv Framtiden” som ligger i Karlstad. Idag 
finns ingen verksamhet på tomten. Kommunen äger marken som det skall uppföras 
hyresbostäder i enlighet med planprogrammet.

Upphandlingen sker enligt LOU 3 kap, som en öppen upphandling, samt 
ersättningsform fastställes i samråd mellan parterna i samband med upphandling.

Utvärderingen av anbuden har bedömts utifrån kriterierna ”kvalitet och utgångspunkt” 
som viktas till 50 %, ”anbudssumman” till 20 % och ”medarbetare” till 30 %. 
Utvärderingen av anbudsgivare har skett i tre steg: uteslutningsfas och 
kvalificeringsfas, anbudsvärderingsfas och intervjufas. 

Värderingsgrunder
Anbudssumman (20 poäng)
Anbudssumman är det enda hårda kriteriet i anbudsförfrågan som kan användas vid 
bedömning av anbuden. I anbudssumman kan ingå många olika hårda kriterier, t ex 
vinst, risk, incitament m.m. 

Poäng för anbudssumma uträknas enligt följande:
Lägsta godkända anbud/entreprenörs anbud x 20
Dvs. lägsta anbud / lägsta anbud = 1,0 vilket ger 1x20=20 p
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Kvalitet och utgångspunkt (50 poäng)

Värdegrund 10p
För att ha samma utgångspunkt och förståelse så bör beställare och entreprenör vara 
av samma åsikt om vad partnering innebär och vad som skall uppnås med samarbetet. 
Både företagets ledning och lokala medarbetare skall kommentera följande kriterier: 
Ansvar, samarbete, teamkänsla, engagemang, resurshushållning, tillgänglighet.

Kompetens 10p
Anbudsgivarens kompetens värderas utifrån den kunskap som visas tillgängligt i 
presenterad organisation.

Samarbetsförmåga 20p
Samarbetsförmågan för anbudsgivaren skall genomlysa hela organisationen, från 
ledningen till hantverkaren. Samarbetet skall baseras på öppenhet, ärlighet, förtroende 
och tillit. Projektet skall vara i fokus för samtliga medarbetare, och hela 
organisationen skall vara medvetna om de gemensamt uppställda målen.

Organisation 10p
Partneringorganisationen värderas utifrån hur kompatibel anbudsgivarens organisation 
är i förhållande till beställarens egen organisation. Detta i syfte att minska inkörningen 
av organisationen. 

Medarbetare (30 poäng)
I ett partneringsamarbete är medarbetaren oerhört viktig och måste därför bedömas 
utifrån många olika kriterier. Även tidigare referenser är av stor vikt att tillhandahålla 
beställaren för bedömning. De mest betydelsefulla personer i ett partneringsamarbete 
enligt referensobjekten har varit nedanstående befattningar. Poängsättningen av 
följande befattningshavare baseras på intervju till 50 % och referenser från tidigare 
beställare till 50 %: Företagsledare 10p, Projektledare 10p, Platschef 10p.
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Poängvärderingmall
• Anbudssumman (20 poäng)
• Kvalité och utgångspunkt (50 poäng)
• Medarbetare (30 poäng)

Maximalt kan en anbudsgivare få 100 poäng (20+50+30). 

A.1
Anbudssumman 
(20 poäng)

Värderas enligt nedan.

A.2
Kvalité och 
utgångspunkt
(50 poäng)

Värdegrund 10p Anbud 100 %

Kompetens 10p Anbud 50 %
Referenser 50 %

Samarbetsförmåga 20p Referenser 100 %

Organisation 10p Anbud 100 %
B.
Medarbetare 
(30 poäng)

Företagsledare 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Projektledare 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Platschef 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %
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4 Resultat

4.1 Sammanställning av intervjuer
Sammanställningen bygger på resultatet från samtal och intervjuer med två offentliga 
beställare samt två entreprenörer i det lokala området. Ett första utkast av 
anbudsförfrågan skickades ut till respektive beställare och entreprenör. 
Anbudsförfrågan var sammanställd av flertalet olika anbudsförfrågningar som 
offentliga beställare har använt sig av vid upphandling av partneringsamarbete i olika 
former. I bilaga 2 och 3 redovisas intervjufrågorna och svaren i sin helhet.

Både beställarna och entreprenörerna tycker att det var en bra utformad 
anbudsförfrågan, men att det fanns vissa brister. Diskussioner kretsade under 
intervjuerna kring hur förfrågan skall vara utformad för att få en korrekt upphandling i 
ett partneringsamarbete. 
Argument som framhävdes av samtliga intervjuade var att vid upphandling av 
partnering kan det nästan inte finnas något pris, eftersom beställaren oftast inte kan 
specificera vad som skall uppföras. Beställaren vet oftast syftet med byggnaden, men 
inte hur den skall vara utformad. Båda entreprenörerna är ense om att priset inte skall 
vara så högt viktat i bedömningen av anbuden. Ena entreprenören och båda 
beställarna kunde till och med ta bort priset helt för att få en mera korrekt utvärdering. 
Samtliga fyra intervjuade personer ansåg att ersättningsformen i ett 
partneringsamarbete bör vara uppdelad på en fast och rörlig del med någon form av 
incitament. De är även överens om att sund konkurrens skall råda för att få ett bra pris 
och bra medarbetare.

Båda entreprenörerna anser att det saknas några parametrar i utvärderingskriterierna. 
Inköp eller utlandsinköp är en mycket viktig parameter som bör utvärderas och 
kompletteras i anbudsförfrågan. Det behövs även kompletteras med flera kriterier som 
organisation, kvalitetssäkring, ekonomistyrning och förvaltning. De tycker även att 
det är väldigt viktigt att bedömningen av anbud blir utvärderad, och att samtliga 
anbudsgivare kan utläsa hur de blivit bedömda. 

Det råder delade meningar angående om LOU behöver kompletteras, specificeras eller 
på något annat sätt anpassas vid införandet av partnering i byggbranschen. Ena 
beställaren och ena entreprenören anser att det är möjligt att göra en offentlig 
upphandling av en partneringentreprenad. Argumenten är att LOU inte skall 
detaljreglera upphandlingen så att man missar affärsmässigheten. Den andra 
beställaren och entreprenören anser att det förmodligen måste ske någon förändring 
för att anpassa den nya samarbetsformen till branschen. De tror på entreprenadformen 
men ser svårigheterna att få en balanserad konkurrens. 

Några andra synpunkter som framfördes:

• Angående anbudsförfrågans bedömningsmall tycker ena beställaren att 
balanseringen och förhållandet som råder i en bedömning tveklöst måste vara 
anpassat till det specifika objektet. Det går inte att göra en mall som gäller för 
samtliga projekt

• När en offentlig beställare upphandlar ett partneringprojekt så tycker även 
samma beställare att man köper person och organisation, och att man bör 
värdera en platschef högre än övriga. 
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• Den andre beställaren anser att det inte är själva förfrågan som avgör 
konkurrensen, utan det finns andra större problem som avgör. 

• Det borde inte medges att uppenbara fel i anbud får rättas till efter anbudstiden 
utgång tycker den ena entreprenören. Det kan missbrukas utav den offentliga 
beställaren. 

4.2 Ändring av anbudsförfrågan 
Utifrån åsikterna från intervjuerna så bör följande förändras:

• Kriteriet ”anbudssumman” bör tas bort från bedömningen. Den bör däremot 
vara med som kvalificeringsparameter. Priset bör vara ungefär lika för 
samtliga anbudsgivare. Priset kommer även med stor sannolikhet att förändras 
under projektets gång.

• Vid upphandling av partneringsamarbete köper beställaren organisation och 
medarbetare. Vissa medarbetare i nyckelpositioner bör värderas högre pga 
dennes stora möjlighet att påverka projektets framgång.

• Flera mjuka kriterier behövs för att kunna genomföra en mer rättvis 
upphandling. Följande kriterier bör kompletteras och utvecklas: inköp, 
organisation, kvalitetssäkring, ekonomistyrning och förvaltning.

Poängvärdering (100 poäng)
Kvalité och utgångspunkt (70poäng)
Värdegrund 10p, 
Under kriteriet värdegrund kommer inget att förändras. Företagets ledning och lokala 
medarbetare skall kommentera följande kriterier. 

• Ansvar
• Samarbete
• Teamkänsla
• Engagemang
• Resurshushållning
• Tillgänglighet

Kompetens 20p, 
Anbudsgivarens kompetens värderas utifrån den kunskap som visas tillgängligt i 
presenterad organisation. Teknisk kompetens, kvalitetssäkring och förvaltning bör 
ingå som utvärderingskriterier. Kriteriernas viktning är till stor del beroende på 
projekt vilka som skall vara styrande.

Samarbetsförmåga 20p, 
Samarbetet skall baseras på öppenhet, ärlighet, förtroende och tillit. Projektet skall 
vara i fokus för samtliga medarbetare, och hela organisationen skall vara medvetna 
om de gemensamt uppställda målen. Samarbetsförmågan skall vara klart och tydligt 
beskriven i anbudet.

Organisation 10p, 
Organisationens flexibilitet är avgörande vid sammanslagning av två eller flera olika 
organisationer som skall arbeta med gemensamma mål. Anbudsgivare skall beskriva 
det egna företagets organisation, samt förslag på sammanslagning av de olika 
organisationerna. Kriterier som bör bedömas är inkörningstal, tidigare erfarenheter 
och referenser och företagets organisationsstruktur.
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Ekonomi 15p
De ekonomiska verktyg som finns att tillgå i ett partneringsamarbete bör vara inräknat 
vid bedömning av anbuden. Beställaren vill veta vilka resurser som entreprenören 
besitter i form av inköp, både inrikes och internationellt i syfte att kunna pressa priser 
på material. Även ett genomtänkt ekonomisystem för redovisning som är anpassat till 
partnering, och den interna ekonomiredovisning som det medför, är ett bra 
utvärderings kriterium. Anbudsgivaren bör därför utifrån företagsnivå redovisa hur de 
skall utföra följande parametrar:

• Ekonomistyrning 5p
• Inköp 5p
• Redovisningssystem 5p

Medarbetare (25 poäng)
Utifrån näringslivets åsikter i intervjuerna så rangordnas de mest betydelsefulla 
personer i ett partneringsamarbete. Poängsättningen av följande befattningshavare 
baseras på intervju till 50 % och referenser från tidigare beställare till 50 %, samt 
poängsättningen visar tydligt vilken befattning som projektet mest är beroende av: 
Företagsledare 5p, Projektledare 5p, Platschef 15p
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Poängvärderingmall
• Kvalité och utgångspunkt (75 poäng)
• Medarbetare (25 poäng)

Maximalt kan en anbudsgivare få 100 poäng (75+25). 

A. 1
Kvalité och 
utgångspunkt

Värdegrund 10p Anbud 100 %

Kompetens 20p Anbud 50 %
Referenser 50 %

Samarbetsförmåga 20p Referenser 100 %
Anbud 100 %

Organisation 10p Anbud 100 %

Ekonomi 15p Anbud 100 %
B.
Medarbetare 

Företagsledare 5p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Projektledare 5p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Platschef 15p Intervju 50 %

Referenser 50 %
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5 Slutsats 

5.1 Anbudsförfrågan
Hur bör en anbudsförfrågan utformas så att sund konkurrens erhålls, och LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) efterlevs? 

Detta var frågeställningen som ställdes i början av arbetet. Det som har framkommit 
vid utarbetandet och analysen av anbudsförfrågningarna är att samtliga förfrågningar 
är projektberoende. Detta medför att det inte går att göra en mall som kan användas 
vid samtliga upphandlingar av partnering. Det som talar emot är att bedömningen av 
kriterier varierar beroende på projekt, d v s vad beställaren anser vara mest 
betydelsefullt att värdera. 

Jag har även kommit fram till att vid upphandling av ett partneringsamarbete är det 
svårt för beställaren att använda sig av hårda kriterier eftersom då måste projektet vara 
mer specificerat. Detta betyder att det är de mjuka kriterierna som skall dominera 
utvärderingen, vilket kan medge stor inverkan av subjektiv bedömning från 
beställaren. Det kan uppstå en onödig möjlighet för övriga anbudsgivare, som inte 
fick entreprenaden, att överklaga. För att den upphandlande enheten skall kunna välja 
det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet skall samtliga kriterier för bedömning 
anges klart och tydligt. Kriterierna skall vara tydliga, mätbara och om möjligt 
rangordnas och viktas. Det råder delade meningar i näringslivet vilka mjuka kriterier 
som kan vara mätbara utan möjlighet till en subjektiv bedömning. 

I anbudsförfrågan är bedömningen av medarbetare en stor del som påverkar vilken 
anbudsgivare som får entreprenaden. För att beställaren inte skall vara subjektiv vid 
val av medarbetare krävs en mycket sträng bedömningsmall. Jag anser att valet av 
medarbetare är den största risken till subjektiv bedömning från beställaren. För att få 
en objektiv bedömning skall det inte gå att utläsa i anbuden vilka medarbetare som är 
aktuella. Endast beskrivning och referenser av medarbetare skall vara beställaren 
tillhanda som grund för bedömning.

Det finns möjlighet att bevisa sund konkurrens i en upphandling med endast mjuka 
kriterier, men det krävs en otroligt enkel, överskådlig och rättvis bedömning. För att 
göra en objektiv bedömning anser jag även att anbuden skall vara anonyma i tidiga 
skeden.
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5.2 Partnering och offentlig upphandling
Enligt min åsikt skall en offentlig upphandling vara baserat på objektiva bedömningar 
av samtliga anbud. Den offentliga beställaren skall kunna påvisa sund konkurrens och 
rättvis bedömning som är mätbar och som inte kan ifrågasättas i någon form. Staten, 
Kommun och Landsting har kravet från allmänheten att föregå med gott exempel och 
vara föregångsorganisation för att visa resterande branschorganisationer på 
exemplariska referensobjekt. Vid utformningen av anbudsförfrågan och efter 
näringslivets åsikter har det framkommit att det är de mjuka kriterierna som i stor grad 
styr bedömningen av anbud. Med bedömning av mjuka kriterier följer också risken 
för subjektiv bedömning, och därmed kommer problem för en offentlig beställare att 
kunna påvisa icke-diskriminering, likabehandling och proportionalitet. 

I LOU kapitel 1, 4 § står det att:
”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns  
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud 
skall behandlas utan ovidkommande hänsyn” [5].

Lagen kan tyckas vara diffus pga att den täcker ett så stort område, samt det finns 
möjlighet att tolka den på olika sätt. För en offentlig beställare som är partisk i sin 
bedömning kommer det att straffa sig i form av minskat intresse från entreprenörer 
som känner sig orätt behandlade. 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) som består av ca 15 personer kan tyckas 
vara underbemannade för att kunna kontrollera en så stor marknad som 
byggbranschen. Kontroller utförs för sällan och oftast krävs ett överklagande för att få 
en upphandling granskad, samt att även om det finns möjlighet för byggföretagen att 
pröva riktigheten av en offentlig upphandling enligt LOU så har det hittills utnyttjats i 
begränsad omfattning. Detta beror dels på dyra juridiska kostnader samt att ett 
tilldelningsbeslut måste överprövas enligt 10-dagarsregeln. Vilket innebär att den 
upphandlande enheten måste vänta minst tio dagar innan upphandlingskontraktet 
upprättas. Under dessa 10 dagar från den tidpunkt information om tilldelningsbeslutet 
sänts ut, skall övriga anbudsgivare ges möjlighet att överklaga. Tidsfristen är svår att 
hantera pga att andra anbudsgivares handlingar är normalt inte offentliga förrän efter 
tilldelningsbeslutet.

För att svara på om partnering är lämpligt samarbetssätt för de lokala 
byggbranschaktörerna vid offentlig upphandling blir svaret både ja och nej beroende 
på beställare. Partnering som samarbetsform skall inte endast vara för privata 
beställare att bruka, utan offentliga beställare skall också kunna använda den nya 
samarbetsformen. Vissa offentliga beställare har visat på stor framgång, men det finns 
mycket att förbättra. 
För att kunna svara ja så skall den offentliga beställaren vara klar med vad partnering 
innebär och att samarbetssättet inte är ett sätt att kringgå LOU. Beställarens 
organisation skall vara anpassad, samt att information och referensobjekt skall ha 
studerats.

Målet var att utreda hur en samverkansentreprenad bör upphandlas enligt lagen om 
offentlig upphandling, vilket jag tycker att ovanstående frågeställning besvarar. 
Tyvärr kan jag inte hålla med den optimistiska delen av byggbranschen som tycker att 
offentlig upphandling av partnering fungerar idag. Det krävs mycket mera av de 
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offentliga beställarna att bevisa sund konkurrens och inte leva på gränsen vad LOU 
reglerar. LOU täcker ett stort område och kan inte specificeras så att den reglerar 
upphandling i minsta detalj. Lagen är öppen för tolkning i många avseenden, vilket 
skapar diskussioner. Detta betyder inte att partnering är en sämre samarbetsform vid 
offentlig upphandling. Partnering som samarbetsform har nu funnits i branschen en 
relativ kort tid jämfört med de traditionella entreprenadformerna, och bör därför få 
mera tid så att byggbranschens lagar och aktörer får en chans att anpassa sig. Kritiken 
skall tas med största allvar anser jag och om den gör det kommer det att medföra en 
bra framtid för partnering i offentlig upphandling.
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Bilaga 1 Utkast till anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan
för nyproduktion av

”kv Framtiden”

Upprättad av Lars Johansson,
Byggingenjörprogrammet Karlstads Universitet,

Examensarbete 2006.

Karlstad 2006-05-20
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Allmän information om projektet
Projektet omfattas av nybyggnation av ”kv Framtiden” som ligger i Karlstad. Idag 
finns ingen verksamhet på tomten. Kommunen äger marken som det skall uppföras 
hyresbostäder i enlighet med planprogrammet och skisser som bifogas i 
förfrågningsunderlaget.

Definition av partnering
Partnering är ett långsiktigt förhållande mellan två eller flera parter som tillsammans 
arbetar mot samma mål med ömsesidig respekt och engagemang. Samarbetet skall 
effektivisera varje parts resurser och ge ett teamförhållande utan gränser. Förhållandet 
skall baseras på tillit till varandra och en hängivenhet att nå samma gemensamt 
uppställda mål. Projektet skall alltid vara i fokus, och skall ge en mer produktions- 
och kostnadseffektiv produkt, med större möjlighet för samtliga parter att bidra med 
innovationer och ständigt utveckla produkten till det bättre. Samarbetet skall baseras 
på öppenhet, ärlighet, förtroende och tillit. 
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Upphandlingsföreskrifter

Beställare

Beställarens ombud
AB XXXXXX
Box XX 
XXX XX Karlstad

Kontaktperson för denna förfrågan
Lars Johansson
Box XX
XXX XX Karlstad
Telefon:  054-XX XX XX
Mobiltelefon: 076-866 41 04
Fax:  054- XX XX XX 
E-postadress:   lars.j.johansson@euromail.se

Upphandlingen
Upphandlingen sker enligt LOU 3 kap, som en öppen upphandling. 
Anbudet ska följa bifogat anbudsformulär för att inte förkastas. Följ angiven 
numrering. 
Utvärderingen sker enligt anbudsvärdering. Den inbördes viktningen mellan Pris, 
kvalité och samarbetare är 20-50-30. Den insikt anbudsgivaren uppvisar och det 
förtroende anbudssvaren ger har störst betydelse i utvärderingen.

Anbudet ska vara tillhanda senast 2006-08-01, i kuvert märkt ”Partnering för 
framtiden”.
Anbudet ska vara giltigt i 60 dagar. 

Anbudsöppning kommer att ske vid förrättning där minst två av beställaren utsedda 
personer kommer att delta.

Byggstart förutsätter att gemensamt formulerade projektmål kan uppnås.
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Avtalsföreskrifter
Entreprenaden genomförs i partneringsamarbete med totalentreprenad och ABT 94 
som grund. Vid beställning av entreprenaden kommer kontrakt enligt ABT94 att 
upprättas.

Ansvarsförtydligande gentemot ABT 94
Parterna är tillsammans ansvariga för de val som utförs i projektet. Entreprenörens 
funktionsansvar gäller således även för de av beställaren rekommenderade lösningar. 
På samma sätt betalar beställaren för tilläggskostnader som bägge parter anser krävs 
för att uppnå den tänkta funktionen och som inte förutsågs när valen skedde.

Ersättningsform
Ersättningsform fastställes i samråd mellan parterna i samband med upphandling.
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Anbudsformulär
Två kuvert skall lämnas in för att anbudet inte skall förkastas. 
Första kuvertet märkt ”A” skall ha följande innehåll: 

• Grundkrav kvalifikation
• A. Allmänt
• A.1 Anbudssumman
• A.2 Kvalité och utgångspunkt

Det andra kuvertet märkt ”B” skall innehålla punkt B. Intervju.

Grundkrav kvalifikation
A. Skatteverkets blankett SKV 4820 ej äldre än tre månader inlämnas.
B. Teknisk och ekonomisk kapacitet beskrivs som visar att anbudsgivaren klarar
uppdraget.
C. Tre stycken referenspersoner med beställarroll och telefonnummer till dessa för
genomförda entreprenader med liknande samverkansupplägg. Referenserna ska avse
föreslagen platsorganisation om möjligt. Projekten bör inte vara avslutade mer än tre
år tillbaka.

A. Allmänt
1. Företagsnamn
2. Organisationsnummer
3. Adress
4. Kontaktperson för anbudet med telefonnummer
5. Ange kvalitets- och miljöledningssystem.
Beskriv hur anbudsgivarens kvalitetssystem och miljöledningssystem fungerar i
samverkan med andra företags rutiner.

A.1 Anbudssumman
Redovisa anbudssumman samt förslag till ersättningsform.

A.2 Kvalité och utgångspunkt
I anbudet skall följande bifogas:

• Anbudsgivarens definition av partnering. 
• Anbudsgivarens värdegrunder (se förklaringar och motivering).
• Förslag på organisation (se förklaringar och motivering).
• Anbudsgivarens referenser från tidigare genomförda partneringsamarbete.
• Anbudsgivarens kompetensbank.
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B. Intervju
Följande personer skall namnges och referenser skall medfölja från tidigare partnering 
samarbeten: 

� Dels av person i företagsledande ställning
� Dels av person som avses verka som Projektledare
� Dels av person som avses verka som Platschef
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Anbudsvärdering

Prövningen av anbud
Beställaren medger att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar 
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller 
ansökningen att få lämna anbud. 
Medgivande gäller också att anbudet får förtydligas och kompletteras, om det kan ske 
utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning, s k nollställning. 
Nollställning innebär således, att anbud behandlas så att de blir jämförbara med andra 
anbud. Komplettering av anbud kan endast begäras avseende lämnat svar och 
bifogade handlingar, 1 kap. 21 § LOU.

Vid utvärdering av anbud kommer de för beställaren mest fördelaktiga anbuden att 
antas med hänsyn till samtliga parametrar som presenteras i anbudsutvärderingen 
nedan.
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden samt att eventuellt förkasta 
samtliga anbud.

Utvärderingen sker i tre steg:
Steg 1: Uteslutning och kvalificering
Detta steg innebär att anbuden skall klara de grundläggande kraven i punkterna 
Grundläggande kvalifikation och Allmän.
Steg 2: Anbudsvärdering
I steg 2 kommer anbuden (A1 och A2) värderas utifrån bedömningsmallen nedan. 
Lägsta poäng för att anbudet skall kvalificera till nästa steg är 45poäng.
Steg 3: Intervju
De anbud som ej förkastas och kvalificerar sig vidare skall följande personer i dessa 
företag genomgå en intervju. Följande personer kommer att intervjuas var för sig.

� Dels av person i företagsledande ställning
� Dels av person som avses verka som Projektledare
� Dels av person som avses verka som Platschef

Intervjun utgår från att de berörda personerna skall beskriva vad som är viktigt och 
vad de tänker bidra med inom följande områden för att beställaren skall få den mest 
prisvärda slutprodukten:

• Bemötande.
• Kompetens.
• Värdegrund (se Förklaringar och motivering).
• Samarbetsförmåga (se Förklaringar och motivering).
• Organisation.
• Kvalitet- och miljöarbete.
• Ersättningsform och affärsteknik.
• Ekonomiredovisning och inköp.
• Logistik.
• Konflikthantering.
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Poängvärdering

Anbudssumman (20 poäng)

Kvalité och utgångspunkt (50 poäng)
Värdegrund 10p
Kompetens 10p
Samarbetsförmåga 20p
Organisation 10p

Medarbetare (30 poäng)
Företagsledare 10p
Projektledare 10p
Platschef 10p

Maximalt kan en anbudsgivare få 100 poäng (20+50+30). 

A.1
Anbudssumman 
(20 poäng)

Värderas enligt nedan.

A.2
Kvalité och 
utgångspunkt
(50 poäng)

Värdegrund 10p Anbud 100 %

Kompetens 10p Anbud 50 %
Referenser 50 %

Samarbetsförmåga 20p Referenser 100 %

Organisation 10p Anbud 100 %
B.
Medarbetare 
(30 poäng)

Företagsledare 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Projektledare 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Platschef 10p Intervju 50 %

Referenser 50 %

A.1 Anbudssumman
Poäng för Anbudssumma uträknas enligt följande:
Lägsta godkända anbud/entreprenörs anbud x 20
Dvs. lägsta anbud / lägsta anbud = 1,0 vilket ger 1x20=20 p
A.2 Kvalité och utgångspunkt
Poäng för kvalité baseras på tidigare erfarenheter och referenser, samt bedömning av 
interaktion av förslagen organisation med vår egen organisation.
B. Medarbetare
Poängen för medarbetarna baseras på referenser och intervjuer. 
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Förklaringar och motivering
Värdering av anbud

Anbudssumman
Priset är en av de hårda viktiga parametrar som i sund konkurrens inte skall fälla ett 
avgörande i bedömningen. Anbudssumman skall vara i samma prisklass från samtliga 
anbudsgivare. Felaktigt pris kommer med stor sannolikhet bli förkastat. Vid uppenbar 
felräkning kan enligt 1 kap. 21 § LOU medges korrigering.

Poäng för Anbudssumma uträknas enligt följand:
Lägsta godkända anbud/entreprenörs anbud x 20
Dvs. lägsta anbud / lägsta anbud = 1,0 vilket ger 1x20=20 p

Kvalité och utgångspunkt

Värdegrund 
För att ha samma utgångspunkt och förståelse så bör beställare och entreprenör vara 
av samma åsikt om vad partnering innebär och vad som skall uppnås med 
samarbetet.
Parametrar som kommer att värderas:

• Ansvar
• Samarbete
• Team känsla
• Engagemang
• Resurshållning
• Tillgänglighet

Kompetens
Anbudsgivarens kompetens värderas utifrån den kunskap som visas tillgängligt i 
presenterad organisation. 

Samarbetsförmåga 
Samarbetsförmågan för anbudsgivaren skall genomlysa hela organisationen, från 
ledningen till hantverkaren. Samarbetet skall baseras på öppenhet, ärlighet, 
förtroende och tillit. Projektet skall vara i fokus för samtliga medarbetare, och hela 
organisationen skall vara medvetna om de gemensamt uppställda målen, så att inga 
suboptimeringar uppstår.

Organisation
Partneringorganisationen värderas utifrån hur kompatibel anbudsgivarens 
organisation är i förhållande till beställarens egen organisation. Detta i syfte att 
minska inkörningen av organisationen. 

Medarbetare 
Ett samarbete mellan beställare och entreprenör kräver ett gott samarbete lokalt och 
regionalt. De nyckelbefattningarna skall vara representerade av goda medarbetare som 
har stor erfarenhet av partnering. Poängsättningen av följande befattningshavare 
baseras på intervju till 50 % och referenser från tidigare beställare till 50 % 
(företagsledare, projektledare, platschef).
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Bilaga 2 Sammanfattning av anbudsförfrågningar från 
näringslivet

Nybyggnad och ombyggnad av KBAB:s fastighetsbestånd i Karlstad, 
Strategiska partnering

Beskrivning av projektet
Upphandlingen syftar till att forma partnerskap för flera uppdrag och under en längre 
tid, vilket omfattar renoveringsprojekt 1-15 + nybyggnadsprojekt 1-3 [10]. 
Upphandling har genomförts i enlighet med bestämmelserna i 3 kap lagen om 
offentlig upphandling, LOU, som en Öppen upphandling. 

Ersättningsformen utarbetas gemensamt med parterna.

Utvärderingen av anbuden har bedömts utifrån kriterierna ”kvalitet” som viktas till 80 
% och kriteriet ”pris” till 20 %. Utvärderingen av anbudsgivare har skett i tre steg: 
uteslutningsfas, kvalificeringsfas och anbudsvärderingsfas. De tre anbudsgivarna med 
högst poäng utifrån anbudens innehåll, dvs. de mest fördelaktiga anbuden, kallas till 
en avslutande intervju. De anbudsgivare som klarat kvalificeringsfasen kallas 
avslutningsvis till en utvärderingspresentation där vi tillsammans slutligen fastställer 
gjord utvärdering [10].

Värderingsgrunder
Anbudssvaren under rubrik B och C nedan ska lämnas av tre personer i varje företag 
var för sig [10]:
� Dels av person i företagsledande ställning
� Dels av person som avses verka som Projektledare
� Dels av person som avses verka som Platschef

B. Kompetens, byggprocessen
Beskriv i anbudet hur kvalitet säkerställs inom områdena ”Bemötande och 
Utförande”.
Vad innebär följande påståenden för dig och vad är ditt bidrag för att åstadkomma 
detta?:

Bemötandet
1. Ett nyfiket lyssnande finns i våra samtal
2. Meningsskiljaktigheter lyfts fram med intresse för att hitta bättre lösningar
3. Alla berörda blir informerade och delaktiga i problemlösning
4. En laganda finns där alla stöttar och hjälper varandra
5. Ett etiskt ansvarsfullt uppträdande gäller där alla är ärliga och pålitliga
6. Engagemangsnivån och servicekvaliteten är hög mot varandra och utåt [10]

1



Utförandet
1. Arbetet utförs med stor yrkeskompetens där ansvarstagande för miljö, hälsa, 
kundbehov och förvaltningsskedet särskilt beaktas
2. Vi hushållar med resurser
3. Vi har en bra arbetsmiljö
4. En bra logistik och planering gäller [10].

C. Kompetens, affärskritiska områden
Beskriv mycket kortfattat vad du tycker är viktigt och vad du tänker bidra med inom 
följande områden för att KBAB ska få den mest prisvärda slutprodukten: 
1. Pris
2. Leveranstid
3. Driftkostnader
4. Kvalitet
5. Estetiska egenskaper
6. Funktionella egenskaper
7. Tekniska egenskaper
8. Kompetensstöd
9. Miljöpåverkan
10. Affärsetik [10]

Pris.
Skall anges för varje angivet projekt var för sig (renoveringsprojekt 1-15 + 
nybyggnadsprojekt 1-3 i Projektspecifikationen, bilaga 2) totalentreprenörens fasta 
del som en procentandel av total produktionskostnad inklusive projektering men 
exklusive samtliga byggherrekostnader [10].
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Ombyggnad för närsjukvård i Säffle och Kristinehamn, 
Partneringentreprenad

Beskrivning av projektet
Projektet omfattar ombyggnad av hus 1 och 2 på sjukhuset i Säffle samt hus 1 på 
sjukhuset i Kristinehamn. För denna upphandling tillämpas Lag (1992:1528) om 
offentlig upphandling LOU. Öppen upphandling enligt LOU kap 3 tillämpas.

Ersättning skall utgå dels i form av en fast del till fast pris, benämnd fast arvode, och
dels i form av en rörlig del på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

Anbudsprövningen sker i två steg utöver i AFB.5 angivna prövningskriterier.
I ett första steg prövas om anbudsgivare uppfyller de skallkrav som ställts för att 
anbudet skall tas upp till prövning, se AFB.31. I nästa steg prövas anbudet utifrån de 
värderingsgrunder som ställts upp. Beställaren kommer att anta det anbud som totalt 
sett är det mest ekonomiskt fördelaktiga och som uppfyller ställda krav [11].

Värderingsgrunder vid prövning av anbud

Utvärderingskriterium Vikt tal Viktning
1. Styrning mot nöjda kunder och rätt kvalitet 25 %
1. Genomförande
2. Egenkontrollsystem
3. Referenser
4. Entreprenörens tankar

2. Styrning mot låga årskostnader och lättskötta anläggningar 20 %
1. Livscykelkostnader
2. Förvaltning
3. Referenser
4. Entreprenörens tankar

4. Organisation och personalens meriter 25 %
1. Kompetens partnering
2. Platsorganisation
3. Referenser
4. Entreprenörens tankar

5. Entreprenörsarvode och ekonomistyrning 30 %
1. Budgetriktkostnad
2. Arvodets fasta del
3. Procentpåslag
4. Kostnadsstyrning
5. Entreprenörens tankar [11].
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Nybyggnad av Sättersvikens avloppsreningsverk, (Hammarö 
kommun) Projektpartnering

Beskrivning av projektet
Hammarö kommun skall uppföra nytt avloppsreningsverk vid Sätterviken. I projektet 
ingår; Reningsverk, Växthus – Allmän del, Våtmark arealavrinning och Ledningsnät 
till reningsverket. Upphandling sker enligt LOU 6 kap, förenklat 
upphandlingsförfarande.

Ersättningsformen utarbetas gemensamt med parterna.

I anbudet ingår att genomföra bygg- mark och övriga anläggningsarbeten. Projektet är 
beläget å fastigheten Sätter 2:1 mitt emot fastigheten Sätter 2:3 [12].

Värderingsgrunder
Utvärderingen kommer att genomföras så att B:1 – B:7 kommer att värderas innan 
kuvert
C:1 innehållande budgetpris kommer att öppnas.

B:1 Arbetsmodell max 20 poäng
B:2 Kvalitet/Miljö max 10 poäng
B:3 Organisation max 10 poäng
B:4 Ersättningsmodell max 20 poäng
B:5 Ekonomiredovisning max 20 poäng
B:6 Inköp max 20 poäng
B:7 Tidsplan max 10 poäng
C:1 Budgetpris max 20 poäng

Budgetpriset önskas uppdelat på
a) Bygg- och anläggningskostnad
b) Maskin- och rörkostnad
c) El- och styr / regler kostnad
d) Vvs kostnad
e) Totala kostnaden för ”Växthus – allmän del” anges separat
f) Totala kostnaden för ledningsnät anges separat [12].

Poäng för pris beräknas enligt följande:
Lägst budgetpris ger 20 poäng. För varje % skillnad till lägsta pris görs ett avdrag om 
0,5 poäng [12].
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Bilaga 3 Intervjufrågor

1.  Vad är dina allmänna synpunkter på anbudsförfrågan som du har tagit del av? 
Positivt, negativt?

2.  Hur tycker du att utvärderingen av anbud bör utformas? Varför?

• Förhållandet mellan mjuka resp hårda parametrar? (t ex Mjuka: Värdegrund, 
samarbetsförmåga, medarbetare Hårda: anbudssumman, organisation, 
kompetens).

• Saknas det ngn parameter som bör tas hänsyn till? Och i så fall hur mycket?
• Skall det tas bort ngn parameter? Varför?
• Vad tycker du om värdering av anbudssumman? 
• Är förhållandet 20-50-30 en rättvis poängsättning?

3.  Vilken ersättningsform tycker du är den mest effektiva för beställaren och 
entreprenören? Varför?

4.  Viken upphandlingsform tycker du bör användas vid partnering över 
tröskelvärdet? Varför?

5.  Kommer denna anbudsförfrågan att främja sund konkurrens? Varför? 

6.  Tycker du att Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör kompletteras efter 
införandet av partnering i byggbranschen? Varför?

7.  Har du något att tillägga?
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Bilaga 4 Intervjusvar

Åsikter från Karl-Arne Lersten, Skanska Karlstad
Karl-Arne har deltagit i ett antal samverkansentreprenader som genomförts på 
Skanska i Karlstad. I en samverkansentreprenad tycker han att man får en bra kontakt 
med beställaren, en bättre produkt där man fokuserar på teknik och kvalitet vilket 
också ger ekonomiska fördelar för projektet. 

Karl-Arne är positiv till den här typen av anbudsförfrågan av partnering som innebär 
att man jobbar fram till ett gemensamt slutmål. 
Han tycker att det är väldigt viktigt att utvärderingen är utformad så att den som blir 
utvärderad kan utläsa varför han har blivit bedömd på det sättet han har blivit bedömd 
på. Det måste klart framgå hur beställaren har tänkt vid bedömningen. Oftast är det 
här som förfrågan får kritik pga att den är för luddig. En anbudsgivare måste veta 
varför han inte blev antagen. Det är också väldigt viktigt att utvärderingsmallen är 
med på ett tydligt sätt i förfrågan. En gemensam utvärdering tillsammans med alla 
entreprenörer som har lämnat anbud är mycket positivt. Beställaren berättar hur 
han/hon har bedömt och hur man har tänkt. Då ges det en möjlighet för de 
entreprenörerna som har lämnat anbud att ha en åsikt. Detta ger en minskad risk för 
klagomål i efterhand.

Angående anbudsförfrågans bedömningsmall tycker Karl-Arne att priset/budgeten är 
för högt viktad, och att den inte skall stå först i mallen. Istället skall det vara mera 
tryck på organisation, kvalitetssäkring, budget, ekonomistyrning, förvaltning och 
inköp, samt att det skulle vara bra om man utvecklar förfrågan mera än dom tre 
versionerna som står uppräknade. 

Karl-Arne menar att det är väldigt viktigt att när man går in i ett partneringprojekt så 
är det mycket viktigt att man är överens om de ekonomiska ramarna, då beställaren 
ofta har en summa pengar att bygga för och att man tillsammans lägger nivån på 
produkten, detta innebär också att det är full insyn i ekonomin. 

Karl-Arne menar att man även i ersättningsformen i ett partneringsamarbete bör 
använda sig av en fast och rörlig del. Det skapar fokus när den fasta delen är låst, samt 
att det skapar trygghet för beställaren. När avtal är skrivet så förändras inte den fasta 
delen, om inte projektet förändras väldig mycket. Innan avtal är skrivet enligt ABT så 
jobbar man under ett samarbetsavtal med exit-möjligheter. 

Enligt Karl-Arne är inte LOU något hinder för upphandling av partnering vid offentlig 
upphandling. Lämnar man ett anbud och görs en korrekt utvärdering som det tydligt 
framgår väldigt klart vad som bedöms redan i anbudsskedet, så tycker inte han att det 
kan bli någon osund konkurrens. Det ryms inom de regler som finns idag. 
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Åsikter från Ronny Pettersson, NCC Karlstad
Ronny har deltagit i ett antal partneringprojekt på NCC i Karlstad och han tycker att 
det är ett bra arbetssätt.

Ronny tycker att anbudsförfrågan var väl utformad och bra genomarbetad, men han 
har synpunkter på det som står i texten på prövning av anbud. Det borde inte medges 
att uppenbara fel i anbud får rättas till efter anbudstiden utgång. Det kan missbrukas 
utav den offentliga beställaren. 

Enligt Ronny kan det inte finnas något pris som man sitter och förhandlar om vid ett 
äkta partneringsamarbete. Då är det enbart mjuka parametrar som skall bedömas. Det 
som skall ingår i de mjuka parametrarna är organisation och företagets förmåga att 
klara av ett projekt. Idag finns flera avarter vid upphandling av partnering där man då 
har med priset på en del, och de mjuka parametrarna på den andra. Är det den avarten 
så bör priset vara den mest styrande parametern i förhållande till de mjuka 
parametrarna. Ronny anser att ett förhållande där priset är 80 % och mjuka parametrar 
är 20 % är en bra grund för bedömning. Men då är det ju inte en ren partnering som 
beställaren upphandlar.

Vid bedömning av anbud tycker Ronny att man skall titta på lokala organisationens 
förmåga att bemästra projektet. Det är ju den som skall producera fram resultatet. Det 
är även viktigt att man värderar företaget i större perspektiv t ex i tekniskt kompetens 
som el, rör, ventilation, installation m m. 

Ersättningsformen som används, enligt Ronny, är ursprungligen en ren löpande 
räkningsförfarande. Men det finns otroligt många avarter med partnering som man då 
skall gå ut i konkurrens och lämna ett pris. Då använder man sig av en fast del och en 
rörlig del.

Ronny har ingen direkt uppfattning om LOU behöver kompletteras eller specificeras, 
men anser att det förmodligen måste ske någon förändring för att anpassa den nya 
samarbetsformen till branschen.
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Åsikter från Peter Fahlstad, Karlstads Kommun

Peter har som entreprenör arbetat med partneringprojekt men ej i beställarrollen, han 
tycker att det verkar intressant och skulle gärna arbeta i ett sådant projekt.

Peter tycker att anbudsförfrågan är balanserad och bra, men att värderingsgrunderna 
och intervjuerna bidrar till en subjektiv bedömning. 
Angående anbudsförfrågans bedömningsmall tycker Peter att den balanseringen och 
förhållandet som råder tveklöst måste vara anpassat per objekt. Det går inte att göra 
en mall som gäller för samtliga projekt. Anbudssumman ska förmodligen inte vara 
med i en partneringupphandling med då väldigt många okända faktorer finnes. Man 
kan nyttja referensprojekt för att få en kostnadsbild men det är svårt att sätta pris på 
något som man inte vet vad det skall bli. I de flesta fall kan man ta bort 
anbudssumman helt från bedömningen. Det som skall bedömas är 
samarbetsförmågan, kompetensen och värdegrunden. 

Peter anser att det är svårt att hantera en upphandling som lyder under LOU, speciellt 
vid upphandling av ett partneringprojekt. Det är oftast endast genom prövning som 
man kommer att få veta om den utförts korrekt eller inte. 

När en offentlig beställare upphandlar ett partneringprojekt så tycker Peter att man 
köper person och organisation, och enligt hans erfarenhet så bör man värdera en 
platschef högre än övriga. En bra platschef klarar sig med en lite halvt hjälplig 
projektledare. Men det är ingen som klarar sig utan en vass platschef. 

Peter anser att ersättningsformen i ett partneringprojekt borde var någon form av 
incitamentersättning, men det går bra med ren löpande räkning eller fast och rörlig 
ersättning. Man måste dock alltid ha en bas för att hålla ner kostnaden.

Peter framför även att det negativa med partnering är att de som har lyckats med ett 
partneringsamarbete en gång alltid har en fördel. Det innebär att alla anbudsgivare 
som har goda referenser alltid kommer vara i en bättre position vid bedömning. Det 
främjar ju inte konkurrensen. Det hänger så mycket på om det är personer som man 
köper och att värderingen av värdegrunden är rätt utformad. 

Peter tror på entreprenadformen men ser svårigheterna att få en balanserad 
konkurrens. 
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Åsikter från Gunnar Persson, KBAB Karlstad

Gunnar har deltagit i ett antal partneringprojekt, både projekt- och strategisk 
partnering. 

Gunnar anser att det är företagens kompetens att lösa uppdraget som gör det billigt 
och högkvalitativt. Det kan inte bli ett lågt pris om man inte har kompetens. 
Egentligen är det hur stor vinst som är det mest intressanta för jämförelse. Gunnar 
tycker att det är bättre att stryka de hårda parametrarna helt och låta de mjuka 
parametrarna fälla avgörandet. Det är svårt med hårda parametrar eftersom en 
partnering är ett så diffust uppdrag. Förhållandet kan vara ännu mer dominerande av 
de mjuka parametrarna i förfrågan.

Gunnar tycker att ersättningsmodellen för ett partneringsamarbete skall baseras på en 
fast och en rörlig del. Beställaren skall betala ett löpande rörligt pris för arbete och 
material, men det skall inte gå, för entreprenören, att tjäna pengar på att köpa dyrare 
material eller högre kvaliteter. Om projektet tar lika lång tid och inte ökas i 
omfattning vid t ex utbyte av material, så skall den fasta delen vara lika. 
Det som Gunnar tycker kan bli negativt i ett partneringsamarbete är om någon 
medarbetare ”gör ett dåligt jobb” så kan flera omarbeten behövas. Eftersom 
partneringsamarbete oftast löses med löpanderäkning som ersättningsform så kan 
beställaren få betala två gånger för samma arbete. 
Det kan lösas med hjälp av ett tak på övertidstimmar så att man kan betala timmar upp 
till ett tak och sedan får entreprenören stå för resterande. Detta gäller inte 
tilläggsbeställningar.

Gunnar anser att det inte är själva förfrågan som avgör konkurrensen, utan det finns 
andra större problem som avgör det. Konkurrensen är beroende om du har en liten 
region med få aktörer eller i en storstad. På en mindre ort så är man mera beroende av 
varandra. Det finns en större förutsättning för att få samverkanseffekter. Samtidigt 
kan det finnas en risk för att man är ”nöjd” som entreprenör. I en större stad kan man 
få ett problem med att entreprenören inte är så ambitiös som man vill, samt att det blir 
en större omsättning på entreprenörer vilket gör att partneringsamarbetet inte blir lika 
effektivt. 

Enligt Gunnar så går att göra upphandling med partnering. Han ser inga problem med 
det. LOU kommer att förändras utifrån EU direktiv. Andemeningen med LOU är inte 
att detaljreglera så att man missar affärsmässigheten.

Enligt Gunnar så är lagen om offentlig upphandling (LOU) inget problem. Han vill ha 
sund konkurrens för att få ett bra pris och bra medarbetare. Värdering av anbud sker 
oftast med en övervikt på kvalité (ca 80 %) och en mindre del på priset (ca 20 %). 
Priset består av fast del, vinst mm, men kvalitén i form av referenser, organisation, 
sätt att se på partnering m.m. skall bedömas starkare eftersom samarbetet är av stor 
betydelse i ett partneringsamarbete.
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Bilaga 5 Ändring av anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan
för nyproduktion av

”kv Framtiden”

Upprättad av Lars Johansson,
Byggingenjörprogrammet Karlstads Universitet,

Examensarbete 2006.

Karlstad 2006-09-20
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Allmän information om projektet
Projektet omfattas av nybyggnation av ”kv Framtiden” som ligger i Karlstad. Idag 
finns ingen verksamhet på tomten. Kommunen äger marken som det skall uppföras 
hyresbostäder i enlighet med planprogrammet och skisser som bifogas i 
förfrågningsunderlaget.

Definition av partnering
Partnering är ett långsiktigt förhållande mellan två eller flera parter som tillsammans 
arbetar mot samma mål med ömsesidig respekt och engagemang. Samarbetet skall 
effektivisera varje parts resurser och ge ett teamförhållande utan gränser. Förhållandet 
skall baseras på tillit till varandra och en hängivenhet att nå samma gemensamt 
uppställda mål. Projektet skall alltid var i fokus, och skall ge en mer produktions och 
kostnadseffektiv produkt, med större möjlighet för samtliga parter att bidra med 
innovationer och ständigt utveckla produkten till det bättre. Samarbetet skall baseras 
på öppenhet, ärlighet, förtroende och tillit. 
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Upphandlingsföreskrifter

Beställare

Beställarens ombud
AB XXXXXX
Box XX 
XXX XX Karlstad

Kontaktperson för denna förfrågan
Lars Johansson
Box XX
XXX XX Karlstad
Telefon:  054-XX XX XX
Mobiltelefon: 076-866 41 04
Fax:  054- XX XX XX 
E-postadress:   lars.j.johansson@euromail.se

Upphandlingen
Upphandlingen sker enligt LOU 3 kap, som en öppen upphandling. 
Anbudet ska följa bifogat anbudsformulär för att inte förkastas. Följ angiven 
numrering. 
Utvärderingen sker enligt anbudsvärdering. Den inbördes viktningen mellan Kvalité 
och Samarbetare är 75-25. Den insikt anbudsgivaren uppvisar och det förtroende 
anbudssvaren ger har störst betydelse i utvärderingen.

Anbudet ska vara tillhanda senast 2006-08-01, i kuvert märkt ”Partnering för 
framtiden”.

Anbudet ska vara giltigt i 60 dagar. 

Anbudsöppning kommer att ske vid förrättning där minst två av beställaren utsedda 
personer kommer att delta.

Byggstart förutsätter att gemensamt formulerade projektmål kan uppnås.
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Avtalsföreskrifter
Entreprenaden genomförs i partneringsamarbete med totalentreprenad och ABT 94 
som grund. Vid beställning av entreprenaden kommer kontrakt enligt ABT94 att 
upprättas.

Ansvarsförtydligande gentemot ABT 94
Parterna är tillsammans ansvariga för de val som utförs i projektet. Entreprenörens 
funktionsansvar gäller således även för de av beställaren rekommenderade lösningar. 
På samma sätt betalar beställaren för tilläggskostnader som bägge parter anser krävs 
för att uppnå den tänkta funktionen och som inte förutsågs när valen skedde.

Ersättningsform
Ersättningsform fastställes i samråd mellan parterna i samband med upphandling.
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Anbudsformulär
Två kuvert skall lämnas in för att anbudet inte skall förkastas. 
Första kuvertet märkt ”A” skall ha följande innehåll: 

• Grundkrav kvalifikation
• A. Allmänt
• A.1 Kvalité och utgångspunkt

Det andra kuvertet märkt ”B” skall innehålla punkt B. Intervju.

Grundkrav kvalifikation
A. Skatteverkets blankett SKV 4820 ej äldre än tre månader inlämnas.
B. Teknisk och ekonomisk kapacitet beskrivs som visar att anbudsgivaren klarar
uppdraget.
C. Tre stycken referenspersoner med beställarroll och telefonnummer till dessa för 
genomförda entreprenader med liknande samverkansupplägg. Referenserna ska avse 
föreslagen platsorganisation om möjligt. Projekten bör inte vara avslutade mer än tre 
år tillbaka.

A. Allmänt
1. Företagsnamn
2. Organisationsnummer
3. Adress
4. Kontaktperson för anbudet med telefonnummer
5. Ange kvalitets- och miljöledningssystem.
Beskriv hur anbudsgivarens kvalitetssystem och miljöledningssystem fungerar i
samverkan med andra företags rutiner.

A.1 Kvalité och utgångspunkt
I anbudet skall följande bifogas:

• Anbudsgivarens definition av partnering. 
• Anbudsgivarens värdegrunder (se förklaringar och motivering).
• Förslag på organisation (se förklaringar och motivering).
• Anbudsgivarens referenser från tidigare genomförda partneringsamarbete.
• Anbudsgivarens kompetensbank.

B. Intervju
Följande personer skall namnges och referenser skall medfölja från tidigare partnering 
samarbeten: Dels av person i företagsledande ställning, dels av person som avses 
verka som Projektledare, dels av person som avses verka som Platschef.
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Anbudsvärdering

Prövningen av anbud
Beställaren medger att en anbudsgivare eller anbudssökande rättar en uppenbar 
felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet eller 
ansökningen att få lämna anbud. 
Medgivande gäller också att anbudet får förtydligas och kompletteras, om det kan ske 
utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning, s k nollställning. 
Nollställning innebär således, att anbud behandlas så att de blir jämförbara med andra 
anbud. Komplettering av anbud kan endast begäras avseende lämnat svar och 
bifogade handlingar, 1 kap. 21 § LOU.

Vid utvärdering av anbud kommer de för beställaren mest fördelaktiga anbuden att 
antas med hänsyn till samtliga parametrar som presenteras i anbudsutvärderingen 
nedan.
Beställaren förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden samt att eventuellt förkasta 
samtliga anbud.

Utvärderingen sker i tre steg:
Steg 1: Uteslutning och kvalificering
Detta steg innebär att anbuden skall klara de grundläggande kraven i punkterna 
Grundläggande kvalifikation och Allmän.
Steg 2: Anbudsvärdering
I nästa steg kommer anbuden (A1) värderas utifrån bedömningsmallen nedan. Lägsta 
poäng för att anbudet skall kvalificera till nästa steg är 55 poäng.
Steg 3: Intervju
De anbud som ej förkastas och kvalificerar sig vidare skall genomgå en intervju. 
Följande personer kommer att intervjuas var för sig.

� Dels av person i företagsledande ställning
� Dels av person som avses verka som Projektledare
� Dels av person som avses verka som Platschef

Intervjun utgår från att de berörda personerna skall beskriva vad som är viktigt och 
vad de tänker bidra med inom följande områden för att beställaren skall få den mest 
prisvärda slutprodukten:

• Bemötande.
• Kompetens.
• Värdegrund (se Förklaringar och motivering).
• Samarbetsförmåga (se Förklaringar och motivering).
• Organisation.
• Kvalitet- och miljöarbete.
• Ersättningsform och affärsteknik.
• Ekonomiredovisning och inköp.
• Logistik.
• Konflikthantering.
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Poängvärdering

Poängvärderingmall
• Kvalité och utgångspunkt (75 poäng)
• Medarbetare (25 poäng)

Maximalt kan en anbudsgivare få 100 poäng (75+25). 

A. 1
Kvalité och 
utgångspunkt

Värdegrund 10p Anbud 100 %

Kompetens 20p Anbud 50 %
Referenser 50 %

Samarbetsförmåga 20p Referenser 100 %
Anbud 100 %

Organisation 10p Anbud 100 %

Ekonomi 15p Anbud 100 %
B.
Medarbetare 

Företagsledare 5p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Projektledare 5p Intervju 50 %

Referenser 50 %

Platschef 15p Intervju 50 %

Referenser 50 %
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Förklaringar och motivering
Värdering av anbud

Poängvärdering (100 poäng)
Kvalité och utgångspunkt (70poäng)
Värdegrund 10p, 
Under kriteriet värdegrund kommer inget att förändras. Företagets ledning och lokala 
medarbetare skall kommentera följande kriterier. 

• Ansvar
• Samarbete
• Teamkänsla
• Engagemang
• Resurshållning
• Tillgänglighet

Kompetens 20p, 
Anbudsgivarens kompetens värderas utifrån den kunskap som visas tillgängligt i 
presenterad organisation. Teknisk kompetens, kvalitetssäkring och förvaltning bör 
ingå som utvärderingskriterier. Kriteriernas viktning är till stor del beroende på 
projekt vilka som skall vara styrande.

Samarbetsförmåga 20p, 
Samarbetet skall baseras på öppenhet, ärlighet, förtroende och tillit. Projektet skall 
vara i fokus för samtliga medarbetare, och hela organisationen skall vara medvetna 
om de gemensamt uppställda målen. Samarbetsförmågan skall vara klart och tydligt 
beskriven i anbudet.

Organisation 10p, 
Organisationen flexibilitet är avgörande vid sammanslagning av två eller flera olika 
organisationer som skall arbeta med gemensamma mål. Anbudsgivare skall beskriva 
eget företags organisation, samt förslag på sammanslagning av de olika 
organisationerna. Kriterier som bör bedömas är inkörningstal, tidigare erfarenheter 
och referenser och företagets organisationsstruktur.

Ekonomi 15p
De ekonomiska verktyg som finns att tillgå i ett partneringsamarbete bör vara inräknat 
vid bedömning av anbuden. Beställaren vill veta vilka resurser som entreprenören 
besitter i form av inköp, både inrikes och internationellt i syfte att kunna pressa priser 
på material. Även ett genomtänkt ekonomisystem för redovisning som är anpassat till 
partnering, och den interna ekonomiredovisning som det medför, är ett bra 
utvärderings kriterium. Anbudsgivaren bör därför utifrån företagsnivå redovisa hur de 
skall utföra följande parametrar: Ekonomistyrning 5p, Inköp 5p, Redovisningssystem 
5p.

Medarbetare (25 poäng)
Utifrån näringslivets åsikter i intervjuerna så rangordnas de mest betydelsefulla 
personer i ett partneringsamarbete. Poängsättningen av följande befattningshavare 
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baseras på intervju till 50 % och referenser från tidigare beställare till 50 %, samt 
poängsättningen visar tydligt vilken befattning som projektet mest är beroende av: 
Företagsledare 5p, Projektledare 5p, Platschef 15p
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