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Förord 

Examensuppsatsen förutsättningarna för drift och underhåll av det statliga vägnätet 
är genomfört på programmet samhällsplanering Umeå Universitet. Studien har 

skrivits med hjälp av NCC Roads AB Vägservice i Umeå. Jag vill tacka min 
handledare Magnus Strömgren vid Umeå universitet för vägledning i 

uppsatsskrivandet. Jag vill tacka Stefan Bäcklund på NCC Roads AB som hjälpt 
mig med inriktning på examensarbetet samt med datainsamling och annan viktig 

information. Tack till respondenterna som ställde upp på intervju och ett stort tack 
till Trafikverket som varit väldigt tillmötesgående med information och data. 
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Abstract  

The purpose of this study has been to investigate the market of maintenance of the 
Swedish public's road network. In this study the potential for development of a 
public-private partnership in the maintenance market has been in focus. In order to 
investigate it more closely, a qualitative case study that emanates in Åsele and 
Jokkmokk area of business. The two areas are geographically similar with different 
contract design. Jokkmokk has a traditional contract and Åsele has a contract 
design towards partnering concept.  

The study is based on industry literature, reports, contract documents and 
interviews with key personnel in the industry. The transcribed interviews were 
processed by the method of thematic analysis. This was to find recurring themes in 
the interview responses. The study is based on the private company NCC Roads 
AB and the Swedish state authority Trafikverket. 

The results of the study show that there are indications of partnering concept are 
positive for the market. The perception is that Asele have a more flexible way of 
working than Jokkmokk. Reasons for this are many but the respondents main 
points are better skills and better dialogue between private and public companies in 
Asele compared to Jokkmokk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Partnering, Thematic analysis, Public-Private Partnership.  



iii 
 

Referat 

Syftet med denna studie har varit att analysera drift och underhåll av Sveriges 
statliga vägnäts marknad med entreprenader. I studien har utvecklingspotentialen 
av ett offentligt privat samverkan på drift och underhålls marknad varit i fokus. För 
att undersöka det närmare har en kvalitativ fallstudie med utgång i Åsele 
driftområde jämförts med Jokkmokk driftområde. Båda driftområdena har 
entreprenadformen totalentreprenad men med två olika kontraktsmodeller. 
Jokkmokk traditionell totalentreprenad och Åsele totalentreprenad med inriktning 
mot modellen partnering, en ökad samverkan mellan aktörerna.  

Studien bygger på branschlitteratur, rapporter, kontraktsdokument samt intervjuer 
med nyckelpersoner inom branschen. Respondenterna tillhör privata aktören NCC 
Roads AB och statlig förvaltningsmyndigheten Trafikverket. De transkriberade 
intervjuerna har bearbetats utifrån metoden tematisk analys för att hitta 
återkommande teman i respondenternas intervjusvar.  

Resultatet av studien visar på att det finns översiktliga indikationer att partnerings 
konceptet är positivt för att användas inom entreprenader inom drift och 
underhålls marknaden för Sveriges statliga vägnät. Uppfattningen är att Åsele 
driftområde har ett mer flexibelt arbetssätt än Jokkmokk driftområde. 
Anledningarna till detta är många men det respondenterna lyfter fram är ökad 
kompetens och bättre dialog mellan privata och offentliga aktörer i Åsele 
driftområde. 
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1. Inledning 

Ett välfungerande vägnätverk skapar ett transportsystem som tillgodoser 
medborgarnas och näringslivets behov. Sverige är ett avlångt land, med utspridda 
naturtillgångar, befolkning och har ett perifert läge i världen. Ett fungerande vägnät 
ger goda transportmöjligheterna inom landet såväl till utlandet. Möjligheten att 
kunna transportera gods, människor, energi och information är viktigt för att landet 
ska fungera och leder till välstånd (Grennberg 1993, s 9-11). Det svenska vägnätet 
består av begreppen allmänna vägar och enskilda vägar. Allmänna vägar är statlig 
eller kommunal ägda och enskilda vägar är väghållaren ansvarig. Väghållaren är 
oftast en markägare eller någon organisation. Det svenska vägnätet är stort enbart 
det offentligt ägda vägarna uppgår till cirka 140 000 km (98500 km statligt- och 
41600 km kommunalt ägt). Till detta tillkommer cirka 74 500 km enskilda vägar 
med statliga bidrag och ytterligare privata enskilda vägar utan statliga bidrag. För att 
ge ett perspektiv på den totala statlig- och kommunal ägda väglängden 140 000 km. 
Kan det jämföras med att köra runt jorden cirka tre och ett halvt varv, uträknat från 
ekvatorns omkrets. I det statligt ägda vägnätet ingår även 16 018 broar, ett tjugotal 
tunnlar och 37 färjeleder (Trafikverket 2014). 

Det statliga svenska vägnätet kräver en hög standard på drift och underhåll och det 
är Trafikverket som har i uppgift att säkerställa detta. 1991 beslutade riksdagen att 
Vägverket (idag Trafikverket) skulle omorganiseras till en beställar- och en 
utförandedel. Vägverket delades in i sju regioner(idag sex regioner) tillskillnad mot 
tidigare 24 vägförvaltningar. 1993 beslutade riksdagen att hela Vägverkets 
produktionsverksamhet de nästkommande fyra åren skulle konkurrensutsättas. 
1996 skulle dåvarande 150 driftområden i de sju regionerna vara konkurrensutsatta, 
men processen avstannade. Det dröjde till 2001 innan det sista driftområdet 
konkurrensutsattes (Vägverket 2000, s 10-12). Trafikverket är en statlig 
förvaltningsmyndighet och ansvarar för Sveriges cirka 98 500 km statligt ägda 
vägnät. Det statliga vägnätet är idag geografiskt regionindelat i sex regioner och i 
regionerna finns totalt idag 115 driftområden, men områdena kan förändras från år 
till år. Driftområden består av cirka 700-1000 km väg och skötseln ansvaras av en 
entreprenör som vunnit anbudsupphandlingen hos Trafikverket (Trafikverket 
2014).   

Marknaden av drift och underhåll av det statliga vägnätet har förändrats sedan den 
konkurrensutsattes 1993. Till en början var det påtryckningar från både offentliga 
och privata aktörer att sträva mot ökad samverkan. Idag är det privata aktören som 
är drivande för utveckling för ökad samverkan. Det är viktigt att ta i beaktning att 
drift- och underhålls marknaden skiljer sig mot andra marknader inom 
anläggningsbranschen. Detta på grund av att det handlar om en funktion som 
upphandlas. Marknaden domineras av entreprenadformen totalentreprenad som 
med en enkel formulering förklaras att Trafikverket hyr in aktörer för att sköta om 
drift och underhåll av vägarna under en kontraktstid (Trafikverket 2014). Privata 
sektorn är drivande för en samverkan och privata aktören NCC gör stora satsningar 
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för att utveckla samverkan mellan den offentliga och privata sektorn. En av 
modellerna som allt oftare testas är partnering och i Åsele driftområde testas en 
variant av partneringsmodellen. För att ge en överblick av drift- och underhålls 
marknaden jämförs Åsele och Jokkmokk driftområde med varandra(NCC 2014). 
Driftområdena valdes ut på grund av deras geografiska likheter, samma typ av 
klimat, vägar och tätorter. Skillnaden är att de har olika kontraktsutformningar. 
Målsättningen med drift och underhåll av vägnätet är att säkerställa ett trafiksäkert 
och fungerande vägnät. Det som krävs för att behålla hög kvalitet på vägarna är 
god drift och underhåll. Marknadens förändringar och utveckling samt dess 
funktion är avgörande för kvaliteten av dagens och framtidens statliga 
vägnät(Trafikverket 2014).  
 
1.1 Problemformulering 
Marknaden för drift och underhåll av Sveriges statliga vägnät har förändrats och 
utvecklats under de senaste decennierna. Idag fungerar entreprenadmarknaden i 
stort sätt lika över hela landet med traditionell totalentreprenad, men det finns 
några testprojekt som anammat partnerings konceptet. I den här studien avgränsas 
marknaden till två driftområden med olika kontraktsutformningar. En med 
traditionell totalentreprenad och en med partnerings koncept. Eftersom branschen 
har ett viktigt syfte att kunna säkerställa ett trafiksäkert och ett välfungerande 
vägnätverk är det viktigt att verksamheten fungerar. En granskning av två 
driftområden med ömsesidiga beaktande kan säga mycket om förhållandet i 
branschens entreprenadmarknad på en lokal nivå men även spegla samspelet mellan 
privata aktören och statliga aktören. 

2. Syftet och frågeställning 

Avsikten med det här examensarbetet är att avgränsa marknaden över drift och 
underhåll av Sveriges statligt ägda vägnät, till två driftområdens 
entreprenadmarknader. Studien syftar till att utredda och beskriva driftområdena 
Jokkmokk- och Åseles kontraktsutformning.  
(I) Hur fungerar entreprenaderna i Åsele och Jokkmokk driftområde? För och Nackdelar?  
(II) Hur är relationen mellan den privata och offentliga aktören i driftområdena?  
(III) Hur ser möjligheterna ut att förändra/utveckla traditionella entreprenader i driftområdena?  

3. Metod 

För att kunna uppfylla ett tillfredsställande förklaring på uppsatsens syfte och 
frågeställning har en fallstudie lämpat sig som forskningsstrategi. Studien är 
kvalitativ och haft ett analytiskt synsätt (Denscombe 2009, s 62-63). Detta för att 
kartlägga utvecklingen och sambanden mellan den privata och offentliga sektorn 
inom drift och underhåll av statliga vägar. Studien baseras huvudsakligen på 
dokumentstudier i form rapporter, strategier och kontraktsdokument. Tidigare 
studier med anknytning till det berörda området har även använts som 
referenslitteratur. Ytterligare gjordes tre semi strukturerade intervjuer med 
nyckelpersoner inom marknadens aktörer. Detta för att inbringa studien mer insikt 
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och djupgående uppfattningar av branschen. De intervjuade tillhör privata aktören 
NCC Roads och statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket. Av det insamlade 
materialet med data och övrig information genomfördes en tematisk analys. Detta 
för att strukturera upp materialet i olika teman och sammanfatta ett resultat utifrån 
temana. Val av tillvägagångssätt, materialinsamling, urval, analysmetod, 
avgränsningar och metoddiskussion presenteras nedan hur de har bearbetats och 
motiverats. 

3.1 Val av tillvägagångssätt 
I studiens inledning var det meningen att basera studiens tillvägagångssätt med 
hjälp av GIS och kartor över driftområden och tillgänglig data kring dessa. Studiens 
förutsättningar krävde emellertid annan typ av data och information för att styrka 
studien akademiskt värde. Därför knyts studien till dokumentstudier i form av 
kontrakt, rapporter och strategier. Dessa har lästs och granskats för att se olika 
mönster och relationer kring samverkan mellan den offentliga och privata aktören 
hur det har utvecklats, utformats och förändrats senaste decennierna. Insamlat 
bakgrundsmaterial till studien är i grunden olika rapporterar, strategier, 
förordningar och modeller. Utifrån insamlat material krävdes mer djupgående data 
och därmed beslöts det att genomföra tre intervjuer med representanter från 
branschens aktörer. Detta för att tillförskaffa fördjupad information i form av deras 
egna uppfattningar och åsikter rörande driftområdena och dess 
kontraktsutformning. 

3.2 Materialinsamling 
Materialinsamlingen utgörs av rapporter, branschlitteraturer, kontrakts- och 
upphandlingsdokument samt tre intervjuer som komplement. Enligt Denscombe 
utgör dokumentkällor med lämpliga intervjuer som komplement ett bra alternativ 
vid insamling av data (Denscombe 2009,s 295-298). Det kan även anses att källor i 
form av rapporter från myndigheter och erkända författare har stor auktoritet och 
har hög trovärdighet. Förutsättningarna för studiens källor att vara objektiva och 
trovärdiga i är god eftersom de är framtagna på uppdrag av myndigheter och 
utförda av tjänstemän med kunskap på området. Teoretiska utgångspunkter är 
hämtade från bransch litteraturer skrivna av Jan- Eric Nilsson och Håkan Bjärle 
samt VTI rapporter på uppdrag av Riksdagens trafikutskott och Trafikverket. 
Trafikverket och NCC Roads AB har godkänt användning av data för att skapa 
bland annat kartor genom GIS. Tilldelad data gäller om svenska driftområden, 
statliga vägar, kontraktstid, driftentreprenör med mera. All material hämtad från 
Trafikverket och NCC Roads AB har godkänts för användning i studien. 

Djupgående material ges i form av genomförda intervjuer. Intervjuer ger större 
insikt och bakgrund av branschen, eftersom respondenten har egna uppfattningar, 
åsikter och erfarenheter. De intervjuade har gett sitt samtycke att medverka i denna 
studie och deras arbetsgivare har godkänt medverkan. Denscombe skriver om olika 
intervjutekniker och för denna studie ansågs semistrukturerade intervjuer fungera 
bäst. Genom att forskaren tillämpar samma typer av frågor till respondenterna. En 
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viktig detalj är att frågorna har öppna svarsmöjligheter och ger respondenterna 
chans att föra fram sitt resonemang i sitt svar på intervjufrågorna. Under intervjun 
är frågorna ställda i en tilltänkt frågeföljd men ordningen har förändrats beroende 
på hur intervjusituationen utspelat sig och hur respondenterna svarat. Det ska 
tilläggas att samtliga respondenter har svarat på samma frågor (Denscombe 2009, s 
232-235). Två av intervjuerna skedde över telefon med samtycke om inspelning av 
samtalet, samt mail kontakt för att säkerställa att det inte skedde något missförstånd 
i svaren. Nackdelen med telefon intervju är att forskaren inte har möjlighet att tyda 
kroppsspråk och möjligheterna att missa andra tecken från respondenten gör att 
det kan ge brister i resultatet. Telefonintervjuerna genomfördes för att 
möjligheterna till ett personligt möte med två respondenter var omöjlig. 
Respondenterna befann sig på annan ort och i avsaknad av tid och resurser blev det 
telefonintervjuer. Tredje intervjun gjordes emellertid med ett personligt möte på 
dennes arbetsplats. I den kvalitativa intervjun finns det förväntade intervjueffekter 
tillexempel när intervjun sker ”face to face”. Det finns risker att respondenten säger 
det forskaren vill höra, vilket innebär brister i resultatet. Som intervjuare är det 
viktigt att vara neutral och därför var frågorna öppna och försöktes ställas som 
”hur” frågor istället för ”varför” frågor. Detta för att skapa öppna dialoger och en 
avslappnande miljö för respondenten och intervjuaren. En viktig del i intervjun är 
att göra att respondenten avslappnad för att kunna ge forskaren betydande 
information för fortsatt arbete i studien. Respondenten ska inte hamna i en 
försvarssituation som kan inbringa brister i resultatet (Denscombe 2009, s 244, 
250-251). 

3.3 Urval 
Urvalet av denna studie utgjordes från att inbringa större insikt i branschen, 
entreprenader och marknaden av drift och underhåll av Sveriges statliga vägar. 
Urvalet av respondenter är baserat på nyckelpersoner med kunskap inom drift och 
underhåll av driftområdena i Norrland. Det kan hänvisas som ett strategiskt 
urval(Trost 2009, s 36). Strategiska urval hänvisas till Denscombe som menar att 
forskaren inte väljer ut slumpmässiga respondenter. Forskaren gör ett urval av 
personer som anses kunna tillföra viktig information till studien. Denscombe kallar 
detta för subjektivt urval (Denscombe 2009, s 37). Urvalstypen är vanlig vid 
avsaknad av tid eller brist på resurser för att inkludera fler människor i urvalet. I 
denna studie valdes tre respondenter som anses bära på lämplig information för 
den här studien. Kriterierna för respondenterna i denna studie är att de har varit 
delaktiga i upphandlingen av driftområdena Åsele och Jokkmokk samt innehar 
kunskap om entreprenader och partneringsmodellen. Två av respondenterna tillhör 
Trafikverket och har varit involverade i upphandlingsprocesser av driftområden i 
Norrland. Tredje respondenten tillhör NCC Roads AB och är direkt involverad i 
NCCs upphandlingsprocesser i Norrland. Samtliga respondenter är män över 50 år 
med lång erfarenhet i branschen. I studien är driftområdena Åsele och Jokkmokk i 
region nord utvalda. Anledningen till detta beror på att Åsele driftområde har ett 
entreprenadkontrakt med en samverkans liknande utformning kallad partnering. 
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För att jämföra Åsele driftområde ansågs det lämpligast att jämföra det med ett 
driftområde som anses vara geografiskt likt och har liknande entreprenadkontrakt 
men med en traditionell entreprenadutformning. Det ska tilläggas att de tre 
respondenterna har varit involverade i projekten i Åsele- och Jokkmokk 
driftområde. 

3.4 Analysmetod 
Det ställs krav på en god analysmetodik och med en tematisk analys innebär att 
strukturera materialet under olika teman. Intervjuerna analyserades med tematiska 
analysprocessen med utgångspunkt i Braun och Clarke fas indelning. Fas ett 
transkriberades intervjuerna till text. I denna fas synliggörs den första 
informationen och de första kopplingarna till olika teman och mönster går att 
utläsas. Fas två kodas intervjutexten i ord eller kortare meningar för att hitta teman 
och mönster. I fas tre delas den kodade texten in i potentiella teman och visuellt 
börjar mönster upptäckas i den kodade texten. En fördel är att anteckna och 
kategorisera olika teman eller mönster för att lättare kunna tolka texten. I Braun 
och Clarke fas fyra börjar teman tolkas och tydas. Värdefull data som går att 
motivera för en vidare forskning i empiri går att urskilja mot andra data. Icke 
önskvärda data är därmed inte värd att fortsätta forska i. Fas fem bestäms den data 
som anses kunna användas och skrivas i studien. Fas sex indelningen enligt Braun 
och Clarke är slutanalysen och skrivandet av studien. Analysen tolkas och 
argumenteras för att kunna stärka vad som har kommit fram under analysprocessen 
(Braun och Clarke 2006, s 15-24). Studien utgår i grunden från två driftområden 
och dess entreprenadkontrakt samt modeller, strategier och utveckling kring drift 
och underhålls marknaden av statliga vägar. Med intervjuerna känns det naturligt att 
basera studien i en tematisk analys. Eftersom en teorinära förhållningsätt innebär 
att teman i förväg ställs upp med stöd av tillgängligt materialet. Dokumentation och 
intervjumaterial har sorterats på ett systematiskt sätt och utifrån teman granskades 
olika modeller, entreprenader, strategier och intervjumaterialet och lämplig data och 
citat för att sammanställas i resultatet. 

3.5 Avgränsningar 
Studiens ursprungsidé var att undersöka relationen och olika samband mellan 
statens vägnät i Sverige. Samt driftområdena i Norrbotten och Västerbotten med 
hjälp av den privata aktören NCC Roads AB. Tidsbrist och brist på god akademisk 
inriktning krävde dock förändringar och avgränsningar till att fokusera på de två 
driftområdena Åsele och Jokkmokk. Åsele driftområde valdes för dess 
kontraktsutformning och Jokkmokk valdes för dess likheter med Åsele men med 
traditionell kontraktsutformning. Intervjuerna begränsades till tre stycken, det kan 
anses varit bra för studien med fler intervjuer. Brister i tid och resurser samt 
svårigheter att komma i kontakt med rätt personer grundlade att intervjuerna 
begränsades till tre stycken. Det ska tilläggas att även om fler intervjuer innebär mer 
data. Anses de tre genomförda intervjuerna gett tillräckligt med användbar data för 
att ge ett bra underlag för studien. 
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3.6 Metoddiskussion 
Metodvalet föll naturligt, genom att begränsa studien till att fokusera på två 
driftområden. Kändes det lämpligt att söka teman i entreprenadkontrakten och 
övrig dokumentation samt i de tre intervjuerna.  

Styrkan med tematiska analysen av dokument och intervjusvaren var att det gav 
djupgående information om driftområdenas entreprenörskontrakt och ökad 
förståelse till bakomliggande faktorer för hänsynstagandet av samverkan mellan 
offentlig-privat samverkan.  

3.6.1 Reliabilitet och validitet 
Verifiering av kvalitativ forskning är mycket viktig för att studien ska vara 
trovärdig. Forskarens resultat ska kunna verifieras och det ska kunna understrykas 
att forskningen har lämplig data och att det är validitet data. Detta gör studien 
tillförlitlig och ger forskaren trovärdighet i sin studie. I studien har respondent 
validering varit ett sätt att säkerställa och bekräfta respondenternas svar och 
synpunkter (Denscombe 2009, s 378-380). Tillförlitligheten i kvalitativa studier är 
viktiga eftersom variabler kan anses vara svårmätta i kvalitativa studier. Vid 
intervjuer kan olika faktorer spela in som påverkar respondenten därför är det 
viktigt att intervjuaren försöker vara så pass neutral som möjligt i intervjuerna. 
Denscombe nämner att faktorer som intervjuarens etnicitet, kön, ålder påverkar 
respondentens syn på intervjuaren. Som intervjuare är det därför viktigt att vara 
neutral i intervjusituationen. Detta för att undvika att påverka respondenten under 
intervjun (Denscombe 2009, s 245-246). 

3.6.2 Forskningsetik 
Vid insamling av data i analysprocessen och vid publicering ska respondenternas 
rättigheter och värdighet respekteras (Denscombe 2009, s 193). All insamlad data 
har bearbetats på ett ärligt och lagenligt sätt. Material har hämtat från Trafikverket 
och har godkänts. Ett kontrakt över data som får användas i studien har skrivits 
under. Respondenterna som medverkat i intervjuerna har godkänt medverkan samt 
deras arbetsplatser har godkänt respondenternas medverkan. Forskningsetikens 
grunder är rättigheter till integritet (Denscombe 2009, s 195-196). Respondenternas 
rättigheter att vara anonyma under medverkan i intervjuerna har respekterats. Vid 
intervjuerna har bandinspelning tillfrågats i förväg och godkänts. 

3.7 Källkritik 
I all forskning är det viktigt att redogöra sin forskning och kritiskt granska insamlad 
data. Detta för att göra en korrekt helhetsbedömning av sitt resultat och slutsatser 
för dess tillförlitlighet. I denna studie är en stor mängd material och data hämtade 
från myndigheter som gjorts på uppdrag av regeringen, riksdagen och Trafikverket 
och denna typ av data bedöms som mycket trovärdig. Respondenterna i studien 
tillhör två sidor, men har liknande uppfattning av marknadens utveckling. Det är 
viktigt att vara uppmärksam att respondenterna inte försöker överdriva sitt 
resonemang för sin aktör. Privat sektorns dokument är särskilt viktiga att vara 
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källkritisk till. Eftersom dokumenten är ofta vinklade för att gynna deras 
verksamhet. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 New Public Management (NPM)  
Under 1980 – talet utvecklades NPM och i stort är det att offentliga sektorn ska 
förändras med idéer från den privata sektorn. Idéer som började övervägas i den 
offentliga sektorn var direkt styrning, resultatfokusering och kundorientering. Nya 
omstridda ideologiska management idéer anpassas för den offentliga sektorn. 
Organisationer, politiker, företag och medborgare närmade sig varandra och det 
medförde nya initiativ och idéer i den offentliga sektorn. Statliga företag började 
konkurrera på ett nytt sätt och målstyrning började användas i offentliga företag. 
Under 1990-talet började offentliga verksamheter realisera idéerna och testa dem i 
allt oftare. Privata sektorns idéer preciserat kring målstyrning, organisation och 
styrmodeller såsom beställare, utförande, resultatstyrning och resultatenheter 
lånades in av den offentliga sektorn. Offentliga verksamheter konkurrensutsattes på 
slutet av 80- och början av 90-talet. Detta medförde att delar av den privata 
marknadens villkor med konkurrens tilläts hos den offentliga verksamheten. Ordet 
”Kund” får en starkare innebörd inom den offentliga sektorn. Det ska klargöras att 
NPM inte är en enhetlig teori utan är idéer och initiativ. Tillsammans syftar NPM 
till att ge mer kvalitet i verksamheten till ett lägre eller samma pris av disponibla 
resurser (Lane 2000, s 3, 6-8). NPM hänvisas enligt rapporten VTI 601 som en 
förvaltningspolitisk skola med drivkraft av mer ideologiska karaktär. Uppfattningar 
om förvaltningspolitiska frågor innebär att offentliga åtagandet fokuseras på ökad 
samverkan med privata sektorn. Ett centralt inslag är genom konkurrensutsättning. 
Avsikten för NPM är att åstadkomma effektivare offentlig sektor och offentlig 
privat samverkan är ett tänkbart instrument i en sådan utveckling (Nilsson och 
Pyddoke 2007, s 47).  

4.2 Offentlig privat samverkan(OPS)  
Infrastrukturinvesteringar har i huvudsak varit i den offentliga sektorns intresse att 
endera bygga i eget regi eller bestämma vad som ska byggas. Samt hur bygget ska 
byggas innan upphandling av entreprenör. De senaste två decennierna har 
infrastrukturinvesteringar utvecklats mot offentlig privat samverkan(OPS) eller 
kallad på engelska Public-Private Partnerships(PPP). Den offentliga sektorn 
förhandlar fram ett avtal med privata aktörer som ska leverera en framtida tjänst. 
Investeringen finansieras vanligtvis helt eller delvis av den privata parten. 
Eventuella risker fördelas på ett förutsägbart sätt. Det finns ingen fast 
finansieringsmekanism utan finansieringen avtalas mellan parterna, beroende på 
innehåll och uppdrag. I Sverige har offentlig privat samverkan framförallt börjat 
etablera projekt på kommunal nivå. Exempel är byggen av nya simhallar, 
idrottsarenor och olika evenemangsarenor (Nilsson 2009, s 23, 46-48). Det är svårt 
att ge någon precis och entydig definition av OPS. Grunden i OPS modeller och 
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strategier kan hänvisas till långsiktiga åtagande och ett livscykeltänk som 
presenteras längre ner i texten (Arnek, Hellsvik och Trollius 2007, s 32).  

Den privata entreprenörsrollen har blivit vanligare inom den lokala styrningen, 
genom privat- offentlig samverkanspolitik. Harvey menar att privat- offentlig 
samverkan är en stöttepelare för det urbana entreprenörskapet. Detta innebärandes 
att politiska grepp förenas med den klassiska platsmarknadsföringen för att 
attrahera yttre finansiering och investeringar och skapa sysselsättning. Det handlar 
om projekt inom sådan samverkan blir entreprenörmässiga genom att dess 
projektering och utförande är spekulativ. Ett exempel på urbana investeringar är 
idrottsanläggningar, motiverat av en förmodad attraktionskraft eller möjliggöra 
större evenemang. Till skillnad från en samordnad och rationell planering är dessa 
projekt riskfyllda, vilket ofta resulterat i ett utfall där de privata aktörerna 
tillhandahåller vinsten medan den offentliga sektorn tar på sig riskerna Harveys syn 
på offentlig privat samverkan är inte direkt sammankopplat mot studien. Det kan 
anses vara väsentligt att ge ett annat perspektiv av offentlig privat samverkan 
(Harvey 1989, s 105-107, 128-130). 

4.3 Livscykeltänk 
1993 beslutade riksdagen att konkurrensutsätta hela Vägverkets (Trafikverket) 
produktionsverksamhet. På uppdrag av regeringen har forskning skett för att ta 
fram en svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar. 
Drivkraften är att omvandla infrastrukturinvesteringsmodellen (Statsbudgeten 
belastas det år investeringen sker) mot ett allt mer livscykeltänk och en svensk OPS 
modell. Livscykeltänk ska vara riskfördelning mellan offentliga och privata sektorn. 
Enligt rapporten ska livscykeltänk överföra projektets risker från offentliga aktören 
till den privata aktören som en slags försäkring på projektet. Fokusen i livscykeltänk 
är att gynna långsiktigheten inom den verksamhet, bransch, marknad eller område 
det gäller (Arnek, Hellsvik och Trollius 2007, s 17-18, 114-116). 

Figur 1: Entreprenad trappa mot OPS och ett steg i ett livscykeltänk En svensk modell för 
offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar. s 2 (Hämtat 2014-05-02) 
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4.4 Partnering och funktion som modeller i entreprenad 
Inom drift och underhåll av statliga vägar finns det modeller och strategier som 
ligger nära offentlig privat samverkan, men de anses endast vara närmande till OPS 
modeller. En utvecklad modell eller entreprenad är funktionsentreprenaden. 
Kortfattat fungerar funktionsentreprenad så att aktören sköter byggnationen samt 
drift och underhåll under kontraktstiden som brukar ligga mellan 15 till 30 år. 
Entreprenören förväntas låna upp medel för att genomföra projektet. Dessa medel 
betalas tillbaka under projekttiden, endera i form av ersättning från statskassan eller 
som avbetalningar från statsbudgeten (Nilsson 2009, s 17-19).  

Inom drift och underhåll marknaden dominerar den traditionella 
totalentreprenaden som utgår från infrastrukturfinansiering. Under de senaste 10 – 
15 år har testprojekt med modellen partnering tillämpats på den svenska 
entreprenadmarknaden. NCC Danmark började tillämpa partnering inom 
byggindustrin under året 1998. 2003 tillämpade NCC Sverige partnering som ett 
arbetssätt i sin verksamhet och har anammat partnering i ett flertal projekt. 
Mestadels inom byggindustrin. Det finns en del kritik mot partnerings begreppet 
som entreprenad för dess innehållande likheter med totalentreprenad. Partnerings 
begreppet är svårt att definiera men bör ses som en modell som strävar mot 
samverkan och kan tillämpas i olika entreprenader. Partnering är ett begrepp som 
började tillämpas i USA och Storbritannien under 1980 – talet. Det är ingen ny 
upphandling-, entreprenad- eller ersättningsform utan ett strukturerat sätt att 
organisera upp arbetet med syfte att skapa en god relation mellan delaktiga aktörer i 
projektet. Begreppet ligger nära OPS men anses inte tillhöra OPS modellerna. 
Partnering förklaras utifrån en process där kund och leverantörer tillsammans och 
systematiskt söker en effektiv form av samverkan för att uppnå ett bättre 
gemensamt helhetsresultat i olika projekt (Bjerle 2014, s 17-24). Enligt NCC står 
konceptet partnering för att bygga på gemensamma mål, tillit, öppenhet och 
kontinuerliga uppföljning. Avsikten är ett gott förhållande mellan beställaren och 
aktören ska resultera i god kvalitet till lägsta tänkbara kostnad. NCC 
partneringkontor har utvecklat en partneringsprocess som ska fungera som mall 
över processen hos NCCs projekt med partnering. Processen är uppdelat i Fas 0 till 
Fas 3 och rekommenderas av NCC och Trafikverket.  Detta för att ge förståelse 
hur ett projekts process ska fortlöpa med partnering, under ett helt projekt för att 
göra det framgångsrikt. NCCs partneringsprocessen finns att läsa i bilagan och är 
godkänd av NCC att publiceras i den här studien (NCC 2014).  

NCCs begreppsförklaring av Partnering: ”en strukturerad samarbetsform, där byggherren, 
konsulterna, entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och 
förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra”(NCC 2014). 
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5. Bakgrundsmaterial 

5.1 Entreprenader 

Det finns olika typer av entreprenader för olika typer av upphandlingar:  
Traditionella utförande entreprenad där beställaren tar ställning till olika kalkylerade 
anbud på arbetet och vinnande aktör i upphandlingen utför projektet (Nilsson och 
Pyddoke 2007, s 12-13). 

Totalentreprenad innebär att beställaren ansvarar för en väl dokumenterad 
programhandling. Beställaren granskar och avgör vilken entreprenör som vinner 
upphandlingen. I totalentreprenad ansvarar entreprenören för detaljprojektering 
och byggande. I jämförelse med utförandeentreprenören blir en totaltentrepenad 
inblandad i planeringsarbetet och kan påverka arbetet i allt större utsträckning och 
entreprenören utför själv projekteringen. Totalentreprenad är det som 
karaktäriserar driftområdens upphandling av drift och underhåll (Nilsson och 
Pyddoke 2007, s 13). 

Funktionsentreprenad tolkas som en variant av totalentreprenad. Likt 
utförandeentreprenad efterfrågar beställaren ett utförande skillnaden i en 
funktionsentreprenad är att beställaren kräver även en funktion. Beställaren lägger 
ett tillägg i utförandeentreprenaden där aktören har ansvar för underhållsarbete av 
bygget i ett ex antal år när det tagits i bruk, vanligtvis 15-30 år. Det blir en betoning 
på ”output” istället för ”input”. Funktionsentreprenaden är ett steg i 
livscykeltänkandet. Beställaren säkrar att entreprenören gör sitt arbete ordentligt 
och korrekt. Genomför entreprenören arbetet på ett undermåligt sätt för att spara 
på investeringskostnaderna ger det konsekvenser. I och med att 
underhållskostnaderna blir högre och vice versa (Nilsson och Pyddoke 2007, s 13).   

5.2 Privata aktörer och Trafikverket definition av drift och underhåll  
Definition av drift och underhåll av privata aktörer inom anläggningsbranschen 
definierar drift:  
Åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som resulterar i 
ekonomiska värden med kortare varaktighet än ett år.  
Underhåll:  
Åtgärder som behövs för att en byggnad eller en anläggning önskade egenskaper 
bevaras eller återställs. Som resulterar i ekonomiska värden med längre varaktighet 
än ett år (Nilsson och Pyddoke 2007, s 16). 

Trafikverkets definition av drift och underhåll av de statliga vägarna är att tillgodose 
en godkänd standard av vägarnas skick. Vägarna ska vara framkomliga och säkra 
året om. Dessutom finns det mer specifika krav på entreprenörer (Trafikverket 
2014). 

 Vinterväghållning (snöplogning och halkbekämpning) 

 Skötsel av grusvägar och belagda vägar 

 Skötsel av rastplatser 
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 Lagning av mindre beläggningsskador 

 Röjning av vägslänter 

 Ersätta skadade vägmärken 

 Mindre beläggningsarbeten. 

 

5.3 Statens roll som ägare av vägnätet 

Det är viktigt att förstå att den svenska staten är den största enskilda ägaren av 
Sveriges vägnät. Den svenska statens ägande roll genom Trafikverket gör att de kan 
bestämma och styra transport strategier. Staten kan forma riktlinjer och styra 
utvecklingen av transportinfrastruktur och transporttjänster på en mängd 
varierande sätt på olika rumsliga skalor. Det kan gälla tillexempel militära och 
nationella säkerhets överväganden eller makten att sträva efter att främja en 
ekonomisk utveckling och effektivitet. Staten kan sträva mot sociala mål som 
tillexempel rörligheten, tillgänglighet och olika krav. Olika krav kan vara tillexempel 
miljökrav att arbeta mot klimatförändringar såsom den globala uppvärmningen och 
mer lokalt mot en bättre luftkvalitet. Vägnätet är viktigt och den som äger det har 
möjligheten att skapa möjligheter liksom ta bort möjligheter (Knowles, Shaw och 
Docherty 2007, s 62-65). 
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6. Resultat  

Nedan redovisas resultatet av studiens empiriska material med start av marknadens 
aktörer: 

6.1 Aktörer inom marknaden av drift och underhåll  
Aktörerna inom det statliga vägnätet är dels beställaren Trafikverket (TRV) en 
svensk statlig förvaltningsmyndighet. Denna myndighet ansvarar för långsiktig 
planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och 
underhåll av statliga vägar och järnvägar. 8 april 2014 beslutade regeringen att 
avsätta 522 miljarder kronor till trafikverket för åren 2014-2025. Varav 155 
miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar, samt statlig medfinansiering av enskilda 
vägar. Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är 
cirka 8 miljarder kronor per år. Fördelningen av de 8 miljarderna per år är gällande 
att 50 % till underhåll av vägnätet (belagda vägar, grusvägar samt vägutrustning och 
sidoområden). 25 % går till vinterväghållning och de återstående 25 % av pengarna 
används till övrig drift. Det kan vara renhållning, skötsel av rastplatser och 
belysning (Näringsdepartementet 2014). 

Sveriges statliga vägnät konkurrensutsattes 1993, detta medförde att privata aktörer 
klev in på marknaden. Idag finns det fyra större aktörer på marknaden. Dessa 
aktörer är NCC, Peab, Skanska och Svevia. Svevia är den största aktören på 
marknaden och agerar som ett fristående statligt bolag (Trafikverket 2014a). I 
denna studie studeras relationen mellan den statliga förvaltningsmyndigheten 
Trafikverket och den privata aktören NCC Roads AB, som är en del av koncernen 
NCC. 

NCC Roads AB är sedan den 1 januari 2014 organiserat i en tvärnordisk 
organisation i tre divisioner: stenmaterial, asfalt och vägservice. Enligt NCCs egna 
siffror omsatte affärsområdet 11,7 Mdr SEK under 2011 och hade cirka 4 040 
medarbetare. Verksamheten är koncentrerad på den nordiska marknaden och deras 
enskilt största marknad är svenska marknaden. Dessutom finns det verksamhet i S:t 
Petersburg. NCC Roads AB vägservice har ansvar och sköter drift- och 
underhållskontrakten för NCC koncernen (NCC 2011).  
 
6.2 Introduktion av driftområdena Åsele och Jokkmokk. 
Åsele Driftområde valdes ut för dess partnerings liknande entreprenadkontrakts 
utformning. Jokkmokk driftområde valdes ut för dess likheter med Åsele 
driftområde. Områdena har samma typ av klimat, vägar och tätorter. Båda 
driftområdena lokaliseras i Norra Sveriges inland. Jokkmokk driftområde är ett av 
elva driftområden i Norrbotten och Åsele Driftområde är ett av tio driftområden i 
Västerbotten. Jokkmokk driftområde är betydligt större geografiskt men de statliga 
vägarna gällande grus- och asfalterad väg, samt totala väglängden är likvärdiga. 
Enskilda vägar är inte inräknade men enskilda vägarna med statligt stöd kan anses 
vara likvärdiga i driftområdena. Kommunalt ägda vägar är inte jämfört eftersom 
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kommunerna sköter själva drift och underhåll av gatorna i kommunerna. 
Driftområdenas största tätorter är Åsele och Jokkmokk. Tätorterna kan anses vara 
likvärdiga eftersom både har befolkning på strax under 3000 invånare. Ytterligare 
tätorter i Åsele driftområde är Fredrika med cirka 254 invånare och i Jokkmokk 
driftområde finns Vuollerim/Vuolleriebme 800 invånare samt Porjus/Bårjås 317 
invånare. Utöver detta finns det ett antal mindre byar utspridda i driftområdena. 
Vägarna i driftområdena är klassificerade låg, detta betyder att vägarna anses vara 
lågtrafikerade. De största geografiska olikheter är att i Jokkmokk driftområde har 
vägar till stora vattenkraftverk, vilket ställer särskilda krav på säkerhet och 
framkomlighet(Trafikverket 2014a).  

 

 

Figur 2: Sverigekarta över entreprenörer av driftområden 2013. Hämtad data från 

Trafikverket(2014-04-17). Skapad i ARCGIS.  
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6.2.1 Driftområde Åsele  

Åsele Driftområde region nord, Västerbotten Län. (Entreprenadkontrakt, 2009).   

Beställare: Trafikverket 

Entreprenör: NCC Roads AB 
Vägservice 

Kontraktstid: 2010-2013/2016 (3 år med 
option på 3 år) 

Kontraktsumma: 10 922 000 sek/år 

Asfalterad väglängd Grusväg Total väglängd 

408 km   269 km 677 km 

 

 

6.2.2 Driftområde Jokkmokk  

Jokkmokk Driftområde region nord, Norrbotten Län (Entreprenadkontrakt 
2011). 

Beställare: Trafikverket 

Entreprenör: NCC 
Roads AB Vägservice 

Kontraktstid: 2012-2016/2018 (4 år med option på 2 
år) 

Fastställt ordervärde 63 908 000 Sek 

Asfalterad väglängd Grusväg Totalväglängd 

438 km 236 km 674km 

 
6.3 Upphandling av driftområde 
Vid upphandling av driftområden har Trafikverket utformat en beställarstrategi 
med utformade funktionskrav. Figur 3 visar Trafikverkets upphandlingsprocess. 

 
Figur 3: Trafikverkets upphandlingsprocess. Källa: 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Sa-upphandlar-vi/ (Hämtat 2014 -04-23) 
 
Upphandlingen med statliga myndigheter följer lagen om offentlig upphandling. I 
övrigt ska förordningarna och lagar följas. Beträffande sekretesslagen, 
Konkurrenslagen, Förordning om antidiskrimineringsvillkor i 
upphandlingskontrakt, Förordning om statlig inköpssamordning, 
Diskrimineringslagen samt Förvaltningslagen. Trafikverket tillhandahåller 
gemensamma upphandlingsdokument såsom administrativa föreskrifter och 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Sa-upphandlar-vi/
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funktionskrav. 1 september varje år förnyas och uppdateras kontrakten av 
driftområdena och nya entreprenadkontrakt godkänns. Ytterligare kontaktas 
ansvariga entreprenörer om viktig informationen gällande hopslagningar av 
driftområden och eventuella ändringar av driftområdesgränser. Trafikverkets 
väghållningsregioner ansvarar för upphandlingen av driftområdena. Aktörer lämnar 
in anbud till Trafikverkets väghållningsregioner som tar ställning till de olika 
anbuden. Driftområdets kontraktslängd är 3-6 år, ofta med option på 1-3 år 
beroende på avtal. Trafikverkets utgångspunkt är att arbeta utifrån ett strategiskt 
långsiktigt perspektiv. Vid upphandling av driftområde är det viktigt med en 
kvalitetssäkring av drift och underhåll av gator och vägar. Entreprenören har ansvar 
och sköter daglig drift och underhåll av det statliga vägnätet i driftområdet. Staten 
genom Trafikverket är ägare av vägnätet och därmed ytterst ansvarig för kvalitén av 
vägnätet (Trafikverket 2014). 
 
6.4 Entreprenadkontrakt 
Jokkmokk driftområde har ett traditionellt totalentreprenadskontrakt. Kontraktet 
följer riktlinjer, lagar och förordningar som gäller för upphandlingar. NCC Roads 
AB är entreprenör för driftområdet efter vunnen anbudsupphandling.  
I Åsele driftområde är det inte ett traditionellt totalentreprenadskontrakt. Projektet 
är avvikande från normala standarder och Trafikverket måste ha ett bemyndigande 
från regeringen för att kunna ansvara för ett 
samverkanskontrakt(Entreprenadkontrakt 2009). Trafikverket hänvisar 
entreprenadformen i Åsele driftområde som en totalentreprenad med utökad 
samverkan nivå 2 enligt FIA (Förnyelse i anläggningsbranschen). Organisationen 
FIA bildades år 2003 med huvudsakligt syfte att samla den svenska 
anläggningsbranschen. Organisationen skrev rapporten utökad samverkan, en svensk 
modell för anläggningsbranschen 2006. Rapporten anses vara vägledande i 
anläggningsbranschens samverkans nivåer mellan aktörer vid anläggningsprojekt. 
Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av yrkesverksamma 
personer i branschen. Dessa personer har stor erfarenhet av olika former av 
samverkan från Banverket, Vägverket, Skanska, NCC, PEAB och ELU. 
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Figur 4: FIA nivåtrappa för samverkan.  
Källa: Rapporten utökad samverkan en svensk modell för anläggningsbranschen. 2006. s 2 
(Hämtat 2014-05-02)  
 

6.4.1 Jokkmokk entreprenadkontrakt 

Kontraktet är utformat på ett sådant sätt att NCC Roads AB får en fast summa 
varje år för skötseln av driftområdet. Totalsumman för hela kontraktsperioden är 
63 908 000 Sek som är tilltänkt att täcka utgifterna för arbetet under kontraktstiden. 
Den kontakt som finns mellan Trafikverket och NCC Roads AB är den 
kontinuerlig uppföljning av kontrakten under avtalsperioden. Detta för att 
säkerställa att aktörer fullföljer sina arbetsuppgifter. I övrigt är det NCC Roads AB 
som har fullt ansvar för drift och underhåll i driftområdet. I Jokkmokk driftområde 
gäller inte öppna böcker och ersättningsformen är fast (Entreprenadkontrakt 2011). 
 
6.4.2 Åsele entreprenadkontrakt 
Åsele driftområde har NCC Roads AB fått en kontraktssumma på 10 922 000 sek 
per år. Kontraktet är ett samverkanskontrakt där det ingår att skapa en gemensam 
samverkansgrupp där deltagare från båda parterna kommer representeras. 
Samverkansledaren utses gemensamt. Avsikten är att åstadkomma en integrerad 
organisation med kunskap och kompetens att klara av kraven inom fastlagda, 
ekonomiska och tidsmässiga ramar. En förutsättning för detta är att Trafikverket 
och NCC Roads verkar för öppenhet. Detta för att skapa förutsättningar för en 
framgångsrik samverkan. Kontraktet är utformat för att öka samverkan mellan 
aktörerna. Detta genomförs genom en ökad mötesintensitet för uppföljningar, 
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utvärderingar, avstämningar mot överenskomna mål och betalningsplaner. All 
upphandling skall ske i nära samråd mellan Trafikverket och NCC Roads AB. 
Kontraktet är utformat efter öppna böcker. Detta betyder att entreprenörens 
ekonomiska redovisning är öppen och Trafikverket kan granska och kontrollera var 
någonstans pengar tagit vägen. I Åsele driftområde är en del av ersättningsformen 
fast och den andra rörlig. I systemet finns det en riktkostnad som justeras årsvis. 
Överstiger den rörliga delen riktkostnaden har NCC Roads AB rätt till 50 % av det 
förskjutna beloppet och understiger beloppet är det vice versa. Riktkostnad gäller 
istället för ett fastpris och eventuella avvikelser från riktkostnaderna faller lika 
mellan parterna. Slutlig ersättning blir: Riktkostnad ± incitaments reglering + slutlig 
fast del (Entreprenadkontrakt 2009). 

 

6.5 Sammanfattning av Intervjuerna 

De tre intervjuade respondenterna är eniga om att Åsele driftområde är en 
utvecklad samverkans entreprenadform och kan hänvisas som en 
partneringsliknande modell. Det som skiljer Åseles driftområdesprojekt från total 
partneringsmodell, är att i en fullständig partneringsmodell börjar samverkan 
mellan aktörerna redan före projektet startat. Aktörerna får möjlighet att diskutera 
projektet tillsammans innan uppstarten. Lagen om offentlig upphandling stoppar 
detta. Eftersom lagen kräver samma villkor för alla entreprenörer som lägger 
anbud. Respondenterna är överens om att Åsele driftområdes kontrakt gynnar 
samverkan mellan offentlig- och privat aktör. I och med att kontraktet följer ett 
partnerings liknande koncept. Projektets process utgår i stora drag från NCCs 
partneringsprocess som finns i bilaga 1. Åsele driftområde ses som ett testprojekt i 
norra Sverige tillsammans med Övertorneå som har ett liknande koncept men med 
koncernen Swevia som entreprenör. Projektet är till för att effektivisera samarbetet 
mellan Trafikverket och NCC Roads AB. 
 
Enligt respondenterna från Trafikverket ställs det liknande krav på både Jokkmokk- 
och Åsele driftområde. Detta är krav på sidoområden och rastplatser. I 
sommarskötseln ingår att laga sprickor, hål i vägbanan. Det ska tas i hänsyn att det 
finns risker för översvämningar och ras under våren i Åsele- och Jokkmokk 
driftområde. Likt andra driftområden ska det ske underhåll av diken och trummor 
för att underlätta att vatten kan rinna undan. All vägutrustning ska vara funktionell, 
gäller till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. 
Entreprenören NCC Roads AB ska inspektera vägnätet minst var fjortonde dag.  
 
Driftområdena Jokkmokk och Åsele geografiska lokalisering gör att vinterhalvåret 
är extra uppmärksammat att trafiken ska fungerar. Alla statliga vägar är 
klassificerade som standardklass. Det finns dock prioriterade vägar ofta 
högtrafikerade vägar som anses ska plogas snabbare för att ge ett bra flöde i 
trafiken. Respondenterna hänvisar till upphandlingsföreskrifter för Jokkmokk och 
Åsele för att bekräfta likheterna i skötsel av driftområdena. I kontraktet finns avtal 
för Åsele och Jokkmokk driftområde om prioriterade vägar med extra resurser trots 
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dem är klassificerade som lågtrafikerade. Driftområdenas geografiska lokalisering 
gör möjligheterna för snö och kyla stor. Det behövs därför extra insatser under 
vinterhalvåret och det finns det avtal för halkbekämpning. Gång- och cykelvägar 
som Trafikverket har ansvar för, ska entreprenörerna sanda inom två eller fyra 
timmar efter konstaterad halka (Upphandlingsföreskrifter 2009 och 2011).  
 
Urval av respondenternas kommentarer beträffande, skillnaden mellan 
partneringsavtal och traditionella samarbetsavtal: 
 ”Öppna kort. Delaktiga aktörer i projektet har tillgång till alla rapporter inom projektet och på 
det sättet kan alla se vad alla har gjort och vad som behövs göras. Öppna kort gör att grundvalen 
i traditionella samarbetsformer som karakteriseras av suboptimering och konfliktkultur 
minskar”. 
 
”Desto mer samverkan, desto mer arbetar vi tillsammans för att åstadkomma största möjliga 
nytta för trafikanterna ”. 
 
”I princip innebär det att beställare och entreprenör tillsammans kommer överens om 
målsättningen och bedriver verksamheten i nära samarbete och öppet. Vid traditionella avtal finns 
inte samma typ av nära samarbeten och öppenheten.” 
 
Åsele driftområdes kontrakt gick ut 2014, men Trafikverket och NCC Roads AB 
var överens om att fortgå satsningen med options år. Respondenterna är till största 
del positiva till fortsättningen och positiva synpunkter på Åsele 
entreprenadkontrakt är: 
 
 ”Effektivare riskhantering, innovationer, bättre ekonomisk uppsikt, tidplaner hålls bättre, 
bättre kvalitet, positivt och konstruktivt samarbete, ett tryggare projekt, Konstruktiva 
diskussioner ledde till innovativa lösningar vad gäller tekniska lösningar, undvikande av tvister, 
beslutsamhet, engagemang, kommunikation och säkerhet” 
 
Av respondenternas svar tolkas det som samverkan mellan aktörerna fungerar i 
stort bra i Åsele driftområde. I jämförelse med Jokkmokk driftområde är det som 
respondenterna säger att anbudsvinnaren NCC Roads AB sköter allting. NCC 
Roads AB måste lösa själva att identifiera uppkomna problem, processanalyser och 
så vidare. I Åsele driftområde genomförs kontinuerliga kontroller tillsammans 
mellan aktörerna av driftområdet. Detta gör att ansvariga i verksamheten samlar på 
sig ny kunskap och rutin från den andra partnern.  
 
”Samarbetet mellan aktörerna underlättar när problem uppstår och tillsammans kan nya 
tankesätt och innovationer komma fram som den ena aktören inte tänkt på”. 
 
Att hitta gemensamma lösningar via innovationer med tillgänglig teknik och 
funktioner gör att verksamheten blir billigare. Det är ett bra exempel på när 
partneringsmodellen fungerar. Aktörerna blir effektivare och hittar lösningar som 
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sparar in kostnader för verksamheten. Det ska dock påpekas att det fanns även 
några negativa synpunkter från respondenterna på Åsele driftområdes 
entreprenadkontrakt: 
 
”Tar mycket kontorstid, resursslöseri av personal i vissa fall, osäkra arbetsuppgifter”. 
 
”I början var allting nytt och när ett nytt projekt startar är det svårt att veta vad det krävs för 
resurser och anställda fick nya roller, så i början var det halvjobbigt”, 
 
”Beställaren ska veta hur ett arbete startas upp och följas upp innan 
projektet ska sättas igång”. 
 
”Just nu fungerar samarbetet väldigt bra men det finns dagar när det fungerar sämre och vad 
händer om samarbetet försämras kraftigt i framtiden” 
 
Trafikverkets ena respondent menar att i början var det luddigt när de inte visste 
riktigt vad som skulle göras och nya roller tilldelas som gjorde det krångligt. Under 
pågående projekttid menar dock respondenten att medarbetarna samlat på sig rutin 
och erfarenhet i arbetssättet. Något som saknades i projektets början.  
 
Det är tydligt att respondenterna ser Åsele driftområde som ett viktigt testprojekt i 
Norrland och mellan Trafikverket och NCC Roads AB. En stor del i projektet 
enligt dem är att se effekterna av den här modelltypen i totalentreprenaden. Ett 
större problem i partnerings konceptet är hur kapitalet ska förvaltas och ekonomin 
ska fungera med incitament. Hur och vad som ger mest effekt. NCCs respondent 
tror på partnerings konceptet i framtida driftområden. Detta för att konceptet 
borde passa marknaden med långa kontrakt och få variabler, men en svårighet är 
hur resurserna ska hushållas. Den privata aktörens mål är att göra vinst, men 
huvudsyftet är kvalitetssäkra vägarna och göra dem trafiksäkra.  
 
”Det måste finnas en morot för effektivt arbete och just nu är ett problem hur ersättningsformen är 
utformad”. 
 
Privata sektorn anser sig vara drivande i utvecklingen och en förutsättning för den 
privata aktören är att offentliga sektorn ska satsa mer på utvecklingen av partnering. 
Istället för att bara bejaka utvecklingen. NCCs respondent menar att offentliga 
sektorns upphandlingar kräver lagen om offentlig upphandling. För att underlätta 
partneringsmodellen på marknaden, måste det finnas mer att mäta än priset vid 
anbudsupphandlingen. Tillexempel kunna mäta kvalitet eller något annat för att 
göra anbudssträvan bredare. Trafikverkets respondenter anser att modellen är bra 
och använder sig gärna av den i framtiden. De saknar dock idéer hur den kan 
utvecklas för att etablera partnerings konceptet på framtida driftområden. 
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7. Diskussion 

Nedan följer diskussionen om partnering är lämpligt som arbetssätt för 
driftområden. Det ska givetvis tas i bejakning att uppgifterna utgår från 
partneringskonceptet i Åsele driftområde med jämförelse av Jokkmokk 
driftområde. Partneringens lämplighet i andra driftområden eller andra 
verksamheter går inte diskutera huruvida de varit lyckade eller misslyckade i denna 
studie.  
 
Ett kort svar är att säga att partnering varit lyckat i Åsele driftområde och den är 
lämplig. Detta baseras på att de intervjuade respondenterna upplever partnerings 
konceptet i Åsele driftområde i överlag som positivt. Inblandade parter är nöjda 
med de utökade mötestillfällena, som ger innovationer och idéer till verksamheten. 
Det var en del negativa synpunkter men det var till stor del när projektet startade 
upp. Partnering ansågs vara luddigt i början av projektet och det kunde anses som 
slöseri med tid och resurser att anordna möten så pass ofta. Partnering kan bli en 
möjlig kostnadsfråga om det är värt att satsa resurser på att samordna 
samverkansmöten och alltid ha en dialog mellan aktörer. En jämförelse med 
traditionella totalentreprenadsformen i Jokkmokk. Där går allting på rutin och egna 
erfarenheter samt kunskaper, alla vet sina uppgifter och utför sina tilldelade 
arbetsuppgifter från NCC Roads AB.  
 
Projektet i Åsele kan ändå anses lyckat i och med NCC Roads AB och Trafikverket 
kom överens att förlänga med de tre åren på option. Respondenterna var helt klart 
positiva till samverkansprojektet i Åsele och samverkansmötena som enligt 
respondenterna ledde till idéer och innovationer och sparade pengar i drift och 
underhåll. Uppfattningen är att ökad samverkan mellan aktörerna i form av 
mötestillfällen mellan aktörerna är bra. Detta för att styra upp målsättningar, 
diskutera verksamheten samt lösa problem tillsammans. Det blir 
kvalitetsförbättringar och lättare att undvika konflikter samt att lösa konflikter.  
 
Öppna böcker anses viktig och framförallt för Trafikverkets medarbetare. De kan 
se hur den privata aktören förvaltar ekonomin i projektet och det framstår att 
budgeten blir lättare att hålla. En intressekonflikt som bör kunna uppstå är att 
affärsmässigheten minskar. Det är trots allt två skilda aktörer och ena är privat 
aktör som alltid strävar för att gå med vinst och den andra är statlig. Det svar som 
går att utläsa är att upphandlingen har genomförts på ett korrekt sätt via lagen om 
offentlig upphandling och aktörernas affärsmässighet är professionell. Eftersom 
kontrakten och upphandlingsföreskrifter ska gälla. Det går inte bevisa i studien att 
affärsmässigheten skiljer sig mellan Jokkmokk och Åsele driftområde och därför 
antas den vara professionell i båda driftområdena.   
 
Idag är förändringar och utveckling inte lika prioriterade som under 80-90 - talet 
och den traditionella totalentreprenaden prioriteras. Detta är helt enkelt för att det 
fungerar med infrastrukturinvestering. Traditionell totalentreprenaden fungerar 
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men det finns alltid strävan att kunna utveckla och bli bättre. Enligt Harvey är OPS 
avtal en riskinvestering och den offentliga sektorn tar oftast de största ekonomiska 
riskerna, samtidigt som privata sektorn inte tar samma risker. Partneringskontraktet 
i Åsele är utformat att kostnaderna delas lika mellan aktörerna och riskerna är 
därmed utjämnade. I Jokkmokk driftområde har NCC Roads en fastsumma som 
ska gå till drift och underhåll. Möjligheterna finns att det blir svårigheter när det är 
geografiska marknadsspridningar. Det gör att varje område måste pris kalkyleras 
noggrant. Vid nybyggnation av väg eller byggnad finns det prissättningar på 
materialet. Priskalkylen kan räknas utifrån kostnader från material, personalstyrka 
med mera. I Upphandlingen av driftområden är det en funktion som upphandlas 
och det är omöjligt att veta exakt hur många dagar det snöar i driftområdet. Åsele 
driftområde finns det en samverkan och där kan aktörerna föra en dialog hur 
funktionen ska fungera som bäst. Det blir ett mer långsiktigt tänk eller livscykeltänk 
när riskerna delas. Livscykeltänket är ändå något som är värt att fundera på. Att 
kunna dela risken lika mellan aktörerna. Åsele driftområde med en partnerings 
liknande modell fungerar det okej. Men ersättningsformen ansågs behöva utvecklas. 
Åsele driftområde har ingen fastersättningsform utan en riktkostnad och eventuella 
avvikelser från riktkostnaderna faller lika mellan parterna. Båda aktörerna kan anses 
vara vinnare på att göra ett bra arbete och samtidigt försöka vara kostnadseffektiva.  
 
När Regeringen konkurrensutsatte drift och underhållsmarknaden 1993 var troligen 
inte tanken att skapa en marknad för endast fyra stycken aktörer. Det finns fler 
mindre aktörer på marknaden, men deras möjligheter att vinna en upphandling kan 
anses vara låg och minimal utanför deras lokaliserade affärsområde. Dessutom har 
större koncerner mer resurser och större ekonomiskt kapital. Ett möjligt scenario är 
om marknaden skulle tillåta upphandling med fler krav på anbuden exempelvis 
något krav runt samverkan. Ur ett perspektiv skulle det kunna innebära att de 
mindre företagen inte har en chans att hävda sig på marknaden. Framförallt inte 
mot koncerner som NCC.  Stora företag som investerar stora summor på olika 
modeller, projekt och däribland partnering. De fyra giganterna får således mindre 
konkurrens på drift och underhålls marknaden. Drift- och underhålls marknaden 
får snudd på en oligopol liknande monopol på marknad. Denna utveckling skulle 
vara negativ.  Ur ett annat perspektiv skulle förändringar i marknaden kunna bli ett 
lyft i branschen. Andra krav vid upphandlingen skulle kunna ge effekter att mindre 
företag har chansen att vinna upphandlingen då fler faktorer än lägst pris på 
upphandlingen för att säkerställa vägnätet vinner.  

I Åsele driftområde är det endast två aktörer NCC Roads AB och Trafikverket men 
när fler aktörer är inblandade kan det möjligen bli svårare att veta om alla parter är 
ärliga. Enligt intervjuade respondenterna, rapporter utgås det alltid att Partnering 
bygger på förtroende mellan samtliga aktörer. I kontrakten är det skrivna avtal vad 
aktörerna är skyldiga att göra att bland annat ha öppna böcker. Det är svårt att 
gardera sig mot oärliga personer och företag. Partnering baseras på förtroende och 
likt en av respondenterna var inne i sitt svar på. Vad händer om aktörer blir oense 
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på mötena. Nyckelpersoner slutar delta eller slutar gå in för projektet. I partnering 
ska onödiga konflikter undvikas genom att regelbundet följa upp hur arbetet och 
verksamheten i partneringsprojektet fortgår. Detta gäller även när 
samarbetsklimatet är bra. En systematisk uppföljning ger värdefull information hur 
samarbetet kan förbättras. Att kunna samspela i verksamhetsprocessen 
effektiviserar arbetet och även om det blir fler kontorstimmar så ökar 
innovationerna. Dessutom bör kvaliteten i projektet ha stora möjligheter att 
förbättras genom att använda kompetensen från NCC Roads AB och Trafikverket. 

Utifrån Åsele driftområde är det tydligt att partnerings relaterade projekt måste 
skräddarsys utifrån projektets storlek, karaktär och kundens vilja och ambitionsnivå 
på eventuell marknad. I Åsele parteringsavtal fanns det ett ekonomiskt incitaments 
avtal vilket kan anses är ett måste för att aktörerna ska ha en morot att arbeta efter. 
Någon typ av ekonomisk incitament i kontraktet, belöningar eller böter underlättar 
projekt med partnering. 
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Sammanfattning 

Ansatsen i denna studie är att belysa hur drift och underhålls marknaden av 
Sveriges statliga vägar fungerar i två driftområden. Hur entreprenadmarknaden 
förändrats och utvecklats under senaste decennierna. De stora förändringarna i 
branschen skedde under början av 90 – talet med konkurrensutsättning av 
dåvarande Vägverkets verksamhet.  Entreprenadformen traditionell 
totalentreprenör dominerar marknaden med modellen infrastrukturinvestering. En 
modell som testas på marknaden är partnering som tillämpar sig mot modeller 
liknande offentlig-privat samverkan. Men den kan inte hänvisas som OPS- modell. 
Partnerings modellens koncept har testats i drift och underhålls marknaden men 
har inte etablerat sig på marknaden. Detta beror dels på lagen om offentlig 
upphandling som krävs vid upphandling av offentlig verksamhet. 
Partneringsmodellen kräver ett samarbete innan projektet startar och därför testats 
varianter av partnering på marknaden.  

Beträffande studiens resultat indikerar det studerade materialet en övergripande 
positivt förhållning till Åsele driftområde i jämförelse med Jokkmokk driftområde. 
Jämförelsen är översiktlig och kan även hänvisas som en jämförelse mellan det 
traditionell totalentreprenad och totalentreprenad med partneringsliknande koncept 
i driftområdena. Uppfattningen är att Åsele driftområde har ett flexiblare arbetssätt 
än Jokkmokk driftområde. En öppnare och bättre kommunikation leder till 
konstruktiva innovationer och goda dialoger mellan Trafikverket och NCC Roads 
AB. Detta leder i sin tur till en effektivare verksamhet och projektet anses vara 
lyckat i Åsele eftersom det ledde till ett förnyat kontrakt. De intervjuade 
respondenterna från Trafikverket och NCC Roads ansåg sig kunna tänka sig att 
arbeta i ett partnerings liknande projekt igen i framtiden. Den privata aktörens 
respondent ansåg emellertid att någonting måste göras åt ersättningsformer för att 
göra samverkans koncept mer attraktiv. Detta beror på att huvudsyftet är att göra 
vägarna trafiksäkra men den privata aktören strävar alltid efter att tjäna pengar och 
gå med vinst. 
 
Att använda sig av tematisk analysprocess är att rekommendera. I denna analys var 
det lätt att hitta teman hos de intervjuade respondenterna eftersom alla hade 
liknande uppfattningar och synpunkter, men det var svårare att hitta underliggande 
teman. Samtliga respondenter beskrev det positiva i partnering med liknande ord:  
 
Effektivare riskhantering, innovationer, bättre ekonomisk uppsikt, tidplaner hålls bättre, bättre 
kvalitet, positivt och konstruktivt samarbete, ett tryggare projekt, Konstruktiva diskussioner ledde 
till innovativa lösningar vad gäller tekniska lösningar, undvikande av tvister, beslutsamhet, 
engagemang, kommunikation och säkerhet”.  
 
Avslutningsvis ska det betonas att partnerings relaterade projekt måste skräddarsys 
utifrån projektets storlek, karaktär och kundens vilja och ambitionsnivå för att 
kunna åstadkomma en hundra procentig funktionellmodell för projektet. I 
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parteneringsavtalen är det att fördra ekonomiska incitamentsavtal. Det kan även 
anses att aktörerna behöver något som lockar dem till att arbeta på det här 
arbetssättet. Någon typ av ekonomisk incitament i kontraktet underlättar projekt 
med partnering. Det förtjänar att betonas att respondenterna respons är positiva 
över samarbetsformen partnering. Framgångsrik partnering bygger på tillit, 
förtroende, mognad. Steget kan vara långt från en traditionell fastersättningsform i 
upphandlingen. Till total samverkan där beställaren och entreprenören ska arbeta 
tillsammans. Partnering konceptet är någonting av ett mellanting av OPS och är 
fortfarande under utveckling. Partnering eftersträvar nytta för såväl beställare som 
entreprenör och därför finns det anledning att tro att partnering har kommit för att 
stanna på entreprenadmarknaden för Sveriges statliga vägnäts drift och underhåll.  
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Bilaga 1 

NCC Partneringsprocess – Godkänd av NCC att användas i studien och hämtat 

från NCC partnerings hemsidan: http://www.ncc.se/projekt-och-koncept/ncc-

partnering/ 

Fas 0: Beställaren väljer ut de personer och företag som denne har förtroende för 

och som beställaren vet kan tillföra värden i form av yrkeskunnande och personliga 

egenskaper. Parterna tecknar ett partneringavtal som är utgångspunkten för det 

fortsatta samarbetet. När projektdeltagarna har skrivit kontrakt om samarbete och 

tillsammans slagit fast en ekonomisk ram går projektet in i fas 1.  

Fas 1: De gemensamma målsättningarna stakas ut vid den inledande workshopen 

och deltagarna fastslår förutsättningarna för samarbetet på både lednings- och 

utförandenivån. Projektteamet tillsätts och man fördelar ansvar och roller. Fas 1 är 

ett integrerat och öppet samarbete, en dialog mellan beställare, användare, arkitekt, 

konstruktör och entreprenör som går både kors och tvärs. Här utväxlas åsikter, 

vetande och visioner i en flexibel och lyhörd avvägning mellan användarnas behov 

och byggnadens utformning. Resultatet blir ett konkret projektförslag. Med i 

dialogen finns också projektets ekonomi, så att deltagarna med ett öppet och 

successivt kalkylarbete kan säkerställa att projektets utformning hela tiden förblir 

relaterad till den ekonomiska ramen. Dialogen resulterar i ett riktpris.  

Fas 2: Nu görs allting klart för utförandet. Här bestäms detaljer i projektet. 

Beställaren, arkitekten, konstruktören och entreprenören utarbetar huvudprojektet, 

hela tiden i nära dialog, och kommer tillsammans fram till optimala lösningar 

genom en avvägning mellan beställarens behov och kraven på funktionalitet, 

utförande, byggvänlighet och ekonomi.  

Fas 3: Bygget är klart och partneringsprocessen avslutas. Nu är stunden inne för 

utvärdering. Nu betygsätts både de individuella prestationerna och den kollektiva 

arbetsinsatsen. Nådde vi de mål som vi satte upp, var och en för sig och 

tillsammans? Fick vi det hus eller den anläggning vi drömde om, i tid, till den 

kostnad som vi kom överens om? Var det en positiv upplevelse att få arbeta med 

partnering som samarbetsform under byggprocessen? Genom utvärdering kan vi 

säkra en fortsatt utveckling av partnering som en värdeskapande samarbetsform 

 

http://www.ncc.se/projekt-och-koncept/ncc-partnering/
http://www.ncc.se/projekt-och-koncept/ncc-partnering/


28 
 

Bilaga 2 

 

Figur 5 Trafikverkets största drift och underhållsleverantörer inom väg 2013 i miljoner. (Hämtat 

2014-05-01) från Trafikverkets inköpsvolym för de 10 största leverantörerna per 

verksamhetsområden väg och järnväg. Senaste Uppdatering av Trafikverket 2014-02-13. 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/111532/inkopsvolym_for_de_10_storsta_le

verantorerna_per_verksamhetsomrade_vag_och_j_vag_2013_ver_20140213.pdf 
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Bilaga 3 

Frågeformulär till intervjuer 

 Anser du att Partnering är ett koncept som används i Åsele driftområde?  

o Vad är bra? 

o Vad hade kunnat förbättras? 

 Anser du att det är traditionell totalentreprenad som används i Jokkmokk 

driftområde? 

o Vad är bra? 

o Vad kan förbättras? 

o Sämre? 

 Är Partnering en bra modell att använda i Åsele driftområde för att samverka 

mellan aktörerna? 

o Varför/varför inte? 

 Finns det några svårigheter/hinder med att integrera partnering i Åsele 

driftområden?  

o Vilka? 

 Finns det något på den nationella nivån som skulle kunna göras för att 

förenkla entreprenadmarknaden? Kopplat till traditionell totalentreprenad 

och partnering? 

o Hur/vad? 

 Finns det några andra entreprenadmodeller som går att tillämpa på 

driftområdena? 

 Vad anser du om framtiden för traditionell totalentreprenad och partnering? 

o Förbättringar? 

 Vilka ord skulle du beskriva bäst partnering och traditionell 

totalentreprenad? 


