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Samordning 

Produkter och tjänster består av integrerade system

Ökad specialisering -> fler ”slios” -> organisatoriska mellanrum



Samordning 

Samverkan 

Samarbete 

Föra samman 

Orientera, överblick, medvetenhet

Former, roller, drivkrafter

Kommunikation, gemensamhet

Lagar och regler om tex samordningsansvar

Strandarder om tex affärsrelationer i 
Samverkan, ISO 440001

Metoder och verktyg, tex agila metoder
och digitala plattformar



Dela upp eller slå samman?

Synergi

2+2=5

Storskalighet, 
sammanslagningar

uppköp
”tillsammans”

Idiergi

Gränsdragning,
uppdelning

Specialisering, 
avknoppning, outsourcing

”vi och dom”

Källa: http://www.pinkmachine.com/PMP/nr2.pdf

I praktiken ofta både och



” En av våra huvudsakliga strategier är att vi vill 
vara en av de ledande aktörerna på våra 
marknader med ett multidiciplinärt erbjudande. 
Då är det lättare att attrahera de bästa 
medarbetarna, få tillgång till de bästa 
projekteten, och att med större skala få bättre 
lönsamhet.”

”För Sweco är den decentraliserade
affärsmodellen en avgörande nyckel till 
framgång. Det är genom ett enkelt och 
kundfokuserat arbetssätt som Sweco utvecklats 
till en stor internationell spelare, samtidigt som 
vi behållit den lokala förankringen och 
expertisen.”

Källa: https://www.realtid.se/sweco-slar-inte-av-pa-takten-forvarv-en-del-av-vart-dna

Källa: https://www.sweco.se/om-oss/organisation/

Källa: https://www.realtid.se/sweco-slar-inte-av-pa-takten-forvarv-en-del-av-vart-dna



Samverkan ”internt” (över avdelnings-
/professionsgränser)

Samverkan ”externt” (över kontraktsgränser)

Samverkan i ”projekt” (ofta både över 
professions- och kontraktsgränser)

-> Ledarskap och organisering (projektledning 
eller förändringsledning)

-> Affärsrelationer (strategiska partnerskap etc)

-> Ofta tillfälliga relationer i tillfälliga kontrakt 



Beställarperspektivet:

Exemplet Trafikverket

Från egen regi, via renodlad beställare, till
aktiv beställare

Driva innovation och effektivitet och 
samtidigt balansera kontroll

Samverkan BAS
Samverkan HÖG

Källa: Byggherrarnas e-tidning, mars 2021, https://www.byggherre.se/bransch-i-utveckling/pqi/pqi-tidning 



Källa: https://www.cmb-chalmers.se/wp-content/uploads/2018/10/181116_CMB_TV.pdf



”Samverkan handlar mycket om att skapa en 
positiv spiral, och beställaren måste visa att 
man litar på och har en positiv förväntan på
leverantören.” 

Vad kan man då som beställare göra? 

Källa: Byggherrarnas e-tidning, mars 2021, https://www.byggherre.se/bransch-i-utveckling/pqi/pqi-tidning 



Projektkommunikation

Organisering och ledning av tillfälliga
relationer för att uppnå långsiktigt 

hållbara lösningar

Beställaransvaret: 
Organisera för 

gränsöverskridanden!

Upphandlingsstrategi –
som tydliggör förväntningar
och verktyg att överbrygga gränser

Projektmodell –
som ger orientering av gränser
och identifierar medel att
överbrygga gränser

Lärande kultur –
som stödjer och främjar lärande inom
Och över gränser

Projektledare –
som har mandat och ledarskapsförmåga
att gränsöverskrida och vägleda
gränsöverskridanden



Tack!


