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SAMMANFATTNING 
Samverkansformen partnering har under de senaste åren använts i stor utsträckning på den 

svenska byggmarknaden. Arbetssättet kom till Sverige i slutet av 1990- talet och har främst 

under de senaste fem åren etablerat sig hos beställare och byggentreprenörer. Trots det så är 

det fortfarande ett helt nytt begrepp för många. Då byggbranschen är relativt konservativ har 

det tagit tid att etablera partnering i branschen. Många var i början tveksamma och skeptiska 

till detta nya sätt att arbeta på. Det har visat sig vara få beställare om ångrar sig efter att ha 

genomfört ett projekt med partnering som samverkansform. Det har istället visat sig vara så 

fördelaktigt att beställarna fortsätter genomföra projekt utefter denna nya modell.  

 

Detta examensarbete har undersökt hur beställare ser på partnering idag. Genom intervjuer har 

det gjorts en sammanställning av hur byggbranschens beställare förhåller sig till partnering 

och hur långt fram de har kommit i användandet av samverkansformen.  

 

Från intervjuer och litteraturstudie framkommer det att partnering ställer stora krav på 

beställarna. De blir tvungna att engagera sig mer i ett projekt och de behöver höja sin 

byggtekniska kompetens. Det behövs utbildning i partnering bland beställare. Det blir tydligt 

då det har visat sig att de olika beställarna har sin syn på arbetssättet. Då det är projekt med 

karaktärer som är komplexa, stora, med höga risker och med pressade byggtider har det 

framkommit att partnering lämpar sig bäst. Beställarna ser ljust på framtiden och de menar att 

användandet av partnering kommer att öka. Det är en samverkansform där alla spelar med 

öppna kort och har ett gemensamt moraliskt ansvar. Detta nya arbetssätt har visat sig tilltala 

människor i branschen.     

 

Nyckelord: partnering, samverkansform, beställare, moraliskt ansvar          

 



 

  

ABSTRACT 

Partnering as a cooperation form has during the last years being widely used on the swedish 

construction market. This way of working went to Sweden at the end of the 90 decenary and it 

has during the five years past being a established of clients and buildignentrepreneurs. As the 

construction industry is quite conservative it has taken long time to establish partnering in the 

industry. At the beginning many people had a negative attitude to this new way of working. 

After completing projects with partnering as cooperation form it has been clear that most of 

the clients don’t regret their choise of using partnering. Instead partnering has been so 

successful so the clients continues to use this new way of working for their projects.  

 

This thes has examinated how clients attitude are to partnering today. Through interviews has 

a conclution been done as shows how the clients of the construction industry act to partnering, 

and also how far the have come in the using of the cooperation form.  

 

From interviews and literature study it shows that partnering puts high claims on the clients. 

They had to engage themselves in a project and they need to work up theirs technical 

knowledge for construction. It is necessary to educate the clients of how partnering works. 

This becomes clear as it has been showen that the clients has their own picture of this new 

way of working. When it comes to projects with characters which are complex, large, with 

high risks and with and a small project time it has been showed that partnering i the best way 

of working. The clients have a positive sight for the future and they mean that the using of 

partnering will increase. Partnering is a cooperation form in which everyones playes with 

their cards open and has got a morally responsabillity. This new way of working seems to 

appeal to people in the construction industry.  

 

Keywords: partnering, cooperation form, client, morally responsabillity       
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1 INLEDNING 

I samarbete med ByggTema fokuserar detta examensarbete på samverkansformen partnering i 

den svenska byggbranschen.  

 

För beställaren öppnar partnering upp en möjlighet att engagera övriga aktörer på helt nytt sätt 

jämfört med det traditionella tillvägagångssättet. Beställarens inställning till partnering är den 

centrala utgångspunkten i denna rapport. Det är beställarna som avgör med vilka former deras 

projekt ska genomföras och därmed är deras åsikter av stort intresse.    

 

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har den svenska byggbranschen fått kritik för att vara för konservativ och 

traditionell. Kritiken säger ofta att det saknas nytänkande och att det är brist på innovation i 

branschen. Det ligger utmaningar i framtiden där det behövs arbetsmetoder som kan leda till 

minskade byggkostnader, ökad produktion och högre kvalitet på det som byggs [J]. 

 

Det sker nu en påbörjad förändring i byggbranschen där det mer och mer går ifrån det 

traditionella arbetssättet för hur projekt genomförs. Arbetsformen partnering har nu använts 

på den svenska byggmarknaden sedan slutet på 1990-talet [I]. Till skillnad från det 

traditionella sättet innebär partnering mer teamwork och samverkan där alla nyckelaktörer ska 

vara med och bidra. Det har visat sig vara ett attraktivt arbetssätt som idag har provats av 

många beställare. I dagsläget är formen mest aktuell inom den offentliga sektorn men även 

beställare på den privata sidan prövar det nya arbetssättet. Beställare som har drivit projekt 

med partnering lyfter fram fördelar som exempelvis att utlovade tider och budget hålls, det 

byggs med rätt kvalité utan tvister, beställaren kan påverka och förändra projektet under 

byggnation. Det lyfts även fram att extra Ändrings-, Tilläggs- och Avgående (ÄTA) arbeten 

som annars leder till utdragna tvister försvinner med partnering [C]. 

 

I dagens byggprocess är det ofta många inblandade i ett byggprojekt. Det är beställare, 

entreprenörer, projektörer och installatörer. Det har bland dessa aktörer uttryckts ett missnöje 

att de inte får bidra med sin fulla kunskap i projekten. Entreprenören vill vara med i ett 

tidigare skede för att kunna ge sin kunskap om tekniskt utförande och kostnader. På samma 

sätt vill projektörer undvika sena ändringar och tillägg i ett projekt genom att vara med och 

projektera i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetssättet partnering har öppnat upp möjligheter 

för aktörerna att gemensamt samverka med sina kunskaper mot gemensamma mål [K].                

 

1.1.1 ByggTema 

ByggTema är ett byggföretag i Örebro som är verksamma på den svenska byggmarknaden. 

De riktar sina tjänster brett, allt från enklare byggjobb till större totalentreprenader där de 

samordnar kompetenser inom olika installations- och teknikområden. För ByggTema är det 

viktigt med ett nära och förtroendefullt samarbete med beställare. Därför har de valt att satsa 

på partnering som ett strukturerat sätt att samarbeta kring byggprojekt.    
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur beställare i byggbranschen förhåller sig till 

samverkansformen partnering idag. Meningen är att rapporten ska visa hur beställaren ser på 

följande huvudkategorier utifrån samverkansformen partnering.  

 

 Definition av partnering 

 Fördelar och nackdelar med partnering 

 Till vilka projekt lämpar sig partnering 

 Beställarorganisation 

 Partneringteamets kemi 

 Förbättringsmöjligheter från genomförda projekt 

 Uppstarten av ett nytt projekt 

 Entreprenadform 

 Ersättningsform 

 Upphandlingsskedet 

 Konflikthantering  

 

1.3 Avgränsning  

 

 Intervjuer har endast skett med personer som har god erfarenhet från att ha genomfört 

projekt med partnering som arbetssätt  

 

 Rapporten avgränsas till att fokusera på ny- eller ombyggnation av byggnader 

 

 Arbetet begränsas genom att endast beställares åsikter undersöks   

 

 Geografiskt begränsas intervjuerna till att ske inom Örebro kommun 
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2 METOD 

Som underlag för att sammanställa denna rapport har litteraturstudier och kvalitativa 

intervjuer skett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Metod 

 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kring partnering har gjorts för att få en bredare kunskap kring arbetssättets 

innebörd. För att kunna skriva en teoridel och förbereda kvalitativa intervjuer var det 

nödvändigt att inleda med en grundläggande studie kring ämnet. Genom att studera 

forskaruppsatser, litteratur, artiklar, elektroniska sidor och rapporter samlades information in 

som har blivit en grund för uppsatsen. Källorna granskades på ett kritiskt sätt. 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med avsikten att samla in material kring beställarens 

inställning till partnering. Utifrån dennes synsätt utformades frågor i ett intervjuunderlag som 

användes vid tre stycken genomförda intervjuer. Genom att använda personliga intervjuer 

som verktyg för materialinsamlingen resulterade detta i ett sammansatt resultat som baseras 

på dagsaktuella åsikter.  

 

Intervjuerna genomfördes av praktiska skäl på plats hos den som blev intervjuad. Alla 

intervjuer skedde i Örebro med olika beställare. Tanken inför intervjuerna var att skapa en 

stämning där den intervjuade kände sig bekväm och vågade öppna upp sig. Detta gjordes 

genom att personen som blev intervjuad fick bestämma plats för intervjun och genom att 

intervjun inleddes med en kortare introduktion där båda parter fick presentera sig för 

varandra. Med den intervjuades godkännande spelades intervjun in. En avsikt med detta var 

att skapa en bra intervju genom att kunna ha tid till att fokusera på att kommentera den 

intervjuades svar istället för att anteckna ner dem samtidigt. Intervjuerna har transkriberats 

och ligger med som bilagor till uppsatsen. Materialet från intervjuerna bygger på beställarnas 

egna åsikter kring partnering. Detta har sedan använts för att sammanställa en resultatdel i 

uppsatsen.         

 

Litteraturstudier 
Kvalitativa  

Intervjuer 
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2.3 Validering/ Reliabilitet 

För att genomföra detta arbete med ett tillförlitligt innehåll har det material som använts 

framtagits på ett kritiskt sätt. Den litteratur som har använts som underlag har kritiskt valts ut 

genom att granska författarens erfarenhet och hur denne har valt att publicera sitt verk. 

 

Till de intervjuer som gjorts har personer medverkat som har en lång erfarenhet från 

branschen. Kravet var att dessa skulle ha erfarenhet från minst ett partneringprojekt för att få 

delta. Detta för att få ett tillförlitligt material att använda. Platsintervjuer gjordes istället för att 

genomföra enkätundersökningar. En personlig intervju blev därmed en mer trovärdig metod.    

 

2.4 Metodkritik 

I intervjuerna gavs det gott om tid till diskussion och ett omfattande material kunde därmed 

samlas in. Detta sätt att samla in material anses vara en stark metod att använda. Personen 

kände sig manad att svara på de frågor som ställdes och intervjun kunde styras till att 

kvalitativa svar gavs. 

 

Positivt var att intervjua beställare med lång erfarenhet från byggbranschen samt att de hade 

erfarenhet från minst ett projekt som drivits med partnering. Detta gav ett förtroende till det 

material som sedan analyserades.  

 

Partnering är ett relativt nytt arbetssätt och det innebar att det fanns en begränsning på 

material att studera i form av litteratur och forskning. Detta upplevdes som en svag metod då 

materialet ofta bestod av personliga åsikter och erfarenheter. Hade litteraturen istället var 

uppbyggd kring ett väl genomfört forskningsarbete hade det varit en mer trovärdig källa att 

använda.    

 

För att detta examensarbete skulle ha blivit ännu mer trovärdigt borde fler intervjuer ha gjorts. 

Om fler intervjuer hade skett skulle det ha lett till en mer användbar rapport för partnering 

inom den svenska byggbranschen.  
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3 TEORI 

 

3.1 Vad är partnering? 

Partnering är ett samarbetssätt inom byggbranschen. Det bygger på att aktörer inom branschen 

går samman och tillsammans i ett team genomför ett projekt [C]. Teamet kommer 

tillsammans överens om hur ett projekt ska lösas och genomföras. För att ett partnering 

samarbete ska fungera väl och resultera i en bra slutprodukt krävs god relation, förtroende och 

bra kommunikation mellan de inblandade [D]. 

 

3.1.1 Samverkansform 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, 

konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en uppgift. Det 

hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där 

allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen [L]. 

 

Att arbeta med partnering som modell är någonting som från början härstammar ifrån USA. 

Begreppet började introduceras och användas för att få aktörerna inom USA:s byggsektor att 

komma ifrån alla ständigt uppkommande rättstvister [F]. Modellen användes senare i England 

och Danmark innan den tillslut också kom till Sverige. I både England och Danmark fanns det 

ett större behov av en förbättring inom byggbranschen. De byggde ofta dyra byggnader och 

fanns ett behov av en radikal förändring [B]. Det har i dessa länder idag blivit så fördelaktigt 

att använda partnering att det nu finns en standard som säger att partnering ska användas vid 

projekt inom den offentliga sektorn.  [B, I].      

  

Det råder delade meningar om när partnering som arbetsmodell började användas i den 

svenska byggbranschen. Detta på grund av att det i början inte var helt tydligt vad partnering 

var och innebar. Många är trots detta eniga om att det var i slutet av 1990-talet som partnering 

började implementeras i den svenska byggbranschen [I]. Det började i liten skala och ökade 

sedan allteftersom fler beställare provade modellen som arbetssätt. År 2012 hade det i Sverige 

genomförts 1000 projekt med partnering [C].    

  

 I Sverige har partnering som samarbetsmodell ökat kraftigt de senaste åren. I  

    vissa län tillämpas modellen i majoriteten av alla offentliga upphandlingar. Men 

   även många privata fastighetsägare börjar inse fördelarna med modellen och   

   fokus läggs alltmer på samarbete och gemensam ekonomi [A:2]. 

 

3.1.2 Beställaren och övrigas roll 

Ett väl fungerande partnering projekt kräver att beställaren själv engagerar sig i projektet och 

dess partneringteam. Beställaren är den som äger byggprocessen och är då den som avgör om 

ett projekt ska genomföras med partnering eller inte. Det är Sveriges beställare som kommer 

avgöra i vilken utsträckning partnering kommer att användas i framtiden [G]. Undersökningar 

visar att ett partneringprojekt i jämförelse med ett traditionellt projekt kräver betydligt mer tid 

och resurser från beställaren. Detta kan för beställaren kännas som en merkostnad i början då 

den kan behöva utbilda och utöka sin organisation [I].         
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Grundidén är att beställaren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att 

realisera projektet – att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika 

aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens 

tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet [L]. 

 

Det är ofta många olika personer som är inblandade i ett byggprojekt. Alltifrån beställare, 

byggentreprenör, arkitekt, konsult, installatörer och leverantörer är med och påverkar ett 

byggprojekt på något sätt. I ett projekt som drivs med partnering gäller det att samla alla 

nyckelaktörer i ett team. Dessa har sedan huvudansvaret för att driva projektet framåt och 

bidra med lösningar för sina respektive områden. Ju bättre kompetens teamet innehåller desto 

lättare blir det att undvika risker, hitta bra tekniska lösningar och att göra en ekonomisk vinst i 

slutet [C].    

 

3.1.3 Samverkan handlar om mjuka parametrar 

De mjuka parametrarna spelar en stor roll i ett partnering projekt. Det räcker inte att handla 

upp ett projekt på lägsta pris och sedan försöka driva det med partnering som arbetsform. De 

mjuka parametrarna har en subjektiv karaktär och kan exempelvis vara samarbetsförmåga, 

kompetens, olika certifieringar och känsla för laganda [I]. För urvalskriterierna bör de mjuka 

parametrarna vid upphandling utgöra minst 70-80 % för konsulter och 50-60 % för 

entreprenörer [B]. Detta leder till att entreprenörer, konsulter och alla nyckelaktörer måste ha 

goda referenser att presentera från tidigare partneringprojekt. Det räcker inte med att 

presentera ett CV på ett papper. De ska också ha en god genomtänkt plan för att presentera 

sina erfarenheter och arbetssätt. Intervjuer bör ske för att få bekräftat att de tilltänkta aktörerna 

verkligen har den erfarenhet som de uttrycker. Det är av stor vikt att rätt personer finns med i 

det blivande partneringteamet [C].  

 

 När beställaren ska välja en partner för det tidiga skedet är det näst intill  

 omöjligt för olika anbudsgivare att tävla med lägsta pris för att utföra  

 kontraktsarbetena. Traditionell konkurrensupphandling är alltså i det närmaste  

 utesluten, eftersom det sällan finns ett förfrågningsunderlag av sådan kvalitet  

 och detaljeringsgrad som möjliggör konkurrerande byggkostnadskalkyler  

  [I:26].  
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3.2 De tre nyckelfaktorerna 

För att få benämnas som ett partneringprojekt bör det finnas med nyckelfaktorer som 

definierar dess huvudområde. Dessa bör vara gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och 

gemensam ekonomi [C]. Faktorerna tillsammans bidrar till att skapa förutsättningar för 

aktörerna att samverka för att ge kunden en så bra slutprodukt som möjligt [D].  

 

Enligt Fernström bör nyckelfaktorerna vara [C]. 

Gemensamma mål 

 Drivs som ”Projektet AB” 

 Starta i tidiga skeden 

 Partneringdeklaration och partneringavtal 

 Öppenhet med rätt team och medarbetare 

Gemensamma aktiviteter 

 Startworkshop + kontinuerliga workshops och teambyggande 

 Ständiga förbättringar 

 Partneringorganisation med konfliktlösningstrappan 

 Gemensam riskhantering 

Gemensam ekonomi  

 Upphandling på mjuka parametrar inte enbart pris 

 Gemensam vision och mål med win-win för alla 

 Öppen ekonomi för alla i projektet 

 Överenskommelse om riktpris med incitament och/ eller bonus  

 

3.3 Kännetecken för partnering 

Det råder delade meningar om vad partnering är och det finns inte en enhetlig definition utav 

arbetsformen. Utifrån genomförda partneringprojekt i Sverige går det att se ett mönster av 

vilka moment som ofta är återkommande i ett partnering samarbete. Flera av följande punkter 

bör finnas med i ett projekt för att dess samverkan ska kunna benämnas partnering [I]. 

 

 Tidig medverkan 

 Upphandling på mjuka parametrar 

 Gemensam organisation 

 Relationsbyggande aktiviteter 

 Partneringdeklarartion 

 Riskidentifiering och riskinventering 

 Riktkostnad/ riktpris 

 Löpande räkning med incitament  

 Öppna böcker 

 Konflikttrappa  

 Löpande utvärdering och kompetensutveckling 
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3.4 Då passar det att använda partnering 

Då partnering fortfarande är ett brett begrepp och det finns delade meningar om dess korrekta 

definition blir det svårt att säga till exakt vilka sorters projekt det passar att använda 

partnering som samverkansform. Det finns olika faktorer som gör att ett projekt passar mer in 

på modellen. En grundläggande förutsättning för att använda partnering är att beställaren är 

redo att engagera sig i projektet [G].  

 

Det går att se ett mönster för vilka projekt som lämpar sig mer för partnering. Nedan följer en 

lista på faktorer då det anses lämpligt att användas samverkansformen partnering [B, C]. 

 

 Vid hög komplexitet 

 Vid tidsbrist 

 Vid extrema kvalitetskrav 

 Vid behov av att sänka projekt kostnader 

 Då byggherren vill kunna påverka projektet under byggnation 

 Då man vill arbeta med alternativa lösningar 

 Vid höga risker 

 Då det behövs kunskap och kreativitet för att klara mjuka mål som miljö, generalitet, 

flexibilitet och extrem kundanpassning 

 

3.5 Projektpartnering och strategisk partnering 

3.5.1 Projektpartnering 

Projektpartnering är benämningen på det arbetssätt som används för enskilda projekt. Det är 

en kortsiktig samverkan där projektet har en start och ett slut. Ett avtal tecknas mellan 

beställare och entreprenörer beroende på vilken entreprenadform som används. Avtalet 

innefattar ett kontrakt för projektets innehållande delar inom dess början och slut. När 

projektet är avslutat går alla de inblandade aktörerna skilda vägar [C].   

 

 I praktiken innebär projektpartnering att beställaren, entreprenören, viktiga 

   underentreprenörer och detaljprojektören bildar en speciell arbetsgrupp för  

 samverkan. Tillsammans utarbetar medlemmarna i arbetsgruppen ett  

 måldokument. I detta dokument ingår vanligen både hårda och mjuka delmål  

 [D:28]. 

 

3.5.2 Strategisk partnering 

Strategisk partnering är benämningen på det arbetssätt som används för flera likartade projekt. 

Att teckna ett avtal för strategisk partnering är ofta en resulterande effekt av ett tidigare väl 

fungerande projektpartnering-samarbete mellan beställare och entreprenör [B].  

 

 Strategisk partnering är när en byggherre beslutat sig för att arbeta med ett  

   leverantörsteam i ett antal projekt. Det aktuella arbetet som ska föras är inte  

  alltid helt definierat i starten av samarbetet. Parterna arbetar för att utveckla 

  samarbetet och sina prestationer under projektets gång. Intentionerna bör  

 formaliseras i överenskomna mål och åtaganden [E:19].  
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Att använda sig utav strategisk partnering är en god ide då det finns en likhet mellan de olika 

projekten. Detta medför en upprepningseffekt på projektets ingående aktiviteter vilket leder 

till en tidsreducering för projektering och produktion. Effekten av det blir minskade kostnader 

på längre sikt. Som beställare kan det uppstå ett läge då det behöver produceras en mängd 

liknande projekt under en pressad tidsperiod. I detta läge är strategisk partnering ett bra 

alternativ då alla projekt kan handlas upp i ett anbudsskede [E].      

Följande bild visar skillnaden för när vilken av de två formerna bör användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Grad av komplexitet i projekt. Y Karlsson, S-G Johansson. Partnering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hög 

hög låg 

Grad av komplexitet i projekt 

Strategisk- 

partnering 

Projekt- 

partnering 

Grad av upprepning i projektet 



 

 10 

3.6 Byggprojektets delar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Byggprojektets delar. Bjerle H. Partnerskap.  

 

3.6.1 Samverkansformer 

Ett byggprojekt inom byggbranschen kan drivas med hjälp av olika samverkansformer. En 

samverkansform kan beskrivas som ett arbetssätt för att genomföra ett projekt. Beroende på 

vilket slags projekt det rör sig om får byggherren besluta vilken samverkansform denne vill 

använda sig utav. Är det exempelvis ett tidspressat eller komplext enskilt projekt kan det 

passa bra att använda sig utav projektpartnering [B]. 

 

Det finns en rad olika samverkansformer att välja bland. Exempel på dessa kan vara [C].   

 

 Projektpartnering 

 Strategiskpartnering 

 Utökad samverkan 

 Ramavtal 

 Allianser    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprenad 

Fast pris 

Mängdkontrakt 

Löpande räkning 

Riktkostnad med 

incitament 

Ramavtal 

Projektpartnering 

Strategisk partnering 

Delad entreprenad 

Generalentreprenad 

Samordnad  

generalentreprenad 

 

Utförandeentreprenad 

(AB 04) 

Totalentreprenad 

(ABT 06) 

Entreprenadform Upphandlingsform Ersättningsform Samverkansform 
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3.6.2 Entreprenadformer 

Inför starten av ett nytt projekt gäller det för beställaren att utifrån projektets karaktär och 

förutsättningar tänka strategiskt och välja vilken entreprenadform som ska användas. 

Partnering går att använda till alla de klassiska entreprenadformerna som exempelvis 

funktionsentreprenad och totalentreprenad samt till utförandeentreprenaderna 

generalentreprenad och delaentreprenad [D]. 

 

 Vid partnering är det vanligt att entreprenören under utförandefasen tar över  

 ansvaret för riktigheten av all den projektering m.m. som utförts under eller  

 innan den första fasen [I:54]. 

 

 

 

ENTREPRENAD 

FORM 

PROJEKTERING 

KONSTRUKTION 
PRODUKTION UNDERHÅLL 

FUNKTIONS 

ENTREPRENAD 

 
 

 

TOTAL 

ENTREPRENAD 

 
 

 

GENERAL 

ENTREPRENAD 
 

 
 

 

DELAD 

ENTREPRENAD 
 

 

 

 

 

Figur 4. Entreprenadformer. U KG Karlsson. Affärsmodeller för Partnering och Utökad 

Samverkan  

 

Utförandeentreprenad och partnering  

Vid en utförandeentreprenad är den största delen av projekteringen klar när projektet går ut på 

anbud [I]. Detta medför att det kan vara svårt att göra större byggtekniska ändringar för 

byggentreprenören i efterhand. Detta är en anledning till att partnering inte förekommer lika 

ofta för utförandeentreprenader som för totalentreprenader [D].  

 

Vill beställaren ändå genomföra ett partneringprojekt med utförandeentreprenad så brukar inte 

projekteringen göras helt färdig. Ofta lämnas detaljprojektering halvfärdig och kompletteras 

när en entreprenör har handlats upp för projektet [D].  

 

Det finns ändå fördelar med att använda sig av utförandeentreprenader tillsammans med 

partnering. Det kan vara en trygghet för beställaren att denne får äga den slutliga åsikten om 

tekniska lösningar, ansvarsförhållandena blir tydliga, riskfördelningen blir balanserad och 

tydlig samt att det blir enklare att intressera små och medelstora leverantörer [D].  
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Totalentreprenad och partnering 

Totalentreprenad är den vanligaste entreprenadformen att använda tillsammans med 

partnering. Här får entreprenören vara med och bidra med sin kunskap i ett tidigt skede. När 

systemhandlingarna är färdiga brukar entreprenören komma in i bilden. Denne får då vara 

med i framtagandet av detaljprojekteringen. Fördelar med att använda sig utav 

totalentreprenad tillsammans med partnering är att man kan ta vara på entreprenörens kunskap 

i stor utsträckning [D].       

 

3.6.3 Ersättningsformer 

Att driva ett projekt med partnering innebär att ett samarbete avtalas i ett tidigt skede 

av ett projekt. Det kan då vara svårt att avgöra projektets kostnad även om beställaren 

har satt ett ungefärligt maximalt kostnads pris för projektet. För att ändå kunna 

bestämma någon slags ersättning så bestäms detta ofta genom ett procentuellt tal på 

det kommande priset [C].      

 

Det finns en rad olika ersättningsformer att välja mellan vid ersättningen av ett byggprojekt. 

Idag går utvecklingen mer och mer mot att ersättningsformen delas upp för de olika delarna i 

ett projekts byggprocess. Oftast används ett fast pris för vinst- och administrationsdelen samt 

ett riktpris med incitament för produktionen [H]. Tanken med partnering är att projektet ska 

använda sig utav öppna böcker vilket medför en kontroll över ekonomin och tar bort risker 

[C].  

 

Fast pris 

Ett fast pris är en ersättning som bestäms mellan beställaren och den aktuella entreprenören. 

Att använda ett fast pris är ett enkelt sätt därför att det visar tydligt gränsdragningen för vad 

som ingår i priset. Det kan användas då det gjorts tillägg eller ändringar i ett projekt. För att 

kunna sätta ett fast pris krävs att det underbyggs av ett bra genomarbetat 

förfrågningsunderlag. En fördel med fast pris är exempelvis att beställaren ofta har en rutin 

för hur denne jobbar med fasta priser. Denna rutin beskrivs i Allmänna Bestämmelser för 

byggnads-, anläggnings-, och installtionsentreprenader (AB) och Allmänna Bestämmelser för 

Totalentreprenader (ABT) hur ändringar och tillägg ska hanteras [D]. Det finns även 

nackdelar med fast pris och det framförallt för att det kan hämma partnering-tänket. Använder 

sig beställaren utav ett fastpris blir det en sen start av partnering samverkan vilket kan leda till 

konflikter om underlaget inte är tydligt [H].     

 

Fast pris för vinst och administration 

Det är vanligt att denna modell kombineras tillsammans med en riktkostnad och incitament. 

De senare blir då bara kopplade till produktionen och denna uppdelning gör att projektets 

kostnader blir enklare att följa upp [H]. Innan projektet har kommit igång ordentligt sätts ofta 

fastprisdelen till ett procenttal på det kommande riktpriset. Vanligtvis sätts detta tal till 8-

12%. När ett riktpris har bestämts fås det på så vis en faktisk siffra på det fasta priset [C]. 

 

Det är viktigt att vara tydlig med vad som ingår i de administrativa kostnaderna. Här bör det 

läggas tid på att ta fram en lista på huvuddelarna för det som medräknas som administrativa 

bitar. Exempelvis kan det röra sig om utbildning, lönehantering, telefon, resor, juridik, 

bokföring och mer därtill [H]. 
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Det bör inom ett projekt finnas en viss flexibilitet på grund av att förändringar kan 

förekomma. Det kan vara faktorer som bidrar till en riktprisförändring och oavsett vad som är 

anledningen så bör möjliga förändringar ha gåtts igenom och helst ska en lista på dessa 

förändringar ha framtagits. Dessa förändringar kommer ofta från beställaren, slutkunden eller 

samhället och är av en sådan grad att entreprenörerna inte kan påverka dessa. Nedan följer en 

lista med exempel som gör att en riktprisförändring kan bli aktuell [H].  

 

 Myndighetsbeslut 

 Miljöprövning 

 Ändrade funktioner 

 Ökad/minskad bruttoarea  

 Standardförändringar 

 Förändrade mängder 

 Förändrade tider 

 Marknadspress som leder till brist eller överskott 

 Valutaförändringar 

 

 

Riktpris med incitament 

Detta är en ersättningsmodell som passar bra att använda tillsammans med partnering. 

Modellen bygger på att redovisningen sker på ett öppet sätt där alla har rätt till insyn i 

projektets kostnader. Detta tillvägagångssätt kallas för öppna böcker. Då alla i 

partneringteamet har en del i incitamentet ska alla också ha möjlighet till full insyn i hur 

ekonomin för projektet fortlöper. Modellen används endast för produktionsskedet och dess 

kostnader blir därmed lätta att följa upp [H]. Som tidigare nämnt inleds ofta ett 

partneringsamarbete i ett tidigt skede då det är svårt att bestämma en riktkostnad. Som en 

riktlinje för när det går att fastslå ett riktpris brukar det sägas att 80 % av detaljprojekteringen 

ska vara klar [D]. 

  

 Grundtanken med ersättningsformen riktkostnad med incitament är att skapa 

  ekonomiska incitament för bägge parter att finna kostnadseffektiva lösningar  

  [D:55]. 

 

Då beställaren och huvudentreprenören ingår ett avtal för ett projekt bestäms också 

incitamentens storlek. Vanligtvis brukar beställaren stå för 50 % och huvudentreprenören för 

50 %. Huvudentreprenören får sedan dela upp denna procentsats med det övriga 

partneringteamets aktörer beroende på den procentuella egeninsats varje aktör har gått in med. 

Dessa incitamentfördelningar gäller då projektkostnaderna understiger eller överstiger 

riktkostnaden [H]. 

 

 
Figur 5. Riktpris med incitament. U KG Olsson. Affärsmodeller för Partnering och Utökad 

Samverkan 
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Budgetmodellen  

Det kan vara svårt att avgöra vad som är ett rimligt riktpris med incitament. För att göra 

processen enklare går det att använda budgetmodellen. I denna modell frångås incitamenten 

och istället använder sig byggherren av ett bonussystem [C]. Det är beställaren som 

bestämmer vilka delar som ska belönas med bonusar. Exempel på bonusar kan vara att 

budgeten underskrids, projektet blir klart tidigare, alla visar upp en god samarbetsvilja och att 

arbetsmiljön förebyggs och sköts på ett bra sätt [D]. 

 

Budgetmodellen blir mer och mer vanligt att använda till projekt som handlas upp med 

strategisk partnering. Den används utav beställare som bygger regelbundet och har en god 

erfarenhet i branschen [H].  

 

 Budgetmodellen innebär att alla parter arbetar mot gemensamma mål, en  

 gemensam prognos samt att man har etablerat en förtroendefull samverkan. 

   Budgeten kan enbart förändras vid programförändringar och det fasta arvodet 

    förändras inte. Alla kan föreslå programförändring, projektledningen fattar 

   beslut samt att beställaren har vetorätt [H:5].           

 

Praktiskt sett innebär modellen att partneringteamet tidigt arbetar fram en gemensam 

projektbudget som innehåller ersättningar för alla inblandade aktörer. I Budgeten ingår 

projektets alla kostnader, en gemensam riskavsättning, ersättning för nedlagda kostnader och 

ett fast arvode för vinst och administration för alla aktörer. Med modellen skapas det 

förutsättningar för alla att tillsammans arbeta för projektets bästa. Andra fördelar är att 

underentreprenörernas materialpåslag försvinner och att risktagandet minskar. Ingen behöver 

tänka att den ska lägga in säkerhetsbuffertar i sin kalkyl [H].  

 

 

3.7 Partneringprocessens delar 

3.7.1 Faser i partneringprocessen 

För att lyckas bra med ett partnering projekt kräver det en stor insats från beställaren i de 

tidiga skedena. Denne behöver lägga tid på att arbeta fram tydliga funktionskrav, design, 

flexibilitet och andra önskemål från hyresgäst eller liknande. Det är till fördel att involvera 

arkitekt, konsult, entreprenör och installatör så tidigt som möjligt. För att underlätta processen 

av ett projekt och tydliggöra när upphandlingar ska ske delas den in i 3 faser [B].    

 

Fas 1 – utredningar och funktionskrav 

I denna fas arbetar beställaren ofta tillsammans med en arkitekt och en konsult. De 

tillsammans tar fram funktionskrav och andra önskemål för det aktuella projektet [B]. Det går 

även i denna fas att involvera entreprenören för att diskutera de byggtekniska delarna och en 

installatör som får göra livs cykel analyser (LCA). Det är av vikt att lägga tid på denna fas för 

att inte behöva gå tillbaka senare och göra grundläggande ändringar. Även om beställaren 

sätter ihop det stora partneringteamet först i fas 3 så går det att genomföra workshops även i 

fas 1 och 2. Detta för att de inblandade aktörerna ska utveckla sitt samarbete vilket i sin tur 

leder till ett bättre genomarbetat underlag till nästa fas [C]. 
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Fas 2 – program- och systemhandlingar 

I fas 2 arbetas det fram handlingar i form av program- och systemhandlingar som sedan 

används för upphandling av produktionen i fas 3. Det är en fördel att engagera alla som kan 

bidra till en bra slutprodukt i denna fas. Här behöver byggentreprenören komma med om 

denne inte engagerats tidigare [B]. I denna fas får beställaren ta beslut om denne vill gå vidare 

med det nuvarande partneringteamet in i fas 3 eller om det ska handlas upp nya aktörer till 

den fasen. Det mest förekommande är att beställaren går vidare med samma team som redan 

är igång då detta är sammansvetsat. Det kan vara så att beställaren är missnöjd med 

huvudentreprenören och då har denne rätten att i detta skede stoppa projektet och handla upp 

någon ny entreprenör [C].     

 

Fas 3 – produktion och överlämnande 

Produktionen är den stora delen i denna fas. Det första som sker är att en 2 dagars workshops 

genomförs för partneringteamet. På dessa dagar fokuseras det på mjuka parametrar, dvs. fokus 

är att teamet ska lära känna varandra [B]. Workshopen genomförs med hjälp av en 

partneringledare som har som huvudmål att få teamet att tillsammans fungera så bra som 

möjligt. Under dessa 2 dagar ska ofta många bitar gås igenom. En noggrannare genomgång av 

dessa dagar ges längre fram i denna uppsats. I slutet av fas 3 avslutas projektet och lämnas 

över till beställaren [C].    

 

3.7.2 Öppna böcker 

Att arbeta med öppna böcker innebär att välja ett arbetssätt där alla insyn i ett projekts dagliga 

ekonomi. Begreppet öppna böcker kan i korta drag beskriva som att projektekonomin 

redovisas öppet. Under ett projekts genomförande redovisas här entreprenörens löpande 

produktionskostnader. Valet att använda sig utav öppna böcker bör ske där delar av 

ersättningsformen är löpande räkning [D].  

 

För att få ett projekt som drivs med partnering att lyckas väl krävs en transparent öppenhet 

och ärlighet. Därför handlar öppna böcker i första hand inte om ett funktionellt verktyg för att 

arbeta med den ekonomiska insynen. Det handlar istället om att bygga förtroende genom att få 

tillgång till projektets redovisning [C]. En öppen redovisning leder till att aktörerna i ett 

projekt får en större kostnadsmedvetenhet och bättre insyn över ekonomin [D]. 

 

 Öppna böcker är en förutsättning för att kunna etablera den nödvändiga tillit som 

  krävs i partneringprojekt [I:30]. 

 

3.7.3 Partneringdeklarationen 

Som tidigare nämnt bygger partnering på ett ärligt samarbete där alla spelar med öppna kort. 

En av de viktigaste delarna under startworkshopen är att författa en partneringdeklaration som 

alla i teamet får skriva under på. Den är inget lagligt bindande dokument men det är det 

moraliskt viktigaste dokumentet. På detta dokument vilar hela partneringteamets förtroende 

för varandra [C]. 

 

 Det är viktigt att alla medlemmar i den gemensamma projektorganisationen är 

  med och skriver under deklarationen. Dokumentet utgör sedan ett moraliskt  

 bindande kontrakt som beskriver riktlinjerna för parternas samarbete och de  

 gemensamma målen med projektet [I:29].  
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På partneringdeklarationen skrivs det ner vision och ett antal mål för projektet. Det är ett 

enkelt dokument, bara en A4-sida med text och underskrifter.      

Ofta skrivs det ner 8-12 stycken mål som är mätbara. Det är viktigt att alla i teamet är eniga 

om den vision och de mål som skrivs ner samt att alla är införstådda med hur dessa ska kunna 

uppnås [C, I].  

 

3.7.4 Konflikthantering - konfliktlösningstrappan 

I ett partneringteam arbetar alla mot gemensamma mål och lösningar. Inom teamet vill alla 

behålla det förtroende, den respekt och tillit som byggts upp. Det medför att alla är 

intresserade av att lösa problem och detta helst innan de uppstår [I].  En regel är att problemen 

löses på lägsta nivå. Det innebär att de löses av de som är ansvariga för problemet. Desto 

tidigare ett problem löses desto mindre risk är det att problemet uppstår igen längre fram. De 

behöver lösas så omgående som möjligt därför är det en fördel att partneringteamet har 

kommit överens om en metod för kommunikation eller det mest fördelaktiga att teamet sitter i 

samma byggnad [C]. 

 

 Snabb problemlösning är en av nycklarna till framgångsrik partnering, problem 

  som blir liggande eller skjuts på framtiden förstör samverkan i grunden  

  [B:77]. 

 

I praktiken innebär konfliktlösningstrappan att problemen kan lösas på olika nivåer beroende 

på dess grad. Trappan hjälper till att lösa problemen snabbt och den visar tydligt vem som 

äger problemet. När ett problem uppstår försöker detta först att lösas på lägsta nivå och om 

det inte är löst efter 1-2 dygn går det vidare upp till nästa nivå på trappan. Här visas ett 

exempel på hur en konfliktlösningstrappa kan vara uppbyggd [D]. 

 

 Nivå 1 På arbetsplatsen (produktionsledning) 1-2 dygn 

 Nivå 2 Projektledning (kärntrupp) 1 vecka  

 Nivå 3 Ombud (styrgrupp) 1-2 veckor  

 

3.7.5 Partneringledare ett nytt yrke 

Partneringledaren blir spindeln i nätet under workshops och får vara en medlande part när det 

uppstår delaktigheter i hur partnering fungerar som samverkansform. Den får rollen att 

fungera som en inspirationskälla för teamets samverkan [I]. För att kunna gå in i den rollen 

krävs det egenskaper som en projektledare inte alltid besitter. Egenskaper som hög social 

kompetens, att ha empati, att medla utan att lägga sig i och att kunna bygga en stark 

projektkultur. Det handlar för partneringledaren om att få alla att vilja nå gemensamma mål 

[B].  

 

 Partneringledarens roll som föredöme för teamet och dennes sätt att påverka och 

  leda teammedlemmarna blir avgörande för projektets framgång [B:65].    

 

Partneringledaren största och mest utmanande uppgift blir att svetsa samman teamet. Om 

denne lyckas få alla inblandade att känna sig delaktiga och få vara med och påverka projektet 

samt känner ett ansvar för projektet så är det på rätt väg [B]. På den startworkshop som hålls i 

början av ett projekt får partneringteamet lära känna varandra och bli ett team. För att skapa 

ett stabilt, öppet och tryggt team kan tid läggas på teambuilding och andra 

gemensamhetsskapande utbildningar [D].      
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En partneringledare kan arbeta med flera projekt samtidigt beroende på dess storlek. Det blir 

mer och mer vanligt i Sverige att använda en tredjepartsperson som på så vis blir neutral till 

projektet.  Det är till en fördel om beställaren i ett tidigt skede tar in en partneringledare för att 

få hjälp med definiering av det kommande projektet [C].    

 

3.7.6 Startworkshop 

Det har blivit vanligt i partnering sammanhang att ett nytt projekt börjar med en 

startworkshop under 2 dagar. Tanken med de 2 dagarna är att deltagarna som senare kommer 

arbeta tillsammans i ett projekt ska lära känna varandra och bli samspelta i det nya teamet. 

Därför fokuseras det under dessa dagar på mjuka parametrar. Tekniklösningar och liknande 

ska helst inte diskuteras utan får lyftas upp senare [C]. 

 

Det är mycket som ska ske under dessa dagar och det är partneringledarens uppgift att hålla 

ihop dagarna. Detta sker ofta i samråd med beställaren och de kan tillsammans bjuda med en 

psykolog eller ledarutbildare om det behövs extra kompetens [B]. För de som inte har arbetat 

med partnering tidigare kan det vara en utmanande process att gå ifrån det traditionella 

arbetssättet och behöva tänka nytt. Syftet med dessa dagar är bland annat att noga informera 

teamet om partnering som arbetssätt, att ta fram gemensamma projektmål, att inleda 

gemensam riskanalys och att lära känna varandra och därmed inleda grupputvecklingen [D].       

 

 Det finns flera syften med att hålla projektgemensamma workshoppar. De  

 medverkande får en möjlighet att lära känna varandra och börja bygga upp en  

 förtroendebaserad relation och en projektkultur [F:20].  

 

3.7.7 Partneringteamet 

Partneringteamet utgör kärnan i ett projekt och det är av stor vikt att teamet fungerar så bra 

som möjligt tillsammans. Ett byggprojekt är inget arbete för en person det är ett lagarbete, det 

är många inblandade. Genom att teamet samverkar bra leder det till att risker minskar radikalt 

och att beställaren får en bra slutprodukt [C]. Det är teamet som driver projektet framåt, sätter 

upp gemensamma mål och delar på ansvaret för att projektet genomförs med ett lyckat 

resultat. Enkelt beskrivet sägs det att alla aktörer som kan bidra till att slutprodukten blir så 

bra som möjligt ska ingå i teamet. Det gäller att hitta en balans för hur många personer som 

ska vara med i teamet utan att det blir för många men ändå få med så mycket kompetens som 

möjligt. I större partneringprojekt kan det bli nödvändigt att dela upp i flera team utifrån en 

hierarkisk organisationsmodell. Dessa har olika befogenheter för att underlätta gången för 

beslutsfattande [B].       

 

 I grunden, så är det agerandet hos representanter för beställaren, entreprenören,  

 underentreprenörer och konsulten som avgör om ett projekt uppfyller eller missar sina 

  mål. Samverkansgruppen som består av nyckelpersoner hos entreprenören, beställare, 

  konsulten och tunga leverantörer har därför en avgörande betydelse för hur projektet  

 utfaller [D:38]. 

 

Val av rätt partnering team  

Det är av stor vikt från början att rätt människor kommer med i partneringteamet. Det är en 

samverkansmodell som inte passar alla och kommer fel person med så kan det få en negativ 

och bromsande påverkan på teamets framåtanda. Detta kan annars leda till att en person måste 

bytas ut under projektets gång vilket inte är önskvärt [B]. 
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Ett stort ansvar för att få med rätt personer ligger hos beställaren. Denne ska försöka sätta 

ihop ett team som helst har en bra gemensam personkemi, är lagspelare och gillar att arbeta i 

team samt har erfarenhet från tidigare partnering samarbeten. Detta är ingen enkel uppgift och 

här bör beställaren lägga tid på att fokusera på de mjuka parametrarna hos de aktörer som 

önskar vara med i projektet [C]. Genom att inte anta ett anbud baserat på hur bra det ser ut på 

pappret, utan istället noggrant intervjua entreprenörer, leverantörer och andra nyckelaktörer så 

skaffar sig beställaren en god uppfattning om deras erfarenhet och inställning till partnering 

[B].           

 

 För beställaren innebär det mindre risk och ökad trygghet och möjlighet till 

  framgång om denne vet att alla kompetenser som behövs för att bygga projektet 

  finns med i teamet [C:67]. 

 

Mjuka parametrar får en allt större vikt som urvalskriterier för anbudsupphandling under 

samverkansformen partnering. Tidigare erfarenhet hos nyckelpersoner i projektet spelar stor 

roll. Att som anbudslämnare ha med sig goda referenser från tidigare genomförda partnering 

samarbeten är viktigt. Idag är en generell uppskattning att beställaren sätter de mjuka 

parametrarna till 80 % för konsulter och 60 % för entreprenören som urvalskriterier i 

upphandlingsskedet [B].   

 

Viktiga faktorer i ett fungerande partneringteam  

 

 Öppenhet 

Att alla i ett team står för och bidrar med en öppenhet är en avgörande nyckelfaktor. 

Det är viktigt att inte arbeta för att bara gagna sitt eget bästa utan istället arbeta för 

projektet och teamets bästa. Öppna böcker är en bra metod för att skapa öppenhet och 

förtroende [C]. 

  

 Tillit 

Med tillit bidrar en person med ett ömsesidigt förtroende gentemot sina medarbetare. 

Tillit byggs genom att under en längre tid visa på ett gott förtroende och respekt mot 

sina medarbetare [C]. 

 

 Kommunikation  

För att bygga förtroende och förstå andra aktörers behov och utmaningar behöver 

kommunikationen vara central. Exempelvis kan partneringteamet organisera sig så att 

de sitter i samma byggnad för att underlätta kommunikationen [F]. 

 

 Gemensamt ansvar 

Med hjälp av den partneringdeklaration som undertecknas finns det ett gemensamt 

moraliskt ansvar hos de inblandade. Genom att tillsammans arbeta tillsammans med 

gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi skapas det 

automatiskt ett gemensamt ansvar [D].    
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4 EMPIRI 

Denna del behandlar intervjuunderlaget för de intervjuer som har skett. Först gjordes en 

litteraturstudie som sammanfattade partnering i teoridelen som finns med i detta 

examensarbete. Utifrån teoridelen och i samråd med ByggTema kunde ett antal intervjufrågor 

sammanställas.  

 

Frågorna är kopplade till detta arbetes syfte som är att undersöka hur beställare ser på 

partnering idag. Därför har det ställts frågor under intervjuerna som tar upp olika delar inom 

partnering processen. Exempelvis hur byggherren ser på entreprenadformer, ersättningsformer 

och upphandlingsformer i förhållande till partnering. Beställarna fick även beskriva när 

partnering bör användas och hur de som beställarorganisation är med och arbetar i ett projekt. 

Intervjuerna avslutades med att den intervjuade fick berätta hur den tror att partnering 

kommer utvecklas i framtiden.   

 

4.1 Intervjufrågor 

 

1. Vilken erfarenhet/bakgrund har du? 

 

2. Vad är din definition av partnering? 

 

3. Varför ska man satsa på partnering? 

 

4. Finns det några nackdelar/fördelar med partnering som du ser det för dig som 

beställare? 

 

5. Till vilka projekt lämpar det sig att använda partnering? 

 

6. Beställarens organisation 

a. Brukar ni ha personer från er egen organisation som är med i 

partneringprojekten eller tar ni in en konsult som er reperesentant? 

b. Känner ni att ni skulle behöva mer utbildning i partnering inför 

projektet/projekten? 

 

7. Teamets kemi 

a. Hur viktigt är det att det är rätt personer i teamet? 

b. Har det hänt att ni har fått byta ut någon person i ett team? 

c. Kan ni nämna några parametrar som är viktiga inom ett partneringteam för att 

detta ska fungera så bra som möjligt? 

 

8. Partneringledaren 

a. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en partneringledare? 

b. Är det att föredra att använda sig utav en neutral partneringledare?  
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9. Kommande eller genomförda partneringprojekt 

a. Vad tar du med dig från tidigare genomförda projekt som skulle kunna fungera 

bättre? 

b. Vilka förväntningar har du på kommande projekt? 

c. Vad var det som gjorde att ni valde att genomföra detta projekt med 

partnering? 

 

10. Starten av ett nytt projekt 

a. Hur brukar ni starta. Har ni startworkshops?  

b. Utbildning? 

c. Teambuilding? 

d. Har ni någon form av kontinuerlig workshops under projektets gång 

e. Avslutningsworkshops? 

 

11. Entreprenadformer 

Vilken är den vanligaste och mest fördelaktiga entreprenadformen att använda 

tillsammans med partnering? 

 

12. Ersättningsformer 

a. Vilka ersättningsformer brukar ni använda er utav? 

b. Hur bör incitament fördelningen delas upp procentuellt? 

 

13. Upphandlingsskedet 

a. Hur stor roll spelar de mjuka parametrarna in?  

b. Är det ett krav att entreprenörer ska ha tidigare erfarenhet från partnering?  

c. Har ni någon procentsats för hur mycket de mjuka parametrarna ska värderas 

vid anbudsutvärdering? 

 

14. Konflikthantering 

a. Brukar ni använda er av någon konflikthanteringstrapppa? 

b. Är det vanligt att det uppstår konflikter? Om ja, vad är orsakerna?  

c. Hur kan man förebygga konflikter i ett team? 

 

15. Framtiden 

a. Svenska staten har sagt att det ska byggas 700 000 lägenheter till och med 

2025. Kan partnering bidra till att hjälpa denna satsning? 

b. Kommer strategisk partnering att bli vanligare? 

c. Vad är viktigt att tänka på för dig som beställare i nuläget om man försöker 

förutspå hur partnering kommer att ha utvecklats i framtiden? 
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5 RESULTAT 

Resultatdelen bygger på analyser utav de intervjuer som har gjorts med beställare. Det tas i 

denna del upp olika faktorer inom partneringprocessen som grundas på teoridelen och dessa 

kompletteras med erfarenheter från de intervjuade personerna.  

 

De olika faktorerna som benämns som rubriker i resultatdelen fanns med när intervju frågorna 

togs fram. Därför styrdes intervjuerna så att svar gavs på dessa faktorer. Resultatet ska visa 

om litteraturstudiernas beskrivning av partneringprocessen stämmer överens med beställarnas 

dagsaktuella verklighet.  

 

 

5.1 Definition av partnering 

I flera av böckerna som det har refererats till i detta arbete skriver författaren att det finns 

många olika definitioner av partnering. Detta visade sig stämma. I den litteraturstudie som 

gjorts menar de flesta att det inte finns någon gemensam definition av partnering. Alla har sin 

egen definition även om många beskriver partnering på ett liknande sätt. Det framkommer 

även från de intervjuer som gjorts att det inte finns någon bestämd definition av 

samverkansformen.  

 

För mig är det helt enkelt ett sätt att samarbeta. Man delar på ansvaret och  

är med och förmedlar sina kunskaper, alla bidrar. Definitionen är samarbete  

[Ulf Wennlöf - Örebroporten].  

 

Att man samverkar, är att man jobbar ihop både entreprenör och beställare, det ser jag 

som det stora [Jonny Andersson – Örebro Bostäder (ÖBO)].     

 

Det framgick från intervjuerna och litteraturstudierna att partnering är ett sätt att samverka i 

ett projekt. Även om det inte är en ingående definition så är det den enklaste beskrivningen 

som ges.    

 

 

5.2 Fördelar och nackdelar med partnering 

Från intervjuerna lyfts det nästan bara upp fördelar med partnering. Det är tydligt att de är 

eniga om att det är positivt för beställaren att få ha den frihet som denna form av samverkan 

innebär. Som beställare vill man kunna vara med och ändra i projektet under dess 

framskridande. Detta är inte möjligt i ett traditionellt samverkanssätt med exempelvis 

utförandeentreprenad, då blir det dyra ÄTA-kostnader om beställaren vill göra ändringar.  

 

Det lyfts också i intervjuerna fram fördelar som exempelvis att partnering leder till en bättre 

produkt, ett bättre samarbetsklimat, det går att bygga och projektera samtidigt. Det går som 

beställare i stor utsträckning att välja sin organisation till det kommande projektet vilket också 

kan vara en förmån. Den enda nackdel som lyfts fram är att arbetssättet inte passar alla. ”Det 

kan bli som så att man måste ta bort personer från ett projekt om det inte kan samarbeta under 

den formen” [Ulf Wennlöf – Örebroporten].    

 

 Man kan välja en bra byggorganisation på detta sättet, det kan man inte  

 göra annars. Jag kan i stort sett välja vilken målare jag som beställare vill  

 ha [Jonny Andersson - ÖBO]  
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5.3 Till vilka projekt lämpar sig partnering? 

De intervjuade menar att partnering lämpar sig bäst då det handlar om projekt som är stora, 

komplexa, när det inte är helt bestämt vad det är som ska produceras, ombyggnationer och då 

framförallt för reparation- och tillbyggnads renoveringar. Det förklaras vara fördelaktigt då 

det är stora risker i ett projekt. ”Grundtanken med partnering är att minimera risker” [Patrik 

Larsson – Örebro Region]. Även den studerade litteraturen bekräftar att det är främst till dessa 

sorters projekt som partnering lämpar sig. Litteraturen tar också upp den ekonomiska 

aspekten. Är det ett större projekt med stora ekonomiska begränsningar är partnering ett bra 

alternativ. Då blir den samverkande delen en nödvändighet för att genomföra ett utmanande 

projekt med en liten budget. Teamet får då tillsammans arbeta för att hitta möjliga alternativ 

till att bygga billigt men ändå kvalitativt.   

 

Vårt nuvarande sjukhusprojekt passar i detta fall. Det är ett stort projekt,  

det är komplext då vi bygger för vårdverksamhet och det är en invecklad  

logistik där. Projektet löper också över lång tid, om vi kommer igång i tid  

så är det en tid på nästan 4 år. Det är ett delvis komplicerat genomförande 

eftersom vi bygger på ett sjukhusområde med ambulanstrafik, besökare och patienter 

[Patrik Larsson – Örebro Region].        

 

Enligt Ulf Wennlöf på Örebroporten kan partnering användas till alla sorters projekt även om 

det finns vissa projekt där det lämpar sig mer. Även om ett projekt genomförs utifrån ett 

färdigt inkört koncept så fungerar det ändå med denna samverkansform. Ulf Wennlöf menar 

att det ändå inte skulle bli dyrare i slutet.     

 

 

5.4 Beställarens organisation 

Det råder enighet om att beställaren måste engagera sig och lägga mer tid på ett projekt om 

denne väljer samverkansformen partnering. Både litteratur och intervjuer framhäver vikten av 

att beställaren är med mer i hela projektet i jämförelse med samverkan på ett traditionellt sätt.  

 

Alla intervjuade är överens om att det mest fördelaktiga är att beställaren har egen personal 

som är med i projekten. Det ska helst inte tas in någon konsult som representerar beställaren. 

”Vi har nästan alltid egna projektledare i projekten. Jag tror och hoppas att det blir en bra 

kvalité genom att vi är nära verksamheten”[Patrik Larsson- Örebro Region]. Det förklaras 

också i intervjuerna att detta ställer större krav på beställarens organisation. Det behövs mer 

kompetens än tidigare och det kan även komma att behövas mer personal då partnering som 

samverkansform fodrar mer nerlagd tid för beställarens personal.  

 

Man kan hyra in en konsult, men de har inte alls samma lokala kontaktnät  

som de anställda hos beställaren. Det är många som berörs när vi bygger.  

Som nu när vi renoverar fastigheter har vi olika personer för olika ansvarsområden. 

Exempelvis är det någon som måste kommunicera med  

den som har koll på miljöhanteringen och tvättstugor m.m. Som konsult  

har du inte alls det kontaktnätet. Det bästa är om det är någon i  

beställarorganisationen. Det ska helst inte vara någon konsult 

[Jonny Andersson - ÖBO].    
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I intervjuerna förklaras det att som beställare vill man ha kontroll på projektet och det fås 

genom att ha en egen stark beställarorganisation som är med i projekten. Det antyds att det 

nästan är lite oansvarigt om beställaren väljer att ta in en konsult som sin representant. Den 

som beställer projektet bör själv vara engagerad.  

 

Beställaren måste vara med annars är det inte partnering för mig  

[Jonny Andersson - ÖBO].  

 

Jag tycker att beställaren ska ha egen personal, det ingår i spelet  

[Ulf Wennlöf - Örebroporten]. 

 

Det framgår också i intervjuerna och litteraturen att partnering kräver utbildning även hos 

beställaren. ”Man möter ibland personer som har en missuppfattning av partnering. Man 

blandar ihop entreprenadform och samverkansform” [Patrik Larsson – Örebro Region]. Det 

informeras ofta om vad partnering är på de startworkshops som hålls men ofta är detta inte 

tillräckligt utan det behövs mer under projektets gång.  

  

Om vi tittar på senaste projektet. Där var tjänstemannasidan med på vad  

partnering var. Hos yrkesarbetarna skulle vi ha lagt mer tid på informering  

och utbildning för att de skulle förstått mer vad det innebar. Vi lade tid på  

det i början men det räckte uppenbarligen inte [Ulf Wennlöf – Örebroporten].     

 

 

5.5 Partneringteamets kemi 

I litteraturen framgår det att det är av stor vikt att rätt personer är med i ett team. 

Partneringteamet utgör kärnan i ett projekt och det är av stor vikt att teamet fungerar så bra 

som möjligt tillsammans [C]. Det beskrivs i litteraturen att det är teamet som driver projektet 

framåt, sätter upp gemensamma mål och delar på ansvaret för att projektet genomförs med ett 

lyckat slutresultat. De intervjuade beställarna understryker också vikten av att rätt personer är 

med. 

 

Det är jätte viktigt. Att det är rätt typ av person och rätt inställning. Jag  

skulle nästan säga att det är helt avgörande för att det ska fungera  

[Patrik Larsson – Örebro Region].  

 

Det är superviktigt, det måste vara rätt folk med rätt inställning  

[Ulf Wennlöf - Örebroporten].  

 

De intervjuade förklarar att det är en nödvändighet att byta ut en person om den inte kan 

samarbeta under denna form. Detta har hänt flera gånger i början av användandet av 

partnering att någon person fick bytas ut. ”Ja, det har hänt flera gånger. I början var det 

vanligt när vi började använda partnering” [Ulf Wennlöf - Örebroporten]. Det ges även 

exempel från en av de intervjuade där samarbetet inte fungerade bra. Den gången gick det att 

lösa genom att förklara noggrannare och prata kring arbetssättet.  

 

Om man har försökt att tala med personen men inte sett någon ändring i 

inställning då får man sätta den på andra projekt  

[Patrik Larsson – Örebro Region].  
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I litteraturstudierna var det tydligt att beställaren behöver lägga tid på de mjuka parametrarna 

vid upphandlingen av en entreprenör. Det rekommenderas att fokusera på personliga 

intervjuer, referenser och egenskaper hos nyckelpersoner vid upphandlingen. En av de 

intervjuade beställarna förklarar att de hade intervjuer i början för att få rätt personer till 

partneringprojekt.  

 

Vi hade intervjuer i början. Vi hade redan handlat upp en 

huvudentreprenör men sen när vi skulle handla upp alla underentreprenörer så satt vi 

tillsammans och de fick presentera sig och berätta om sitt sätt att arbeta [Jonny 

Andersson - ÖBO].        

 

Det finns några faktorer som är viktiga att arbeta med i ett partneringteam. Litteraturen 

framhäver flera men lägger extra vikt vid öppenhet, tillit, kommunikation och gemensamt 

ansvar. Det bekräftas även av Patrik Larsson. ”Öppenhet och kommunikation är jätteviktigt, 

det skulle jag säga är helt avgörande”  

[Patrik Larsson – Örebro Region]. 

 

 

5.6 Förbättringsmöjligheter från genomförda projekt 

Det är viktigt att under ett projekts gång utvärdera och göra enkätundersökningar för att se 

vad som kan förbättras. Det kan komma upp större förbättringsmöjligheter i samarbetet som 

kräver en ändring under en längre process. Börjar projektet närma sig slutet kan det vara 

bättre att ta med sig förbättringsåtgärden till nästa projekt. Beställarna fick under intervjuerna 

frågan, vad de tar med sig från genomförda projekt som skulle kunna fungera bättre. 

Framförallt fokuserade svaren på beställaren själv, att denne ska lägga mer tid i den tidiga 

planeringen. Som beställare måste man vara förberedd och ställa sig frågan vad man vill.  

 

 Det var för detta projekt mycket tid som behövde läggas i början på grund av att  

 förundersökningar och programskede inte var ordentligt genomarbetat. Hela  

 byggstarten blev därför förskjuten [Jonny Andersson - ÖBO].  

 

 

5.7 Uppstarten av ett nytt projekt 

Det är vanligt att starten av ett nytt projekt och framförallt produktionsfasen börjar med en 2 

dagars workshop. Detta har blivit ett etablerat koncept för de projekt som drivs med 

partnering i byggbranschen. Det är mycket som ska hända under dessa dagar. Litteraturen 

framhäver att det under dessa dagar är fokus på mjuka parametrar där tanken är att deltagarna 

som senare kommer att arbeta tillsammans ska lära känna varandra och bli ett starkt team. 

Alla de intervjuade bekräftar också att de alltid inleder med workshops under vanligtvis två 

dagar.  

 

 Vi följer den traditionella ordningen som många använder sig under två dagar  

 med workshops för partnering, den innefattar mjuka och hårda parametrar  

 [Jonny Andersson - ÖBO]. 

 

 På dessa dagar går man igenom arbetsmodellen, teambuilding, arbetsuppgifter  

 och andra skojiga saker [Ulf Wennlöf - Örebroporten].    
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Dessa dagar mynnar ut i en partneringdeklaration. Både litteraturstudierna och de intervjuade 

framhäver denna deklaration som ett projekts viktigaste dokument. ”Startworkshops ska 

utmynna i ett dokument där man skriver vad som ska vara kärnpunkter och hur man hanterar 

konflikter” [Ulf Wennlöf]. Det lyfts på en av intervjuerna fram att partneringdeklarationen 

innehåller både mjuka och hårda parametrar. Det gås igenom hur konflikter ska hanteras, 

projektets vision, ett antal mål sätts upp och det avslutas med att alla skriver under 

dokumentet.  

 

 Vi sätter där upp mål för projektet och avslutar med att alla får skriva under  

 deklarationen [Jonny Andersson - ÖBO]. 

 

 Det får inte bara bli ett fint dokument, det måste bli verkstad utav det. Vi kan  

 inte luta oss tillbaka när vi har signerat partneringdeklarationen, det är efter det  

 som arbetet börjar [Patrik Larsson – Örebro Region]. 

 

 Detta är ett bra sätt, det blir inte lika lätt att svika ett projekt när man har sett  

 varandra i ögonen och skrivit under deklarationen  

  [Ulf Wennlöf - Örebroporten]. 

 

Det är vanligt att en partneringledare är med och håller ihop dagarna med workshops. Alla 

intervjuade beställare har använt sig utav partneringledare. De förklarar att det ofta ingår i 

upphandlingen av en huvudentreprenör att denne ska bidra med en partneringledare. Det lyfts 

fram i en av intervjuerna att alla får vara med och ta ansvar men att det är partneringledaren 

som har huvudansvaret att leda workshops.  

 

Kurslitteraturen lyfter fram denna roll som ett helt nytt framtida yrke. Ett yrke som ställer 

högre krav på ledarskap och förmåga att coacha en grupp med människor. Detta är 

kompetenser som projektledare inte tillräckligt besitter och därför blir det nya personer som 

kommer att arbeta bara med denna yrkesroll.   

 

 

5.8 Entreprenadform 

Partnering går att använda för alla entrerprenadformer, vilket utesluter den uppfattning som en 

del personer har att partnering i sig skulle vara en entreprenadform. Det intressanta är vilken 

som är den mest fördelaktiga entreprenadform att använda tillsammans med partnering. Det 

förklaras i en av intervjuerna att det är enklare rent juridiskt sett att kombinera partnering med 

en totalentreprenad. ABT underlättar kontraktsutformandet för ett projekt i jämförelse med 

AB som används vid utförandeentreprenader.  

 

 Det är mycket enklare att använda ABT i botten, då har entreprenören bara ett 

   funktionsansvar. Han får göra hur han vill för att få fram funktionen. Om  

 man istället använder AB, dvs. En delad entreprenad. Då står beställaren där  

 med allt tekniskt ansvar. Så tror jag inte att man ska göra. Man ska lägga  

 mycket tekniskt ansvar på entreprenören som också får ansvara för 

  Underentreprenörer (UE). 

  [Ulf Wennlöf - Örebroporten].  
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En av de intervjuade har valt att använda sig utav en generalentreprenad till dennes nuvarande 

partneringprojekt. Det är som tidigare nämnt inte helt vanligt att göra på det sättet. Detta 

motiveras från beställaren med att denne ville ha en större kontroll och ett ägandeskap över 

projekteringen.  

 

 Vi har med detta partneringprojekt valt en annan väg. Anledningen till detta  

 var att vi kände att vi ville ta ansvar för projekteringen, så att det är vi som styr  

 projekteringen och äger den. Innan detta skede där vi är just nu så har det varit  

 år av planering och samverkan med verksamheter  

  [Patrik Larsson – Örebro Region]. 

 

 

5.9 Ersättningsform 

Det framkommer från litteraturstudierna att den vanligaste ersättningsformen för 

partneringprojekt är ett fastpris för vinst- och administrationsdelen och ett riktpris med 

incitament för produktionen. Det fasta priset för vinst och administration baseras till en början 

på en procentsats av det kommande riktpriset.  

 

Intervjuerna med beställarna visar att det förekommer att man använder sig av olika 

ersättningsformer och att de till stor del frångår det som litteraturstudierna visat. Enligt två av 

de intervjuade blir det mer och mer vanligt att inte använda några incitament. Det förekommer 

bonusar men de baseras på andra faktorer än att effektivisera produktionen rent tidsmässigt. 

På två av beställarnas aktuella projekt används bara löpande räkning som ersättningsform och 

det ena projektet har ett bonussystem till yrkesarbetarna om det skulle gå bra.  

 

 På detta projekt har vi löpande räkning. Det innebär att det inte är några  

 incitament. Jag tycker det är lite lurigt med incitament för det blir inte riktigt  

 korrekt. Om man har incitament så tror jag att de flesta tar lite höjd i budgeten  

 och sen delar man på överskottet [Jonny Andersson - ÖBO]. 

 

Det framgår även på intervjuerna att det är komplicerat att använda partnering då 

yrkesarbetarna väljer att arbeta på ackord i ett projekt. Tanken med partnering är att de olika 

yrkesgrupperna ska kunna hjälpas åt om det är någon som behöver extra hjälp. Detta 

kompliceras när ackord blir så fokuserad kring bara den ena yrkesgruppen.  

 

 Vi har ett bonussystem till yrkesarbetarna om projektet går bra. Det är inget  

 ackord men det är en slags ersättning. Lönesättningen och partnering är en svår  

 bit. Vi har exempelvis målare som jobbar på ackord, så det är lite blandade  

 ersättningar mellan yrkesgrupperna och det blir lite konstigt. Tanken är ju att  

 det ska vara samverkan [Jonny Andersson - ÖBO].      

 

Som tidigare nämnt är det lite olika åsikter bland de intervjuade. I en av intervjuerna talas det 

väl om incitament men det förutsätter att partnering som samverkansform verkligen fungerar 

som den ska.  

 

 Jag tycker man ska ha med någon form av incitament. Man ska kunna tjäna  

 pengar på att göra rätt saker, dvs. förbilliga till rätt kvalité. Jag förutsätter att  

 alla är med och bidrar med sin fulla kompetens och då ska också alla vara med  

 och dela på pengarna [Ulf Wennlöf - Örebroporten].  
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5.10 Upphandlingsskedet 

Att driva ett projekt med samverkansformen partnering ställer krav på byggentreprenören som 

oftast är en central del i ett projekt. Ofta är det denne som handlar upp UE i samråd med 

beställare, tillhandahåller en partneringledare och ansvarar för produktionen. Beställarna vill i 

upphandlingsskedet se genomtänkta metoder för hur ett partnering projekt ska drivas. Det 

gäller för entreprenören att ha ett genomarbetat koncept att presentera som innefattar alla 

tänka bara delar. Exempelvis hur de vill arbeta med öppna böcker, konflikthantering, 

projektorganisation och vilka erfarenheter som finns bland entreprenörens personal. 

Litteraturen förespråkar att beställare helst ska göra personliga intervjuer med alla 

anbudslämnare. Intervjuer med alla ifrån varje entreprenör, dvs. platschef, arbetsledare, 

projektledare och andra tilltänkta personer för det kommande projektet. Detta för att deras 

kompetens blir viktigt då samverkansformen är partnering.  

 

Bland de intervjuade råder det enighet om att det helst bör ske personliga intervjuer vid 

upphandlingar. Dock framkommer det också att det vid intervjuer kan vara svårt att vara 

neutral och ge alla en lik bedömning. Det har lett till att en beställare har valt att inte göra 

intervjuer.   

 

 Vi har inga platsintervjuer. Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är lite speciell på 

  grund av att man måste behandla alla lika. Det är svårt att göra det. Vi har mest kollat  

 på organisation, CV och meritlista [Ulf Wennlöf - Örebroporten]. 

 

En av de intervjuade beställarna beskriver noggrant hur de gjorde personliga intervjuer med 

entreprenörer.  

 

 Vi gjorde intervjuer. De fick under intervjuerna presentera sin organisation, hur  

 de jobbade med ekonomi och inköp, de fick presentera hela sitt program. Ett  

 krav var öppna böcker. De fick också presentera sitt kvalitetssystem. Vi  

 kollade upp att de hade alla delar med sig som vi önskade  

  [Jonny Andersson – Örebro Bostäder].     

 

 

5.11 Konflikthantering 

I ett partneringteam arbetar alla mot gemensamma mål och lösningar. Inom teamet vill alla 

behålla det förtroende, den respekt och tillit som byggts upp. Det medför att alla är 

intresserade av att lösa problem och detta helst innan de uppstår [I]. Litteraturen förespråkar 

att använda sig utav en konfliktlösningstrappa för att lösa problem som uppstår. Två av tre 

intervjuade berättar att de använder sig utav någon form utav konfliktlösningstrappa. De 

beskriver att den ofta sker i två steg. Först en större grupp som är det partneringteam som 

planerar och driver projektet. Skulle problemet bli för stort för denna grupp så förklaras det att 

det finns en styrgrupp där ofta de högsta cheferna för beställare och entreprenör sitter med. De 

blir det sista beslutande organet.  

 

 Vi har en styrgrupp, det är fyra stycken. Vi tar i den gruppen de större besluten  

 [Jonny Andersson - ÖBO]. 

 

 Vi har alltid en styrgrupp på högsta nivå som får ta de största avgörande  

 besluten om det skulle uppstå problem [Ulf Wennlöf – Örebroporten]. 
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Det framkommer under en av intervjuerna vikten av att förebygga konflikter. Genom att alla 

har fått rätt bild av projektets process och förstått att de bär ett ansvar förebyggs konflikter. 

Återigen lyfts det också upp att rätt personer i teamet är viktigt.  

 

 Det gäller att hitta personer som fungerar tillsammans. Personkemin är nog det  

 viktigaste, så att ett team fungerar tillsammans. Det är bra att få till ett öppet  

 klimat så att det är lättare att lösa en konflikt [Jonny Andersson - ÖBO]. 
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6 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att undersöka hur beställare i byggbranschen förhåller sig till 

partnering idag. Detta syfte konkretiserades genom att undersöka beställarnas synsätt kring ett 

antal huvudkategorier inom partnering. Undersökning av dessa kategorier har skett genom 

intervjuer och litteraturstudier. Detta har sedan analyserats och det resultatet sammanfattas i 

denna slutsats.  

 

6.1 Definition av partnering 

Det framkommer av denna rapport att det inte finns en gemensam definition av partnering 

inom byggbranschen. Slutsatsen är att många har partnering som en grund och sedan gör de 

om det till ett eget koncept. Det står ändå klart att partnering är en form av samverkan och i 

första hand är det ett koncept som bygger på mjuka parametrar. Sammanställningen av denna 

rapport visar också av att partnering definieras utav att alla aktörer är med och tar ansvar. En 

återkommande aspekt är att denna samverkansform ska lyfta fram den bästa kompetensen ur 

olika aktörer och yrkesgrupper. En annan slutsats är att detta arbetssätt definieras genom att 

det är ett roligare tillvägagångssätt att arbeta i byggbranschen.  

 

6.2 Fördelar och nackdelar med partnering 

Fördelarna har visat sig väga tydligt högre än nackdelarna utifrån de intervjuer som gjorts. De 

enda nackdelar som framkommit är att partnering är ett arbetssätt som inte passar alla och att 

det tar lång tid för människor att förstå detta nya sätt att samverka i en konservativ bransch. 

Slutsatsen är att partnering ger följande fördelar i ett projekt.  

 

 Beställaren får en större frihet att vara med och påverka och ändra i projektet  

 Inte lika stora ÄTA-kostnader 

 Bättre slutprodukt 

 Bättre samarbetsklimat 

 Kan bygga och projektera samtidigt 

 Beställaren kan i större utsträckning välja organisation till ett projekt 

 Minskade risker    
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6.3 Till vilka projekt lämpar sig partnering? 

Partnering går att använda till alla sorters projekt. Det är en slutsats från intervjuerna, men det 

är mer fördelaktigt att använda då projekten har vissa karaktärer. Det tar tid att implementera 

denna samverkansform för aktörerna i ett projekt. Ofta är det alltid någon som inte arbetat 

med partnering innan och därför bör projektet helst löpa under en längre tid så det nya 

arbetssättet hinner landa ordentligt hos de inblandade. Slutsatsen är att det lämpar sig bäst att 

använda partnering då ett projekt har någon av karaktärerna som listas upp nedan 

 

 Stora projekt 

 Höga risker 

 Komplexa projekt 

 Då det inte är helt bestämt vad som ska produceras 

 Korta byggtider 

 Stora projekt med ekonomiska begränsningar 

 Då beställaren vill ha ett stort inflytande i projektet 

 

6.4 Beställarorganisation 

Slutsatsen är att beställarna anser det vara mest fördelaktigt att de använder egen personal till 

sina projekt och inte tar in någon konsult som representant. Det framkommer då att detta 

ställer större krav på beställarens organisation vad gäller kompetens och nedlagd tid i 

projekten. Beställarna vill ha kontroll och ibland göra ändringar i sina projekt och då måste de 

också vara med och engagera sig fullt ut.  

 

6.5 Partneringteamets kemi 

Slutsatsen är att samverkansformen inte passar alla och att det är viktigt att rätt personer är 

med och arbetar i ett partnering projekt. Både litteraturen och intervjuerna är tydliga med att 

det är av stor vikt att personer med rätt kompetens är inblandade. Det framkommer att det har 

blivit nödvändigt att byta ut personer i ett projekt då de inte kan arbeta under detta arbetssätt. 

Slutsatsen är att dessa åtgärder behöver göras för ett projekts bästa. Parametrar som öppenhet, 

tillit, kommunikation och gemensamt ansvar är viktiga delar i ett partneringteam.    

 

6.6 Förbättringsmöjligheter från genomförda projekt 

Utvärderingar och enkätundersökningar bör ske under ett projekt för att kunna göra 

förbättringar. Det framkom från de intervjuade att de själva måste lägga mer tid på den tidiga 

planeringen som exempelvis förstudie och programskeden. De förklarade att som beställare 

behöver man ta med sig att bli bättre förbered till nästa projekt. Alla dessa olika slutsatser från 

intervjuerna listas här nedan. 

 

 Utvärderingar bör ske för att kunna göra förbättringar 

 Beställarna själva måste lägga ner mer tid på den tidiga planeringen 

 Beställarna behöver vara bra förberedda när de går in i ett nytt projekt         
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6.7 Uppstarten av ett nytt projekt 

Slutsatsen för uppstarten av ett nytt projekt som drivs med partnering är att de flesta använder 

sig utav en två dagars workshop. Detta är ett koncept som har blivit en gemensam standard i 

branschen. Det är mycket som sker under dessa två dagar och där kan innehållet variera. 

Slutsatsen av de större gemensamma delarna som sker genom dessa workshops listas här 

nedan. 

 

 En partneringdeklaration skrivs ner. Det är det moraliskt viktigaste dokumentet för 

hela projektet. Det innehåller vision, mål och strategi för projektet. 

 

 En partneringledare är med och leder denna workshop. Dennes ansvar är att skapa en 

god samarbetsenighet för alla inblandade och att utbilda dem i partnering. 

 

 Huvudentreprenörerna bidrar oftast med en partneringledare till ett projekt. 

 

 Under dagarna fokuseras det mest på mjuka parametrar. De hårda parametrarna som 

tekniska frågor kring projektet ska helst tas upp senare.  

 

6.8 Entreprenadform 

Partnering går att använda till alla entreprenadformer då det är en samverkansform. Detta är 

en slutsats som är tydlig från litteraturen och intervjuerna. Dock framkommer det som en 

slutsats att totalentreprenader anses vara den form som är enklast och vanligast att använda till 

partneringprojekt. Detta för att det öppnar för beställaren att kunna ändra i ett projekt under 

produktionen samt att det juridiskt är enklare med kontraktsutformning för en 

totalentreprenad.  

 

6.9 Ersättningsform 

Slutsatsen av vilka ersättningsformer som används tillsammans med partneringprojekt är 

följande. 

 

 Det blir mer och mer vanligt att inte använda några incitament i ersättningen. 

Incitamenten blir svåra att använda om inte alla är med på hur partnering ska fungera.  

 

 Det förekommer ibland någon form av bonus till yrkesarbetarna.  

 

 De flesta beställare sätter en procentsats på det kommande riktpriset för att ha 

någonting att utgå ifrån. Projektet ersätts sedan genom löpande räkning. 

 

6.10 Upphandlingsskedet 

Beställaren bör lägga tid på upphandlingen av entreprenörer. Personliga intervjuer bör ske 

med den tilltänkta entreprenörens aktuella personal. Det ställer krav på byggentreprenören att 

ha ett program att presentera som visar hur de önskar arbeta med partnering. Det framkommer 

också att det kan vara svårt att göra en rättvis bedömning vid personliga intervjuer utifrån att 

LOU kräver att alla ska behandlas lika.  
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6.11 Konflikthantering 

Intervjuade beställare använder alla någon form av konflikthanteringstrappa även om dessa 

kan se olika ut. På uppstartsworkshopen diskuteras det igenom hur teamet ska hantera 

konflikter när dessa uppstår. Med rätt personer i ett partneringteam och rätt bild utav 

partnering går det att förebygga många konflikter.  
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7 DISKUSSION 

 

Det framkommer tydligt av de intervjuer som gjorts och i litteraturstudien att partnering 

fortfarande är ett brett begrepp. Även fast det har använts i den svenska byggbranschen i 15 år 

och då i större utsträckning först de senaste åren, så ser jag tydligt att alla har sin egen syn på 

det. Under intervjuerna målas partnering upp som enbart positivt vilket det säkert är till stor 

del men det är en lång väg kvar att gå innan partnering fullt ut kan fungera som det är tänkt. 

Jag tror att det skulle behövas mer gemensamma riktlinjer för vad partnering är. Det fungerar 

inte att beställarna ska arbeta med partnering på olika sätt på grund av att olika 

huvudentreprenörer har sitt alldeles egna koncept av partnering.   

 

De flesta är dock eniga om att det är en ren samverkansform och inte någon entreprenadform. 

Det är i nästa steg dvs. hur man använder sig av partnering som samverkansform som det är 

olika åsikter beroende på vilken erfarenhet man har, vilken utbildning man har kring 

partnering och vilken inställning övriga omgivningen påverkar med. Allt material från 

intervjuerna framkommer inte i resultatdelen men när intervjuerna läses genomfördes fick jag 

en tydlig uppfattning av att partnering används på olika sätt.  

 

Byggbranschen kommer fortsätta att se partnering i framtiden och i ännu större utsträckning. 

Det råder det ingen tvekan om då det är ett arbetssätt som leder till en bättre och mer 

ekonomisk produkt. Fler och fler större och medelstora byggentreprenörer kommer bli 

tvungna att anamma partnering oavsett om de vill eller inte ifall de vill hänga med på 

marknaden. De beställare som har provat partnering väljer ofta att fortsätta använda 

arbetssättet. Att utbilda i partnering tror jag kommer bli viktigt om branschen ska kunna ha en 

gemensam syn på arbetssättet.  

 

En intressant aspekt som jag ser i jämförelsen mellan partnering och det traditionella 

arbetssättet är att partnering ställer större krav på beställaren. Framförallt när det gäller 

engagemang och kompetens. Beställaren blir en större del i sitt eget projekt vilket på ett sätt 

känns naturligt. Denne blir mer beroende än tidigare av att ha duktig och utbildad personal till 

sina projekt. Beställarna kommer att få spela en större roll i framtiden. Frågan är om det 

kommer fortsätta och leda till att beställarna får en så stor kompetens att de kan ta över vissa 

delar i ett projekt som byggentreprenören annars gör.  

 

Byggbranschen som har ansetts vara en ganska hård och konservativ bransch blir nu tvunget 

att tänka på ett nytt sätt när partnering blir mer och mer etablerat. Grundtanken med 

partnering fokuserar på de mjuka parametrarna. Parametrar som god samarbetsförmåga, 

kommunikation, lagspelare, tillit, öppenhet, ärlighet och ett gemensamt ansvar spelar en stor 

roll. Nu måste man tänka mer enhetligt och samarbeta. Jag anser att tiden då man lurade 

varandra och var osams kring dyra ÄTA-kostnader ser ut att mer och mer vara på väg bort. 

Förutsatt att man använder partnering som samverkansmodell.   

 

Även om det framkommer i intervjuerna att samverkansformen går att använda till alla slags 

projekt är det ändå tydligt att det passar bäst att använda partnering till mer komplexa projekt. 

Där det krävs mycket planering och samarbete för att få ett projekt att fungera lämpar sig 

partnering bra.  
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Samverkansformen partnering ska helst fungera genom alla led i ett projekt. Jag ser tydligt 

hur det framkommer under intervjuerna att arbetssättet ofta fungerar bra för tjänstemännen 

och deras projektteam. Dock fungerar det inte alltid lika bra bland yrkesarbetarna. Här har 

man inte kommit lika långt. Tanken är att de ska kunna samarbeta och lösa problem 

tillsammans samt få en större roll att vara med och påverka ett projekt. Här blir det tydligt att 

branschen är konservativ och att många är osäkra på detta nya arbetssätt. J  

 

För ekonomin och ersättningsformer för partneringprojekt var det väldigt blandade åsikter. De 

böcker som jag studerade under litteraturstudien framhäver vikten av incitament i ett projekt 

medan två av de intervjuade inte alls förespråkar incitament. De används olika 

ersättningsformer för olika projekt och en anledning till att incitament och bonusar inte 

används ofta kan vara att det är svårt att hitta ett rättvist sätt att fördela det på. Här blir det 

återigen tydligt hur olika man ser på partnering och det kommer ta lång tid innan arbetssättet 

helt landar i projekten.   
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Bilaga 1  
 
 

Patrik Larsson, Projektchef för Örebro Region. 
Intervju den 12 april 2016 

 
 
1. Vilken erfarenhet/bakgrund har du? 

Patrik Larsson, jobbar som projektchef inom region service fastighet Örebro. Har jobbat 

med detta i snart fem år. Sedan augusti 2014 jobbar jag heltid med H-huset som projekt 

(Nybyggnation vid Universitet Sjukhuset Örebro). Där ansvarar jag för delprojekt 

byggnation. Det är uppdelat så att en verksamhetschef har de ansvarsuppgifterna och jag 

har ansvar för byggdelen, lite enkelt uttryckt. Jag är en del i en organisation, jag har en 

biträdande projektchef, en projektingenjör, byggledare och ett par 

installationssamordnare också som jobbar med el, tele och vvs. Inom vård är det så 

installationsintensivt så som projektchef kan man inte ha den breda kompetensen utan då 

har vi istället specialist kompetens inom organisationen.       

 

2. Vad är din definition av partnering? 

Det finns enligt min mening ingen entydig definition utav det. I grunden ser jag att när 

det fungerar som det är tänkt och inte bara är en teoretisk modell, då ska det ju minska 

riskexponeringen för båda parter, det är liksom en del i det. Jag ser också att en 

partnering minskar parts intressen, att man strävar efter mer än bara sin egen vinkel/syn 

på det, man är en del i helheten. Det handlar inte bara om att optimera och få så hög 

teknisk grad som möjligt och leta ÄT:or , som det tyvärr kan bli ibland i entreprenader 

med fast pris. Man får lägga mycket tid och kraft åt att reda ut ÄT:or. Vi vill undvika 

krångel med ÄT:or genom att använda partnering som koncept.  

 

3. Finns det några nackdelar/fördelar med partnering som du ser det för dig som 

beställare? 

 En fördel för oss är att man kan projektera och bygga samtidigt. Om vi skulle 

ha gjort helt färdiga handlingar och gått ut med en fastprisförfrågan så hade vi behövt 

förskjuta tidplanen. Nu kan entreprenören komma igång med grundarbetet och så 

fortsätter man att projektera resten. Byggandet tar ju längre tid än projekteringen. Där 

sparar man tid.   

 

4. Till vilka projekt lämpar det sig att använda partnering? 

Vi har tittat på några checkpunkter och sagt att om projektet stämmer in på dessa så ska 

vi nog tänka partnering. Vi såg att vi hade flera av dessa med i detta fall. Det är ett stort 

projekt, det är komplext då vi bygger för vårdverksamhet och det är en invecklad logistik 

där. Projektet löper också över lång tid, om vi kommer igång i tid så är det en tid på 

nästan 4 år. Det är ett delvis komplicerat genomförande eftersom vi bygger på ett 

sjukhusområde med ambulanstrafik, besökare och patienter. Den ekonomiska biten spelar 

in. Vi som offentlig beställare måste vara väldigt noga med ekonomin då det är 

skattemedel som finansierar. Grundtanken med partnering är att minimera riskerna. 

 

5. Beställarens organisation 
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 Brukar ni ha personer från er egen organisation som är med i  

 partneringprojekten eller tar ni in en konsult som er representant? 

 Det varierar beroende på vilken region eller landsting du frågar. Det finns olika  

 kulturer kring det. I Örebro har vi en stark beställarorganisation, vi är relativt  

 många på fastigheter som jobbar med detta. Vi har nästan alltid egna projektledare i  

 projekten. Dock inte alltid byggledare, där tar vi ibland i konsulter. Vi kommer  

 närmare verksamheten om vi har hand om det själva genom att vi har samma    

 arbetsgivare. Jag tror och hoppas att det blir en bra kvalité i det att vi är nära  

 verksamheten. Vi har ingen egen projektering men vi leder projekteringsarbetet.   

 

Känner ni att ni skulle behöva mer utbildning i partnering inför 

projektet/projekten? 

Mer utbildning och kunskap är aldrig fel. Jag har gått några utbildningar inför detta 

projekt vi har framför oss. Min biträdande projektchef är konsult och han har erfarenhet 

av flera tidigare partneringprojekt. Sen har vi försökt så långt det är möjligt att stämma av 

med andra regioner och landsting för att få deras erfarenhet av partnering. Man lär sig 

under tiden genom det här sättet att arbeta. Sen har vi hjälp internt av jurister inom 

regionen när vi skriver förfrågningsunderlag. Jag skulle nog säga att vi har en ganska god 

kunskap om partnering. Man möter ibland personer som har en missuppfattning av 

partnering. Man blandar ihop entreprenadform och samverkansform. Partnering är ju en 

samverkansform. Detta kan svårt för en del att hålla reda på.   

 

6. Teamets kemi 

 

Hur viktigt är det att det är rätt personer i teamet? 

Det är jätte viktigt. Att det är rätt typ av person och rätt inställning. Jag skulle nästan säga 

att det är avgörande för att det ska fungera.  

 

Har det hänt att ni har fått byta ut någon person i ett team? 

Om vi ser att det är någon eller några som har en påverkan och inte drar åt det hållet som 

önskas. Då får vi byta ut dom. Om man har försökt att tala med personen men inte sett 

någon ändring i inställning då får man sätta den på andra projekt.  

 

Kan ni nämna några parametrar som är viktiga inom ett partneringteam för att 

detta ska fungera så bra som möjligt? 

Öppenhet och kommunikation är jätte viktigt, det skulle jag säga är helt avgörande. Vi 

har krav att man jobbar med öppna böcker så att vi kan göra stickprov på redovisningen. 

Det är en grund i detta, när det är helt öppna böcker och helt öppen redovisning så blir det 

transparent. Öppna böcker skapar en trygghet för oss som beställare, då kan vi 

närsomhelst gå in och titta. Det blir också en moraliskaspekt, affärsmässigt och etiskt, det 

går liksom inte att gömma undan någonting. Skulle vi exempelvis vid ett stickprov 

upptäcka att det är något som inte stämmer och att det är systematiskt, då är det allvarligt, 

och det finns inte på kartan för en stor entreprenör, det skulle leda till en enorm 

prestigeförlust.      

 

 

 

7. Starten av ett nytt projekt 

 

Hur brukar ni starta. Har ni startworkshops?  
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När vi går in i skede 2 ska vi ha startworkshop och där implementera partnering 

ordentligt. Att partnering inte bara är något vi står och pratar om utan att vi verkligen ska 

utefter detta för att vi ska samarbeta. Det kan vara ett tänk ute på bygget som kommer 

behöva påminnas om. Står exempelvis elektrikern bredvid en annan installatör så kan 

man låna en stege av varandra. Att man inte bara ser att jag ska fram här utan vi istället 

ska fram här, och då hur gör vi detta bäst tillsammans. Även om vi i projektledningen har 

klart för oss hur partnering ska drivas men inte lyckas kommunicera ut det i produktionen 

så blir det ändå inget utav det.       

 

Tar ni fram en partneringdeklaration? 

Det gör vi. I skede 2 av ett projekt under startworkshopen. Det får inte bara bli ett fint 

dokument, det måste bli verkstad utav det, och där har jag som projektchef, 

partneringledare och projektchefer från entreprenören ett stort ansvar. Vi kan inte luta oss 

tillbaka när vi har signerat partneringdeklarationen, det är efter det som arbetet börjar.  

 

Partneringledare 

Vi har en partneringledare ifrån entreprenörens organisation som har erfarenhet av att 

vara just partneringledare i den här typen av projekt. Så det blir dennes ansvar att leda 

workshops. Sen måste vi ju alla bidra till det men partneringledaren har huvudansvaret. 

Det är viktigt att man är medveten om att yrkesarbetare som har jobbat många år med en 

traditionell entreprenadform inte kan ändra på sig bara så där, det kräver tid och arbete.       

 

Har ni någon form av kontinuerliga workshoppar under projektets gång 

Vi jobbar med kontinuerlig process mätning. Vi har haft en mätning och ska ha en ny nu 

om knappt en månad. De nuvarande mätningarna blir ju mycket utifrån konsulterna och 

deras uppfattning av hur det fungerar i projektet. Vi kommer att fortsätta under hela 

projektets gång med regelbundna mätningar. Då vill vi hitta de bitarna som fungerar bra 

och dåligt så att vi kan se vad vi behöver jobba med och förbättra.    

 

8. Entreprenadformer 

 

Vilken är den vanligaste och mest fördelaktiga entreprenadformen att använda 

tillsammans med partnering? 

Rent upphandlingsmässigt så har Örebro region i detta sjukhusprojekt upphandlat en 

generalentreprenör med partnering. H-huset som ska byggas vid Universitetssjukhuset 

utförs som en utförandeentreprenad och det är inte jätte vanligt. Jag tror när det gäller 

partnering att det är mer vanligt att använda sig utav en totalentreprenad som 

entreprenadform. Vi har med detta partneringprojektet valt en annan väg. Anledningen 

till detta var att vi kände att vi ville ta ansvar för projekteringen, så att det är vi som styr 

projekteringen och äger den. Innan detta skede där vi är just nu så har det varit år av 

planering och samverkan med verksamheter. För detta så har jag kollegor inom fastighet 

som jobbar som lokalplanerare och som har den uppgiften att fånga upp verksamhetens 

önskemål så att vi kan skapa en byggnad utefter det. Så vi har ju då valt 

utförandeentreprenad.   

9. Ersättningsformer 

 Entreprenörerna som har lämnat pris på H-huset har lämnat med en  

 procentsats som då reglerar den fasta delen i arvodet. Dom har alltså inte 

  lämnat ett fast pris utan de har satt en procentsats så att den här procentsatsen  

 ska täcka vinsten. Det fasta priset baseras på en riktkostnad. Vi är i det skedet  

 just nu att vi samråder och diskuterar för att komma fram till en  
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 riktkostnadskalkyl som både entreprenören och beställaren kan enas om. Det  

 är upplagt så i kontraktet att när vi kommer fram till en riktkostnad så i  

 anbudet som entreprenören har lämnat så finns det en procentsats, då räknar  

 man ut hur mycket det blir i pengar, och det är den fasta delen, så då vet  

 entreprenören att det är de här pengarna vi får. De är säkrade. I övrigt så är  

 det löpande räkning, då får ju entreprenören ersättning för varje nedlagd  

 timme mot verifierad självkostnad.  

 

Lägger ni till ett incitament i det fasta priset? 

Nej, vi har inte valt det i detta upplägget. När vi skapade förfrågningsunderlaget så har vi 

stämt av med andra regioner och marknaden. Vår bild är att incitamentupplägget 

försvinner mer och mer i partnering. Det har varit vanligare tidigare men inte nu längre.   

 

10. Upphandlingsskedet 

För detta projekt H-huset genomfördes det i början en arkitekttävling utifrån ett program. 

Om man som arkitektkontor då vann den tävlingen så ingick det i vinsten att fortsätta 

genom hela projektet, dvs. även den tekniska genomföringen. I detta fall var det Sweco 

tillsammans med Art som vann, så de har varit med från början, med programhandlingar 

och planeringsarbetet, rums- och funktionsplanering. Sen så har vi upphandlat tekniska 

konsulter i övrigt och de har ju då kommit in senare i projektet genom upphandling. Så 

där har vi skapat en grupp med projektörer som nu sitter tillsammans på ett projektkontor 

och jobbar med detta. Dessa projektörer kommer vara med i hela projektet, de har vi 

upphandlat för tekniskprojektering, stöd under byggskedet och relationshandlingar så de 

är med hela vägen.     

 

Hur stor roll spelar de mjuka parametrarna in  

Upphandlingen har fokus på de mjuka parametrarna som organisation kompetens, och 

referens.   

 

11. Konflikthantering 

 

Brukar ni använda er av någon konflikthanteringstrapppa? 

Ja, det kommer vi att göra. Vi har organisationsschema för hur projektet är organiserat. 

Vi har en ledningsgrupp för entreprenaden, där är jag med (beställarens projektchef), 

biträdande projektchef, huvudentreprenörens projektchef och dennes platschef. Nästa steg 

i konflikttrappan är partneringrådet. Där är ordföranden för styrgruppen i projektet, som 

är högste tjänsteman inom Örebro regionen och det är fastighetschefen för Örebro region 

samt affärschefen från huvudentreprenören och huvudentreprenörens distriktschef.         

 

 

 

 

12. Framtiden 

 

Svenska staten har sagt att det ska byggas 700 000 lägenheter till och med 2025. Kan 

partnering bidra till att hjälpa denna satsning? 

Inom regionen och avancerad hälsa och sjukvård, och den typen av projekt, lite större ny- 

och ombyggnads projekt så tror jag att partnering är modellen för att genomföra de 

projekten. Jag personligen hoppas och tror att partnering är framtiden. Vi som har jobbat 

hyfsat länge inom byggbranschen är ganska trötta på att tjata om ÄTA-listor och att inte 
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komma överens, det känns som att det inte för projekten framåt. Jag hoppas och tror att 

partnering blir mer och mer vanligt att det blir mindre utav fastpris entreprenader. Att 

man mer tillsammans utvecklar projekten.    
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Bilaga 2  
 
 

Jonny Andersson, Byggprojektledare på ÖBO. 
Intervju den 19 april 2016 

 
 
1. Vilken erfarenhet/bakgrund har du? 

 Jonny Andersson, har varit i branschen i över 30 år. Har jobbat som arbetsledare   

 och projektledare på olika byggen. Har nu jobbat på ÖBO som byggprojektledare i  

 6 år.  

 

2. Vad är din definition av partnering? 

Att man samverkar, att man jobbar ihop både entreprenör och beställare, det ser jag som 

det stora. Att man kommer överens och får det man vill. Man sitter och planerar 

tillsammans. Som beställare är du med och styr på ett helt annat sätt. I ett projekt kan man 

sitta tillsammans och styra, det gör man aldrig i ett vanligt projekt, då kommer det bara 

frågor på telefon eller mail.  

 

3. Varför ska man satsa på partnering? 

Det blir inte en massa Äto:or. Vi vet förutsättningarna från början och sen kan man ändra 

i det. Man kan ändra och välja någonting som blir lite billigare, och på så vis tjäna lite 

och välja någonting bättre på ett annat ställe. Som beställare så får man det man vill har. 

Vi är fria att välja ett samarbete där det blir ett trevligare klimat att jobba i för alla. Man 

sätter en budget och det gör att man vet vilka pengar man har att förhålla sig till. Vi har 

den budgeten att hålla oss inom och sen får man följa upp med ekonomi avstämningar för 

att se att vi håller oss inom budgeten. Om det går bra och vi tjänar in pengar så kanske vi 

kan kosta på någon annan del lite extra istället. Som beställare kan man lättare styra i 

processen. Man kan välja en bra byggorganisation på detta sätt, det kan man inte göra 

annars. Jag kan i stort sett välja vilken målare jag som beställare vill ha 

 

4. Till vilka projekt lämpar det sig att använda partnering? 

Jag tycker att det behöver vara stora projekt. Om man står inför ett projekt med 

exempelvis flera byggnader som ska byggas om så kan man börja med att använda 

partnering till ett hus och testa hur utfallet blir. Vet man att det är ett projekt där det går 

under flera etapper under några år så passar det att använda strategisk partnering. Det 

passar bra till ombyggnationer och framförallt reparation- och tillbyggnads renoveringar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beställarens organisation 
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 Brukar ni ha personer från er egen organisation som är med i  

 partneringprojekten eller tar ni in en konsult som er representant? 

Vi har egen personal. Vi är några stycken i detta projekt med olika ansvar och lägger 

olika mycket tid på projektet. Beställaren måste vara med annars är det inte partnering 

enligt mig. Man kan leja in en konsult men de har inte alls samma lokala kontaktnät som 

de anställda hos byggherren. De är många som berörs när vi bygger. Som nu när vi 

renoverar fastigheter har vi olika personer för olika ansvarsområden. Exempelvis är det 

någon som måste kommunicera med den som har koll på miljöhanteringen, tvättstugor 

mm. Som konsult har du inte alls det kontaktnätet. Det bästa är om det är någon i 

beställarorganisationen som är med. Det ska helst inte vara någon konsult.   

 

6. Teamets kemi 

 

Hur viktigt är det att det är rätt personer i teamet? 

Vi hade intervjuer i början. Vi hade redan handlat upp en huvudentreprenör men sen när 

vi skulle handla upp alla underentreprenörer så satt vi tillsammans och de fick presentera 

sig och berätta om sitt sätt att arbeta.  

 

Har det hänt att ni har fått byta ut någon person i ett team? 

Vi har ändrat på lite konsulter. Vi bytte exempelvis arkitekt till etapp 2 pga. att de hade 

mycket att göra. Vi tog in en annan arkitekt. Annars är alla kvar som var med i projektet 

från första etappen. 

 

7. Hur ser projektorganisationen ut? 

Vid uppstarten är det många inblandade. Det är många i början då vi projekterade och 

sedan delar vi in dem i mindre grupper, beroende på deras område. Ofta har vi möten där 

en grupp med arkitekter, konstruktörer, byggentreprenör och beställare planerar. Sedan 

har vi också haft en teknikgrupp där alla installatörer planerar tillsammans. Vi hade också 

en markgrupp. Alla grupperna jobbade var för sig och emellanåt samlades alla och gick 

igenom varandras resulterande planering. Vi kallar det för ett beslutsmöte där alla får 

presentera sina delar. Under produktionen blev det inte så mycket möten. Det var ett stort 

rot-renoveringsjobb och det var ganska tydligt vad som skulle göras. Vi hade mest 

byggmöten under tiden.     

 

8. Kommande eller genomförda partneringprojekt 

 

Vad tar du med dig från tidigare genomförda projekt som skulle kunna fungera 

bättre? 

Jag tar med mig att beställaren behöver lägga mer tid på den tidiga planeringen. Det var 

för detta projekt mycket tid som behövde läggas i början pga förundersökningar och 

programskede inte var genomarbetade ordentligt. Hela byggstarten blev därför förskjuten. 

Man måste som beställare vara mer förbered, vad vill vi? Den erfarenheten tar jag med 

mig. Man behöver verkligen veta vad man vill och efter det får man börja ta fram 

budgetar.       

 

 

 

9. Starten av ett nytt projekt 
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Hur brukar ni starta. Har ni startworkshops?  

Ja, det har vi. Detta strategiska partnering projektet har skett i 3 etapper och vi har startat 

med workshops i början av varje etapp. Vi följer den traditionella ordningen som många 

använder sig under 2 dagar med workshops för partnering, den innefattar mjuka och 

hårda parametrar.    

 

Tar ni fram en partneringdeklaration? 

Ja, den innefattar både mjuka och hårda parametrar. Vi satte där upp mål för projektet och 

avslutade med att alla får skriva under deklarationen.  

 

Partneringledare? 

Det var en partneringledare från Skanska som höll i dessa workshops. Den ledaren är bara 

med på startworkshops och när vi gör enkätundersökningar under projektet. Om enkäten 

visar på brister och att förbättringar måste göras så är partneringledaren med och jobbar 

med det.  

 

10. Entreprenadformer 

 

Vilken är den vanligaste och mest fördelaktiga entreprenadformen att använda 

tillsammans med partnering? 

På detta projekt har vi totalentreprenad. Jag tror inte att det har så stor betydelse. Det 

finns egentligen ingen entreprenad som är gjord för partnering. Partnering går att använda 

till alla entreprenader. Det kanske egentligen borde finnas en egen entreprenadform för 

just partnering. Jag tror inte att det spelar jätte stor roll. Man är inte så långt fram att det 

skulle kunna vara aktuellt med en egen entreprenadform för partnering. Det används mest 

tillsammans med totalentreprenader. Jag funderade mycket när jag utformade ett kontrakt 

för detta projekt. Hur ska man utforma detta? Det fungerade inte fullt ut att utforma ett 

bra kontrakt, så jag tycker nog att partnering skulle ha en egen entreprenadform. Om det 

skulle gå illa med ett projekt är det ju skönt att ha ett bra skrivet kontrakt.     

 

11. Ersättningsformer 

   

Vilken är den vanligaste ersättningsformen att använda tillsammans med 

partnering? 

På detta projekt har vi ren löpande räkning. Det innebär att det inte är några incitament. 

Jag tycker det är lite lurigt med incitament för det blir inte riktigt korrekt. Det kan då bli 

att man tar höjd i budgeten. Om man har incitament tror jag att de flesta tar lite höjd i 

budgeten och sen delar man på överskottet. Men jag tror att man tar marginal i budgeten, 

för du vill ju inte hamna på minus. Därför tycker jag att det är bättre med löpande 

räkning. Man har ett bonussystem till yrkesarbetarna om projektet går bra. Det är inget 

ackord men det är en slags ersättning. Lönesättningen och partnering är en svår bit. Vi har 

exempelvis målare som jobbar på ackord, så det är lite blandade ersättningar mellan 

yrkesgrupperna och det blir lite konstigt. Tanken är ju att det ska vara samverkan. Vi har 

pratat mycket om att vi ska hjälpas åt på bygget men det finns fortfarande kvar ett tänk att 

var och en gör sitt och man hjälps inte åt, utan var och en vill tjäna pengar. Och det där är 

inte riktigt så som man vill att det ska vara. Vi vill ha samverkan och vi har pratat mycket 

med det om yrkesarbetarna men det tar tid att få in partnering tänket.   

 

12. Upphandlingsskedet 
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Hur stor roll spelar de mjuka parametrarna in? 

Vi gjorde intervjuer. Jag hade med mig en el- och VVS-projektledare i projektet och de 

hade jobbat med de flesta som hade lämnat anbud. Då hade vi ganska bra koll på vilka 

personerna var och deras kompetens. De fick under intervjuerna presentera sin 

organisation, hur det jobbade med ekonomi och inköp, de fick presentera hela sitt 

program. Ett krav var öppna böcker. De fick också presentera sitt kvalitetssystem. Vi 

kollade upp att de hade alla delar med sig som vi önskade.  

 

13. Konflikthantering 

 

Brukar ni använda er av någon konflikthanteringstrapppa? 

Vi har en styrgrupp. Det är jag, Magnus som är projektchef, en chef från ÖBO och en 

distrikt chef för Skanska, så det är vi fyra. Vi tar i den gruppen de större besluten. Nu har 

det inte varit några stora saker att besluta om detta projekt men det bör ändå finnas en 

styrgrupp som blir det sista beslutande organet. Det kan vara att det inte fungerar med 

personal, exempelvis någon konsult och då blir det vi som får ta beslutet om den ska 

bytas ut.    

 

Hur kan man förebygga konflikter i ett team? 

Genom att man har hela processen klar för sig och alla de innehållande delarna. Sen 

gäller det att hitta rätt personer till projektet, det är handlar mycket om det. Här har det 

fungerat väldigt bra med alla tjänstemän men yrkesarbetarna har det krånglat lite med. 

Det gäller att hitta personer som fungerar tillsammans. Personkemin är nog det viktigaste, 

så att ett team fungerar tillsammans. Det är bra att få till ett öppet klimat så är det lättare 

att lösa en konflikt. 

 

14. Framtiden 

 

Svenska staten har sagt att det ska byggas 700 000 lägenheter till och med 2025. Kan 

partnering bidra till att hjälpa denna satsning? 

Det tror jag. Då skulle man kunna satsa på ett större markområde och köra nybyggnation 

där. Om man bestämmer att ett projekt exempelvis ska kosta så här mycket, så får man 

med partnering lösa det. Då får man samverka. Det är mycket upp till kommunerna, man 

behöver kanske hitta ett annat sätt kring marktilldelning. Det går lite trögt ibland.    
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Bilaga 3  
 
 

Ulf Wennlöf, f.d. projektledare på Örebroporten.  
Intervju den 19 april 2016 

 
 
1. Vilken erfarenhet/bakgrund har du? 

Jag började 1976 i anläggningsbranschen. Senare, 1980 gick jag en utbildning till 

drifttekniker på högskolan i Mälardalens Högskola. Senare har jag läst kurser på KTH 

och Chalmers i energi- och installationsteknik. Därefter konsult i 10 år. Sen entreprenör i 

10 år också. Nu sist beställare på Örebroporten de senaste 10-15 åren. Jag har sett 

byggbranschen från olika sidor. Som beställare höll jag på med mycket 

entreprenadjuridik. Det var ofta jobb med LOU.    

 

 

2. Vad är din definition av partnering? 

För mig var partnering, innan jag lärde mig att det hette ett strukturerat arbetssätt att 

samarbeta. För mig var det helt enkelt att samarbeta. Man delar på ansvaret och är med 

och förmedlar sina kunskaper, alla bidrar. Definitionen är samarbete.  

 

3. Varför ska man satsa på partnering? 

Det blir bättre byggen om alla bidrar med sin kompetens. Man får en bättre resa. Det blir 

ett effektivare sätt att jobba på och en bättre produkt.  

 

4. Finns det några nackdelar/ fördelar med partnering som du ser det för dig som 

beställare? 

Fördelen är att det blir en bättre produkt. Det blir ett bättre samarbetsklimat. Det vill ju 

till att parterna är överens om vad produkten ska bli, då måste man samarbeta hela vägen 

fram. Det kan bli en nackdel om inte folk förstår det. Det är man inte van vid. AB är inte 

skrivna så, utan då ska en person bestämma hur det ska bli. Det kan vara en nackdel att 

man måste ta bort personer ifrån ett projekt om de inte kan jobba med partnering som 

samarbetssätt. Jag ser nog ändå mest bara fördelar.  

  

5. Till vilka projekt lämpar det sig att använda partnering? 

Jag anser att det passar till alla projekt. Ska man bygga exempelvis en industrihall utifrån 

ett färdigt koncept så är det inget måste att använda partnering, då det inte finns så 

mycket att ändra på. Det skulle ändå inte bli dyrare om du även kör ett sådant projekt 

med partnering. Partnering passar extra bra när man inte har helt klart för sig vad det är 

man ska producera. Då får alla vara med och skapa det från början och alla känner ett 

ansvar för det man ska producera.  
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6. Beställarens organisation 

 

 Brukar ni ha personer från er egen organisation som är med i  

 partneringprojekten eller tar ni in en konsult som er representant? 

Nej, det är alltid beställarens egen personal. Långt tillbaka i början så hände det någon 

gång att vi tog hjälp av en konsult från ett annat fastighetsbolag. Efter det hade vi den 

kompetens som behövdes och då behövde vi inte ta innan någon annan. Jag tycker att 

beställaren ska ha egen personal, det ingår i spelet.  

  

Känner ni att ni skulle behöva mer utbildning i partnering inför 

projektet/projekten? 

Om vi tittar på senaste projektet. Där var tjänstemanna sidan med på vad partnering var. 

Det var någon UE exempelvis sprinkler som skulle behövt utbildning. Hos yrkesarbetarna 

skulle vi ha lagt mer tid på informering och utbildning för att de skulle förstått mer vad 

det innebar. Vi lade tid på det i början men det räckte uppenbarligen inte.   

 

7. Teamets kemi 

 

Hur viktigt är det att det är rätt personer i teamet? 

Det är super viktigt, det måste vara rätt folk med rätt inställning. Fler och fler lär sig så 

det är inga problem. Vi åkte i startskedet bort i 2 dagar och jobbade med partnering och 

samarbete. Det var nyttigt, det lede till att alla var kvar i projektet under hela dess gång. 

Beställaren behöver pusha för partnering som högsta representant och vara beredd att 

byta ut den som inte kan jobba så.  

 

Har det hänt att ni har fått byta ut någon person i ett team? 

Ja, det har hänt flera gånger. I början var det vanligt när vi började använda partnering. 

Nu senaste projektet var det några incidenter men då gick det att prata kring det och vi 

löste det genom att förklara och prata kring samarbetssättet. Sen när de väl förstod 

ordentligt vad partnering var så fungerade det mycket bättre framåt slutet.  

 

Kan ni nämna några parametrar som är viktiga inom ett partneringteam för att 

detta ska fungera så bra som möjligt? 

Prestigelöshet är nummer ett och även lyhördhet för andra yrkesgrupper. En öppenhet där 

man känner att man kan ge kommentarer och idéer till en annan yrkesgrupp. Exempelvis 

att rörmokaren kan ge tips till elektrikern. Att det är ett klimat där man vågar prata med 

varandra och vågar lägga fram dom där ”dumma” idéerna, som faktiskt kan generera en 

bra ide. Men då måste man skapa det utrymmet eller klimatet att folk vågar prata. Man 

får aldrig hacka ner på någon, då får man en person tyst i så fall.  

 

8. Starten av ett nytt projekt 

 

Hur brukar ni starta. Har ni startworkshops?  

Ja, det stämmer. Det tycker jag man ska ha. Det är en bra grej, framförallt när man blir 

osams då kan man bestämma under workshopsen hur man agerar och går tillväga när man 

blir osams. På dessa dagar går man igenom arbetsmodellen, teambuilding, arbetsuppgifter 

och andra skojiga saker.   

Tar ni fram en partneringdeklaration? 

Startworkshopsen ska utmynna i ett dokument där man skriver vad som ska vara 

kärnpunkter och hur man hanterar konflikter. Där står hur man ska samarbeta. Detta är ett 
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bra sätt, det blir inte lika lätt att svika ett projekt när man har sett varandra i ögonen och 

skrivit under deklarationen.   

 

Partneringledare 

Vi har haft med partneringledare. Exempelvis när vi arbetat med NCC, de har 3 st. 

anställda partneringledare, som jobbar över hela sverige. På det sista projektet (Nova- 

huset Örebro universitet) hade vi en partneringledare från ByggTema som var 

huvudentreprenör. Det fungerade bra.  Vi gjorde inga enkätundersökningar vilket man 

nog skulle ha gjort. Då får alla en chans att anonymt svara vad som fungerar bra 

respektive dåligt.   

 

Har ni någon form av kontinuerliga workshoppar under projektets gång? 

Ja, inte kontinuerliga utan när det var ett behov. Ofta när det behövdes diskutera igenom 

centrala tekniska frågor. Det blev lite prestige i det där, när det var någon som kom och 

hade ett problem kunde vi föreslå att vi tar en workshop, men då fick man svaret att det 

inte behövdes, man ville lösa det själva så långt det gick.  

 

9. Entreprenadformer 

 

Vilken är den vanligaste och mest fördelaktiga entreprenadformen att använda 

tillsammans med partnering? 

Vi som beställare har alltid valt att koppla partnering projekten till ABT. Då har vi det 

som en grundprincip, om samarbetet skulle kollapsa, vilket det egentligen inte kan, men 

om det skulle göra det och man hamnar i en rättslig tvist så ska man ha ett standard 

dokument att luta sig mot. Det har jurister mycket enklare att hantera än om man ska 

bevisa och motbevisa varandra.  

 

Jag tycker egentligen inte att det hänger ihop, partnering och entreprenadform. Det är 

mycket enklare att använda ABT i botten, då har entreprenören ”bara” ett 

funktionsansvar, dvs. han får göra hur han vill för att få fram funktionen. Om man istället 

använder AB, dvs. en delad entreprenad. Då står beställaren där med allt tekniskt ansvar. 

Så tror jag inte att man ska göra. Man ska lägga mycket tekniskt ansvar på entreprenören 

som också får ansvara för UE. Alla entreprenader passar till partnering, bara man lägger 

krut på samarbetet. Använder man en delad entreprenad så måste verkligen samarbetet 

fungera, annars får man börja om och det är inte roligt.  

 

10. Ersättningsformer 

 

Vilken är den vanligaste ersättningsformen att använda tillsammans med 

partnering?  

Jag tycker man ska ha med någon form av incitament. Man ska kunna tjäna pengar på att 

göra bra saker, dvs. förbilliga till rätt kvalité. Jag förutsätter att alla är med och bidrar 

med sin fulla kompetens och då ska också alla vara med och dela på pengarna. Jag ser 

ingen poäng i att använda ett fastpris till ett helt projekt. Man måste självklart vara ense 

om någon form av riktpris eftersom det ligger till grund för en hyressättning för en kund 

och det får inte sticka iväg för mycket. 

 

Om man har incitament är det bra med en vettig fördelning. På det senaste projektet var 

jag som beställare schysst och tog på mig en större del om projektet skulle gå minus. Om 

det finns någon riktigt bra modell vet jag egentligen inte. Men alla ska kunna vara med 
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och tjäna pengar på något sätt. Samtidigt som det kostar mer eftersom alla måste 

engagera sig mer.     

 

11. Upphandlingsskedet 

 

Hur stor roll spelar de mjuka parametrarna in? 

Vi ska helst inte ha något AB för ren partnering i framtiden. 90 % av det som står i AB 

beskriver hur man ska göra när man är osams och vad ger det för inställning. Partnering 

bygger helt på samarbete. I samhället samarbetar man överallt men byggbranschen har 

inte lyckat med det, vilket är konstigt. I AB finns det en tradition att man lurar varandra 

på pengar. Entreprenören kör på och beställaren känner sig konstant lurad. Partnering 

ställer ju högre krav på alla parter. Man bör förstå och veta att det är ett samarbete.  

 

Har ni någon procentsats för hur mycket de mjuka parametrarna ska värderas vid 

anbudsutvärdering? 

Ja, det brukar vi göra, nu kommer jag inte ihåg ungefär hur mycket. Vi har inga 

platsintervjuer. LOU är lite speciell pga att man måste behandla alla lika. Det är svårt att 

göra det. Därför gillar jag inte intervjuer egentligen. Vi har mest kollat på organisation, 

CV och meritlista.   

 

12. Konflikthantering 

 

Brukar ni använda er av någon konflikthanteringstrapppa? 

Ja, ibland. Vi har alltid en styrgrupp på högsta nivå som får ta de största avgörande 

besluten om det skulle uppstå problem.    

 

13. Framtiden 

 

Svenska staten har sagt att det ska byggas 700 000 lägenheter till och med 2025. Kan 

partnering bidra till att hjälpa denna satsning? 

Ja, det kan det absolut vara. Om man hittar arbetssätt med rätt team, men det förutsätter 

att man får fortsätta med samma team och bygga exempelvis ett antal bostadshus. LOU 

och planprocessen försvårar dock lite. Det tar lång tid för detta. Planprocessen tar ofta 

minst ett halvår med alla detaljplansändringar.  

 

 


