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Abstract 
 
 
This thesis work is about the construction industry views of cooperation partnering. 
 
By that we have interviewed players who are active in various fields in the construction 
industry, we have created a basis to shed light on the views of cooperation partnering from 
several perspectives. We also describe how the cooperation partnering affect a project 
compared with a project that is governed by traditional forms. 
 
The idea of the degree project was developed with Lars Fredriksson at NCC. In order to create 
knowledge and a basis on which to stand, we ended up having to process literature in the field 
in order to be able to write a theoretical frame of reference. With the support of the theoretical 
frame of reference, we created a form with questions that we then made use of in our 
interviews. 
 
To get the maximum effect of the interviews, we have made use of a dictation machine, which 
meant that no information is lost. Thereafter, as the interview was written down on paper to 
facilitate further processing in the form of summaries and analyses. These analyses are made 
out of the originator, consultant and entrepreneur's perspective on cooperation partnering. We 
have then compared the analyses for a fixed theoretical frame of reference to examine the 
factors and parameters which is the highest priority of the industry.  
From there, we have made our own reflections, which generated in our discussion and 
conclusion. 
 
The parameters and factors mentioned in the theoretical frame of reference and that is 
reflected in all the interviews are: 

• Common objectives 
• Open Economy 
• Workshop 

 
Other parameters and factors such as the operators we interviewed put great emphasis on is: 
 

• Confidence 
• Experience 
• Incentives 

 
We believe that partnering of cooperation will apply to a greater extent if it was drawn up a 
general model for this working method and a regulatory framework suited for partnering. At 
the same time, so it follows reinjection of experience and a positive reputational of pure 
projects of partnering. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Förord 
 
Vi har valt att skriva om samverkansformen partnering då vi ansett att det finns ett behov av 
en bredare kunskapsbas inom detta område. Partnering är en relativt ny arbetsmetod som vi 
tror har stor potential att tillämpas i större utsträckning om den utförs i sin rätta bemärkelse.  
Det vi själva märkt av innan vi började med arbetet var ett det finns ganska delade åsikter om 
partnering. Vi har därför ställt oss frågan vad detta kan bero på.  
  
 
NCC är ett företag som till stor del arbetar med partnering vilket innebär att kunskapen och 
erfarenheten är stor inom ämnet. Då det inte har funnits några uttalade önskemål från NCC 
om vad de vill att vi ska uppnå med rapporten har vi valt att utforma rapporten ur ett 
branschperspektiv. Det innebär att vi hoppas att rapporten ska vara till nytta för hela 
branschen. Vi har under arbetets gång märkt att det i branschen saknas både kunskap om vad 
partnering innebär och erfarenhet av renodlade projekt. Vi beskriver därför i en del av 
rapporten en modell för hur NCC arbetar. På så sätt redovisas samtidigt hur den teoretiska 
referensramen kan tillämpas i ett projekt.  
 



 

 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om byggbranschens syn på samverkansformen partnering.  
Genom att vi har intervjuat aktörer som är verksamma inom olika områden i byggbranschen 
har vi skapat ett underlag för att kunna belysa åsikterna om samverkansformen partnering ur 
flera perspektiv. Vi redovisar även hur samverkansformen partnering påverkar ett projekt 
jämfört med ett projekt som styrs efter traditionella former. 
 
Idén om examensarbetet utarbetades med Lars Fredriksson på NCC. För att skapa oss 
kunskap och en grund att stå på började vi med att bearbeta litteratur inom området för att på 
så sätt kunna författa en teoretisk referensram. Med stöd av den teoretiska referensramen 
utformades sedan ett formulär med frågor som vi sedan använt oss av i våra intervjuer.  
 
För att få ut maximal effekt av intervjuerna har vi använt vi oss av en diktafon vilket inneburit 
att ingen information gått förlorad. Därefter så skrevs intervjumaterialet ner på papper för att 
underlätta vidare bearbetning i form av sammanfattningar och analyser. Dessa analyser är 
gjorde ur beställarens, konsultens och entreprenörens perspektiv på samverkansformen 
partnering. Vi har sedan jämfört analyserna mot en fastställd teoretisk referensram för att 
undersöka vilka faktorer och parametrar som är högst prioriterade av branschen.  
Utifrån det har vi gjort egna reflektioner som genererat i vår avslutande diskussion och 
slutsats. 
 
De parametrar och faktorer som nämns i den teoretiska referensramen och som återspeglas i 
samtliga intervjuer är: 
 

• Gemensamma mål  
• Öppen Ekonomi  
• Workshop  

 
Andra parametrar och faktorer som de aktörer vi intervjuat lägger stor vikt vid är: 
 

• Förtroende 
• Erfarenhet  
• Incitament 

 
Vi tror att samverkansformen partnering kommer tillämpas i större utsträckning om det 
utarbetades en generell modell för denna arbetsmetod samt ett regelverk anpassat för 
partnering. Samtidigt så krävs det också erfarenhetsåterföring och en positiv ryktesspridning 
av renodlade partneringprojekt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har fått möjligheten att genomföra vårt examensarbete på NCC Construction AB. 
Tillsammans med vår handledare från NCC Construction AB, samt vår handledare från 
Linköpings universitet, har vi utformat en idé för vad vårt examensarbete ska handla om.  
 
Anledningen till att vi är intresserade av att undersöka branschens åsikter om partnering, är att 
få en förståelse för varför samverkansformen partnering inte tillämpas i större utsträckning.  

1.2 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka byggbranschens åsikter om 
samverkansformen partnering. Vi vill även se om synen på partnering varierar med avseende 
på aktör i ett projekt samt på vilka sätt samverkansformen partnering påverkar ett projekt i 
jämförelse med ett projekt som genomförs på traditionellt sätt.  

1.3 Frågeställning 

- Vilka åsikter har byggbranschen om samverkansformen partnering? 
- På vilka sätt påverkar samverkansformen partnering ett projekt, i jämförelse med ett 

projekt som genomförs på traditionellt sätt? 

1.4 Målgrupp 

Vårt examensarbete riktar sig mot alla aktörer som arbetar inom byggbranschen.  
Samtidigt vill vi ge NCC en inblick i vad övriga aktörer på marknaden har för åsikter om 
partnering. Vi vill även ge privatpersoner med en vision om ett byggprojekt, en alternativ 
arbetsmetod för att omvandla visionen till verklighet.   

1.5 Angreppssätt 

- Studera litteratur inom ämnet. 
- Intervjua olika aktörer som är verksamma inom byggbranschen. 
- Analysera och dra slutsatser utifrån en referensram. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att analysera åsikter från beställare, konsulter och entreprenörer. Vi 
har även valt att till stor del bygga analysen på åsikter givna av aktörer som främst befinner 
sig inom Östergötlands geografiska område.  

1.7 Metod 

Vi kommer att börja med att studera litteratur för att bygga upp en teoretisk referensram. 
Därefter görs intervjuer med branschfolk från olika företag för att få deras åsikter om 
samverkansformen partnering. Intervjuerna kommer sedan sammanfattas följt av att en analys 
görs ur tre olika perspektiv. Därefter kommer vi att dra slutsatser av analyserna med hjälp av 
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vår teoretiska referensram. För att få ett bredare material att dra slutsatser av genomförs även 
en intervju med ett underentreprenörsföretag som komplement till våra analyser.  
 

1.8 Rapportens Struktur 

Del 1 � Den första delen av rapporten beskriver varför vi valt att genomföra ett examensarbete 
där vi undersöker branschens åsikter. Vi talar även om vad vi vill uppnå med rapporten samt 
hur vi skall gå tillväga för att uppnå vårt mål.  
 
Del 2 � Här redovisar vi vår teoretiska referensram som vi senare refererar till i våra 
slutsatser.  
 
Del 3 � I den här delen berättar vi vad NCC är för ett företag samt beskriver hur NCC 
genomför ett partneringprojekt. 
 
Del 4 � Här beskriver vi lite om hur våra intervjuer med folk från byggbranschen har 
genomförts. Vi redovisar även resultatet av intervjuerna. 
 
Del 5 � I den här delen analyseras intervjuerna. 
 
Del 6 � Vi redovisar i den här delen våra slutsatser av analysen med stöd av den teoretiska 
referensramen. Det följer även en diskussion med avseende på de slutsatser vi fastställt.  
 
Del 7 � Våra personliga reflektioner.  
 
Del 8 � Här talar vi om vilka källor vi använt för att bygga den teoretiska referensramen. 
 
Del 9 � Vi erbjuder här läsaren att ta del av grundmaterialet av intervjuerna i form av bilagor. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Partnering 

2.1.1 Vad är partnering? 
Partnering är en samarbetsform i byggbranschen där projektet står i centrum. Genom att 
byggherren, konsulterna och entreprenörerna samverkar vid genomförandet av ett projekt 
utnyttjar man varje parts specifika erfarenhet och kompetens. För att det hela ska fungera är 
det av yttersta vikt att parterna har fullt förtroende för varandra samt att alla spelar med öppna 
kort, oavsett vilket skede projektet befinner sig i. 
 
Då en idé om ett projekt börjar ta form är grundtanken att byggherren ska samla den 
kompetens som krävs för att projektet ska gå från idé till verklighet. De olika aktörerna 
arbetar sedan jämsides med varandra, där man tar till vara på all kompetens som 
arbetsgruppen förfogar över. (www.partnering.se) 
 
NCC Construction AB nämner tre nyckelfaktorer inom partnering: gemensamma mål, 
gemensamma aktiviteter och gemensamma ekonomiska intressen. De beskriver även ett antal 
hörnstenar vilka beskrivs i 3.3.2. (www.ncc.se)  
 
Den part i ett projekt som avgör när, var och hur ett projekt skall övergå från idé till verklighet 
är kunden/beställaren men kan även identifieras som slutkund/hyresgäst/brukare. Det medför i 
sin tur att denna part är avgörande för om ett partneringprojekt blir framgångsrikt. 
Som det ser ut idag är de vanligt att entreprenören tar initiativet till att ett projekt genomförs 
som partnering. Anledning är att entreprenören vill minimera riskerna för sig själv och istället 
fördela riskerna på alla aktörer som deltar i projektet. Nämnvärt är även att konkurrensen 
mellan de olika entreprenörerna är stenhård. Att utföra anbudsberäkningar kan för 
entreprenören generera stora kostnader. Det har medfört att vissa slutat med att lämna anbud 
då man anser att riskerna är för stora.   
(G. Fernström � Partnerskap och partnering i bygg och fastighetsbranschen 2003)         
 
G. Fernström beskriver vidare i sin bok Från byggherre till strategisk partnering 2006 vad 
som gäller för partnering. Genom att beskriva en rad avgörande faktorer för partnering, 
tydliggörs vad det är som krävs av involverade aktörer, samt hur olika delmoment i processen 
ska hanteras.   
 
Att se partnering som en systematisk process är en av faktorerna. Det innebär att man 
tillsammans genomför olika delmoment för att slutligen nå det gemensamma målet. Man 
måste skilja på processens olika skeden, upphandling, genomförande samt drift. Det är viktigt 
att prekvalificeringen av projektets aktörer sker med stor noggrannhet så att optimal 
kompetens uppnås. Vidare så innebär den systematiska processen att en workshop arrangeras 
där den kompletta projektgruppen skall svetsas samman. Kontinuerliga riskanalyser skall 
göras och konfliktslösningstrappan skall tillämpas vid problemlösning, vilket innebär att 
problem löses på lägsta nivå. Är inte problemet löst efter 2-5 dagar tas det upp på nästa nivå i 
projektet. Det är även viktigt att man strävar efter att hela tiden bli bättre på att genomföra sitt 
arbete, för att få en positiv utveckling av kompetens och kunnande. Det ingår även i processen 
att alla aktörer har öppna böcker, så att alla inblandade parter kan ta del av nödvändig 
information.  
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En annan faktor som partnering inskränker är gemensamt ansvar. Projektets aktörer har ett 
gemensamt ansvar för att man arbetar mot en gemensam vision där kundens önskemål hela 
tiden centreras. Gruppens genomgående förhoppning skall vara att överträffa kundens 
förväntningar. Det gemensamma ansvaret gäller även riskbedömning och fördelning av risker, 
konflikthantering, problemlösning och incitament som befordrar och utvecklar samverkan 
samt att man har ett gott informationsflöde genom hela projektet. 
 
Förtroende och tillit aktörerna sinsemellan är av stor betydelse vid partnering. Det är 
naturligtvis så att öppenhet, ärlighet och respekt är kriterier som går hand i hand om ett 
samarbete skall fortskrida. 
 
För att samarbetet ska bli optimalt är det viktigt att kunskap och erfarenheter delas mellan 
aktörerna i ett tidigt skede. Dels för att man ska få förståelse för varandras uppgifter men dels 
också för att man då tillsammans kan arbeta fram optimala lösningar för slutkunden. Genom 
samverkan i ett tidigt skede underlättar det möjligheterna att kunna säkra och låsa kostnader, 
tider och kvalitet. 
 
Alla parter skriver även på ett partneringavtal. Avtalet utgör ramar för gällande spelregler där 
AB, Allmänna Bestämmelser, finns i botten som sista utväg vid konflikter. I de fall som AB 
tillämpas vid konflikterhantering elimineras hela grundtanken med partnering. Man skriver 
även på en partneringdeklaration som styrker att alla parter vill sträva åt samma håll. Det är 
dock ingen juridiskt bindande handling men väger tungt ur ett moraliskt perspektiv. 
 
Byggherren bör i ett tidigt skede se över riskerna som finns i projektet. Vidare kan han 
diskutera dessa med projektgruppen under workshopen. Det är viktigt att samtliga medverkar 
i riskhanteringen så att ingen behöver lägga in någon buffert. 
 
�Om man lagt in en buffert så börjar man sedan förbruka den som en reserv.� 
 
De risker som återstår efter riskhantering skall bli en del av incitamentet. 
 
Som tidigare nämnts spelar öppna böcker en stor roll. Den nödvändiga information som skall 
flöda genom projektgruppen är allt från nettopriser till årsbonusavtal och 
ekonomiredovisning. I gengäld måste man betala rätt timpriser för utförda arbeten. Då 
partnering är en samverkansform där alla arbetar mot ett gemensamt mål så är win-win-
situationen av största väsentlighet. 
 
Som grund för kostnaden av ett projekt fastställs ett, rikt-, budget- eller ett takpris med 
incitament.  
 
Något som skiljer traditionella projekt från partnering är vikten av mjuka parametrar vid val 
av samarbetspartners. Då man vid traditionella projekt oftast väljer aktörer efter pris, styrs 
valet av aktörer vid partnering av kriterier som referenser, erfarenhet, värderingar, 
organisation och kreativitet. 
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2.1.2 Historia 
Partnering är en samarbetsform som utvecklades av bygg- och fastighetsbranschen i USA och 
England. På grund av att tidplanerna inte kunde följas ökade kostnaderna för projektet. Till 
slut tröttnade byggherrarna/beställarna vilket medförde att samarbetsformen partnering 
bildades.  
 
I dagsläget är samarbetsformen betydligt vanligare i England och Danmark än vad den är i 
Sverige. En avgörande faktor kan tänkas vara att vår byggbransch inte är särskilt dyr, den står 
sig väldigt bra gentemot konkurrensen i övriga Europa.  

2.1.3 Projekt där partnering bör tillämpas 
Samverkansformen partnering bör främst tillämpas då projektet är komplext och medför stora 
risker.  
 
Andra avgörande faktorer är: 

• När man behöver mer kunskap/kreativitet än man själv besitter för att 
- klara kortare arbetstider och verkligen hålla dem 
- säkerställa kostnadsramar eller till och med sänka kostnader radikalt 
- lösa svåra hinder och finna nya lösningar 
- klara mjuka mål såsom miljö, generalitet, flexibilitet, och extrem 

kundanpassning 
- hitta produktivitetsvinster genom upprepning och erfarenhetskurvan, d.v.s. 

långsiktiga samarbeten, strategiska samarbeten där man bygger likartat. 
• När man vill utveckla och finna nya möjligheter att 

- produktutveckla tillsammans med arkitekter, konsulter och andra leverantörer 
där alla bidrar med sitt eget kunnande och erfarenheter 

- finna nya, alternativa lösningar genom samverkan och kreativitet 
- sänka kostnader dramatiskt. 

(G. Fernström � Från byggherre till strategisk partnering 2006) 

2.1.4 Vad krävs för ett lyckat projekt 
Fernström har i sin bok Partnerskap och partnering i bygg- och fastighetsbranschen (2003) 
beskrivit viktiga förutsättningar för partnering: 
 

• kunden/beställaren avgör om det blir partneringaffär 
• att ständigt övertaska och överträffa kundens förväntningar 
• CRM och relationsmarknadsföring 
• att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare 
• teknik och tidiga skeden 
• projektpartnering för komplexa projekt med en budget på 40-50 MSE 
• strategisk partnering där man strävar efter långsiktig samverkan.  
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2.1.5 Vad vinner man på partnering? 
Fernström beskriver i sin bok Partnerskap och partnering i bygg- och fastighetsbranschen 
(2003) vad de olika aktörerna i ett projekt har att vinna på partnering, vilket vi redovisar 
nedan. 

2.1.5.1 Hyresgästen 
Fördelarna med partnering utifrån hyresgästens perspektiv är att möjligheterna att påverka 
lokalernas utformning ökar. Genom att alla aktörer i projektet samverkar innebär det att 
hyresgästen direkt kan informeras om kostnadskonsekvenserna för specifika krav och 
önskemål. Då projekteringen kan ske parallellt med produktionen medför det att den totala 
tiden för projektet minskar vilket genererar lägre kostnader . Det innebär i sin tur lägre hyra 
och snabbare inflyttning.  
 
Tillsammans kan man även arbeta fram optimala lösningar för hyresgästens verksamhet. 
 

2.1.5.2 Beställaren/Byggherren 
Genom partnering får beställaren mer valuta för pengarna samt en ökad kundnytta och 
mervärden i projektet. Det blir även enklare att hålla tidsplanen och tillmötesgå 
hyresgästernas krav och önskemål. Vidare medför en samverkan mellan aktörerna en bredare 
bas av kompetens och erfarenheter, mer genomtänkt riskhantering, konflikt- och 
problemlösning samt att inköpsrabatter och rationaliseringsvinster ingår i projektet. Den 
främsta fördelen är dock att alla aktörer arbetat mot ett gemensamt mål. 
 

2.1.5.3 Finansiären 
Ur finansiärens perspektiv är partnering positivt eftersom projektet blir säkrare vad gäller att 
hålla tider och kostnader. Genom denna samarbetsform minskas även riskerna då 
projektteamet besitter bred kompetens, vilket medför optimala helhetslösningar. 

 
2.1.5.4 Entreprenören 
Partnering innebär för entreprenören en större möjlighet att påverka projektet i sitt tidiga 
skede. Genom det kan entreprenören med sin erfarenhet, tillsammans med projektteamet, 
utveckla optimala lösningar för kunden. Samarbetsformen medför även att tvister undviks i 
större utsträckning samt ger entreprenören incitament att tjäna pengar.  Andra fördelar ur 
entreprenörens perspektiv är en ökad möjlighet till återkommande affärer och uppbyggnad av 
en erfarenhetsbank.  Kunden kan även erbjudas 5-10 års garanti där entreprenören får ta hand 
om drift och underhåll av det slutförda projektet 
 
2.1.5.5 Arkitekten 
Arkitekten får en bättre insyn i hela byggprocessen vilket medför en bättre estetisk utformning 
anpassat till funktionella lösningar. Arkitekten deltar även mer aktivt i processen, till skillnad 
från traditionella projekt där ritningar och skisser lämnas till beställaren. Genom samarbete 
ökar även möjligheterna för arkitekten att skapa referenser för framtiden. 

 

2.1.5.6 Konsulten 
Precis som för de andra aktörerna i projektet är det positivt för konsulterna att få medverka 
genom hela byggprocessen. På så sätt ökar konsulternas lärande om bygg- och 
installationsvänliga lösningar. Genom partnering kan de även bli ledande på 3-4D-CAD samt 
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erbjuda optimerings- och simuleringsmöjligheter. Genom samarbete ökar även möjligheterna 
för arkitekten att skapa referenser för framtiden. 

 

2.1.5.7 Installatören 
Den största fördelen för installatörerna är att de kan bidra med sin specifika erfarenhet och 
kompetens under hela projektet. De får även möjligheten att ta helhetsansvar för installationer 
och styrsystem. I likhet med entreprenörerna kan de även få incitament på slutresultatet i 
projektet. De kan även skapa referenser för framtiden. 

 

2.1.5.8 Projektledningsföretag 
Projektledningsföretag kan i projektpartnering skapa en ny roll som partneringledare. De kan 
även medverka till att jämvikt kan hållas mellan de olika partneringföretag som ingår i 
projektet, vilket är oerhört viktigt.  
 

2.2 Entreprenadformer 

Vi beskriver här kortfattat innebörden av olika traditionella entreprenadformer. Anledningen 
är att partnering går att tillämpa som arbetsmetod oavsett entreprenadform. Vi ser även att en 
redovisning av dessa entreprenadformer ökar förståelsen av rapporten för läsare som inte har 
någon bred kunskap inom byggbranschen.  

2.2.1 Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad svarar endast en entreprenör för såväl utformning, projektering samt 
byggandet av ett objekt. Byggherren upprättar ett byggnadsprogram som preciserar 
funktionskrav, standardkrav och andra krav som ställs på det färdiga objektet. 
Totalentreprenören har ett funktionsansvar, vilket innebär att det färdiga objektet ska uppfylla 
beställarens funktionskrav. 

2.2.2 Generalentreprenad 
Byggherren utför projektering fram till färdiga bygghandlingar. Ett förfrågningsunderlag 
utformas vartefter entreprenörer får lämna anbud. Den entreprenör som sedan antas att utföra 
entreprenaden kallas generalentreprenör som genomför projektet på byggherrens färdiga 
handlingar. 

2.2.3 Delad entreprenad 
Vid delad entreprenad anlitar beställaren flera entreprenörer som var och en svarar för sin del 
av byggandet. Beställaren måste sammanställa förfrågningsunderlag, infordra anbud, pröva 
anbuden och sluta avtal med den entreprenör som lämnar det fördelaktigaste anbudet. 
Sidoentreprenörerna som är inblandade har inget avtal med varandra, men deras arbeten måste 
samordnas med bl.a. tidsplanering. Beställaren har enligt AB, Allmänna Bestämmelser, detta 
samordningsansvar, men det ansvaret kan överföras på någon av entreprenörerna. Den 
entreprenör som i sin tur får det ansvaret kommer då att kallas för huvudentreprenör.  

2.2.4 Samordnad generalentreprenad 
Samordnad generalentreprenad fungerar på så sätt att upphandlingen sker i två steg. I steg 1 
görs upphandlingen av bygg- och andra entreprenörer precis på samma sätt som vid delad 
entreprenad. I steg 2 övertar den blivande generalentreprenören beställarens kontrakt med de 
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andra entreprenörerna. De kommer då att vara underentreprenörer till generalentreprenören 
under själva byggtiden där generalentreprenören har samordningsansvaret. 
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3 NCC 

3.1 Allmänt 

NCC är ett företag inom byggindustrin. Företaget är främst verksamt i Norden, men de driver 
även projekt i Tyskland och delar av Baltikum.  
NCCs vision är enligt deras hemsida att: 
 

�� vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, 
boende och kommunikation...� 

3.2 Historia 

År 1875 grundas företaget Nya Asfalt.  Tillsammans med företaget Svenska Väg AB bildas 
företaget JCC som i sin tur 1988 går samman med ABV, vilket medför ett namnbyte till NCC. 

3.3 Organisation 

NCCs organisation är uppdelad i tre koncerner, Construction, Roads och Property 
Development. Construction är ledande på den nordiska marknaden gällande 
huskonstruktioner samt väg- och anläggningsarbeten.  Koncernen Roads är också ledande 
inom sitt område på den nordiska marknaden, men sysslar huvudsakligen med produktion av 
krossprodukter och asfalt samt asfaltsbeläggning och vägservice.  Property Developments 
affärsområde är utveckling och försäljning av fastigheter, främst inom de nordiska länderna. 
 
 

 
Figur 1: Organisationsschema för NCC 

(www.ncc.se)     

 

3.3.1 NCCs Partneringprocess 
 
Då NCC Construction AB genomför ett partneringprojekt sker arbetet i fyra faser.  
 
I den första fasen som benämns Fas 0 väljs samarbetsform och partner av beställaren. Det är 
oerhört viktigt att de aktörer som skall ingå i partneravtalet besitter rätt kompetens, men även 
att kompetensen utnyttjas på rätt sätt. Urvalet av samarbetspartner sker därför dels med 
avseende på kompetens och dels med avseende på vilket förtroende man har för sina tänkta 
samarbetspartners. Man skiljer även på om beställaren är från den privata eller offentliga 
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sektorn. En privat beställare får välja samarbetspartner helt på eget bevåg, medan en offentlig 
beställare måste följa fastlagda riktlinjer. Därefter fastslås vilken projektstrategi man ska 
använda sig av samt vilka budgetramar som gäller. Innan man går över i nästa fas ingår man 
partneravtal. 
 
 I den andra fasen som man kallar Fas 1 börjar utformningen av projektet. De aktörer som 
ingår i projektet träffas vid en anordnad workshop. Här fattas beslut för vilka förutsättningar 
som ska gälla för ledning och utförande av projektet. Ett projektteam tillsätts även för att 
strukturera arbetsgruppen så att alla är medvetna om sin del i projektet. Fortsättningsvis 
utarbetar NCC, tillsammans med beställare och användare, ett byggprogram.  Denna fas i 
projektet genomsyras av ett enormt informationsflöde, där ett integrerat och öppet samarbete 
medverkar till att aktörerna utbyter erfarenheter och kunskaper sinsemellan. Tillsammans 
utarbetar man ett konkret projektförslag med hänsyn till ett ekonomiskt tak, vilket innebär att 
projektets investerade pengar utnyttjas optimalt. Därefter fastslås ett riktpris, vilket är den 
kostnadsram projektet kan genomföras till. 
 
Den fas som därefter följer benämns Fas 2. Nu färdigställs allt så att utförandet av projektet 
kan påbörjas. Diskussioner kring mer detaljerad utformning förs nu mellan aktörerna, 
samtidigt som man med avseende på beställarens behov, kraven på funktionalitet, utförande, 
byggvänlighet och ekonomi tillsammans utarbetar optimala lösningar. Vanligt är att 
projekteringen löper parallellt med produktionen vilket medför att arkitekten och 
konstruktören hela tiden måste följa upp projektet i takt med utförandet. En kontinuerlig 
avstämning gällande tid, kvalitet och ekonomi samt övriga uppsatta mål under workshopen 
görs av projektgruppen. 
 
Som sista steg i processen övergår man i Fas 3. Det är nu 
dags att leverera en färdig produkt. För att en kontinuerlig 
utveckling av partnering skall ske görs en utvärdering av 
projektet. För att på ett smidigt sätt kunna värdera den färdiga 
produkten använder sig NCC av ett antal nyckelindikatorer, 
vilka man stämmer av projektet emot.  
(www.ncc.se) 

3.3.2 NCCs hörnstenar 
Som hjälpmedel för att skapa maximal effektivitet och 
mervärde i processen har NCC fastlagt några hörnstenar 
vilka beskrivs närmare nedan. 

3.3.2.1 Projekt AB 
En av grundtankarna med partnering är att alla inblandade parter skall känna sig som vinnare 
då projektet är slutfört.  Då ansvaret för utgången av projektet delas lika mellan inblandade 
parter, ligger det i allas intresse att utgången blir av positiv karaktär. För att vägleda parterna 
skapas ett virtuellt företag, Projekt AB enligt figur 2. 
 
�Projekt AB är inte ett juridiskt företag, utan snarare ett förhållningssätt.�(www.ncc.se) 

3.3.2.2 Rätt team 
Det är oerhört viktigt att den arbetsgrupp som beställaren samlat är en fungerande grupp med 
sympatiserande värderingar. Till skillnad från ett projekt drivet med traditionella 
arbetsmetoder, där regler utgör en grundläggande bas, är värderingar av mer betydande art vid 
partnering. Ömsesidig respekt, öppenhet och företroende är avgörande faktorer för 

Figur 2: NCCs partneringprocess
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framgångsrikt samarbete. Samtidigt är det viktigt att de parter som medverkar i projektet har 
en positiv inställning till teamwork.  Sammantaget kan Rätt team fastslås då aktörernas 
kompetenser identifieras av god samarbetsförmåga och flexibilitet, då de har överblick över 
sin egen fackkompetens samt har inblick i samarbetsparternas fackområden. För att undgå 
suboptimering struktureras arbetsgruppen så att rätt kompetens faller inom rätt arbetsområde. 
 
�Partnering handlar till stor del om en positiv inställning till teamwork.� (www.ncc.se) 

3.3.2.3 Workshop 
En workshop anordnas av flera orsaker. Sammansvetsning av den tillsatta arbetsgruppen är en 
av orsakerna, men även låta gruppen bygga upp ett förtroende för varandra, så att samtliga 
utgår från samma värdeplattform. Under workshopen sker ett kontinuerligt arbete för att skapa 
ett underlag för en partnerdeklaration. I den beskrivs i stora drag vilka mål och spelreglar man 
enats om som skall gälla för projektet. Man strävar efter att skapa en win-win situation för alla 
parter, där samtliga är medvetna om att de individuella målen uppfylls bäst, då de 
gemensamma målen uppfyllts .  
 
�Att arrangera en workshop är en bra start.� (www.ncc.se) 

3.3.2.4 Öppen ekonomi 
Öppen ekonomi är en av de tyngre aspekterna vid ett partneringprojekt. Med det menas att 
full öppenhet råder kring alla ekonomiska förhållanden i projektet. De pengar som finns 
avsatta för projektet förvaltas bäst då alla parter har full insyn i varandras ekonomier. För att 
det ska fungera krävs att samtliga har förtroende för varandra, något som skapas genom 
öppenhet, trovärdighet och en gemensam förståelse för projektet. Utöver dessa faktorer krävs 
även en kontinuerlig uppdatering av projektkalkyler för att, oberoende av vilket skede 
processen befinner sig i, kunna göra en avstämning mot projektets samlade ekonomi. 
 
�En öppen ekonomi ett avgörande element i ett partneringsamarbete.� (www.ncc.se) 

3.3.2.5 Problemlösning 
Under projektets gång är det oundvikligt att man inte ställs inför olika typer av problem. För 
att motarbeta att konflikter uppstår, som kan bli en börda för det gemensamma projektet, 
flyttas så mycket som möjligt av problem- och konflikthanteringen till de operativa nivåerna. 
Problemlösning innefattar både förebyggande åtgärder och ett utarbetat eskaleringssystem, för 
att ta itu med uppkomna konflikter och eventuella tvister. Förebyggande åtgärder inbegriper 
dels en riskfördelning som är samarbetsfrämjande, dels gemensam utbildning, övningar och 
andra åtgärder för att bygga upp företroendebaserade relationer. Hanteringen av uppkomna 
problem och konflikter är något som diskuteras under den inledande workshopen. 

3.3.2.6 Ständiga förbättringar 
För att partneringsamarbeten hela tiden ska gå mot en positiv utveckling görs det kontinuerligt 
utvärderingar av slutförda projekt. För att kunna fastslå om ett projekt varit framgångsrikt gör 
man en avvägning hur väl gruppens gemensamma målsättning uppfyllts.  Utöver de vanliga 
kriterierna kvalitet, ekonomi, och tid som är vanliga för traditionella projekt, är kriterierna 
samarbete, kommunikation, arkitektonisk framtoning och involvering av brukare vanliga vid 
projekt med samverkansformen partnering. Utvärdering görs vanligtvis genom att projektets 
aktörer får svara på en enkät, alternativt blir intervjuade. 
 
�Byggprojektets framgång mäts som uppfyllandet av det enskilda projektets 
framgångskriterier.� (www.ncc.se) 
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4 Resultat 

4.1 Intervjuteknik 

Det finns fyra olika metoder att samla in underlag på: enkät, intervju, observation och läsning. 
Vårt examensarbete bygger på att vi har använt oss av intervjuer och läsning för insamling av 
information.  
 
När det gäller vår teoretiska referensram har vi byggt och skrivit den utifrån andra kunniga 
personers åsikter och funderingar. För att verkligen se om den inlästa litteraturen stämmer 
överens med verkligenheten valde vi att intervjua folk i byggbranschen. Därefter har vi gjort 
analyser som vi sedan dragit slutsatser utifrån. 
 
Intervjuer delas in i korta och långa. En kort intervju sträcker sig från 5-20 minuter medan en 
lång är på 40-60 minuter. Det som kännetecknar en kort intervju är att informationen man får 
bara täcker en del fakta och man går bara på djupet inom ett mycket begränsat område. Under 
de långa intervjuerna blir fördjupningen betydligt större. Korta intervjuer är mer 
strukturerade, medan de långa intervjuerna är mer öppna. En strukturerad intervju 
kännetecknas av att det redan finns ett antal färdiga frågor. (Jan-Axel Kylen � Fråga rätt vid 
enkäter, intervjuer, observationer och läsning 1994) 
 
I vårt fall har tiderna på de intervjuer vi genomfört varierat tidsmässigt, mellan 40-60 minuter. 
Då vi även har haft färdiga frågor kan våra intervjuer ses som en kombination av det som 
tidigare nämnts. 
 
Det finns tre olika typer av intervjuer beroende på hur många personer som är inblandade i 
intervjun. De tre är följande: parintervju, gruppintervju och panelintervju. 
 
Parintervju innefattar en intervjuare och en som blir intervjuad. De två har i sin tur ett 
gemensamt ansvar för att det ska bli en bra intervju.  
 
Gruppintervju innefattar en som intervjuar och flera personer som blir intervjuade. Det man 
bör tänka på är att om det är fler än 3-4  personer som ska bli intervjuade kan det vara bra att 
vara två som intervjuar.  
 
Den tredje och sista typen är panelintervju, som kännetecknas av att det är flera som 
intervjuar och en som blir intervjuad. Fördelarna med denna metod är många gentemot de 
andra två. Tanken är att de som intervjuar tillsammans ska kunna belysa olika nyanser. Med 
den kunskap de som intervjuar besitter kan de tillsammans mycket lättare och bättre förstå 
vad det är som sägs. (Jan-Axel Kylen � Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och 
läsning 1994) 
 
De intervjuer som vi har genomfört har alla utom en varit av typen panelintervju. Vi tycker att 
det har fungerat väldigt bra på det sättet. Intervjuerna genomfördes på den intervjuades 
arbetsplats, så att den intervjuade kunde känna sig trygg och avslappnad i sin egen miljö. 
Eftersom det skulle bli svårt att hinna med att skriva ner allt som sagts under en intervju 
använde vi en diktafon för att spela in det som sagts. Intervjufrågorna var varierade i antalet 
från 18 till 21 frågor. Frågorna är anpassade efter den aktör som vi avsett att intervjua, men i 
det stora hela så ser frågeformuläret näst intill identiskt ut för alla vi intervjuat.  



  

13 
 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 

4.2.1 Beställare 

4.2.1.1 Henry Ståhl Fastighet AB 

Ståhls fastigheter är ett familjeägt företag som grundades redan 1947, företaget har en stark 
position på den mellansvenska fastighetsmarknaden. Ståhls är även väl förknippat med 
pålitlighet. För att deras starka varumärke inte ska skadas gäller det att ständigt fylla det med 
nya löften, i enlighet med deras värdeord. Företaget ägs till 100 procent av Mikael Ståhl, 
genom bolaget Stadstornet Invest AB. Ståhl vill att deras hyresgäster ska uppfatta dem som ett 
öppet och tillgängligt företag. Under senare tid har man ändrat sättet man arbetat på, för att få 
ännu större fokus på hyresgästerna.   

Ståhls ledord och värderingar: 

�Öppenhet, omtanke och långsiktighet � bygger vår värdegrund. Det står för kärnvärden som 
handlar om hur vi ska agera och hur vi vill uppfattas. Ledorden styr de värderingar som 
genomsyrar Henry Ståhl Fastigheter.� (www.stahl.se) 

Jonas Hillman från Henry Ståhls Fastigheter AB beskriver sina och företagets erfarenheter av 
partnering med att berätta om de skrivna avtal som finns mellan Henry Ståhls Fastigheter AB 
och tre olika entreprenadföretag. Valet av dessa entreprenörer har skett utifrån parametrar som 
kvalitet och miljö, kostnader för personal, entreprenadföretagens prislistor för verktyg samt 
deras rabattsatser på material. Samarbetet med de olika entreprenadföretagen grundar sig 
vanligtvis i en form av totalentreprenad, där Henry Ståhls Fastigheter AB anlitar arkitekter 
medan entreprenören får fullt konstruktionsansvar.  
 
�De vedertagna begreppen är bra och stabila system, det är en trygghet för båda parter.� 
 
Vidare så definierar Jonas Hillman företagets erfarenheter av partnering som: 
 
 �Vi jobbar väldigt nära totalentreprenören, så är de det som är partnering så har vi stor erfarenhet 
av partnering.� 
 
Totalentreprenaden är den entreprenadform som är mest lämpad att kombinera med partnering 
eftersom man inte behöver bistå med färdigritade handlingar, att göra handlingar för en 
generalentreprenad kan medföra ganska stora kostnader.  
 
Detta sätt att arbeta är vanligt för Henry Ståhls Fastigheter AB. Uppemot 70-80% av 
projekten genomförs på det sätt som Jonas Hillman definierar samverkansformen partnering.   
 
Det som avgör vilket av de tre entreprenadföretagen som anlitas för ett specifikt projekt, är 
entreprenadföretagens kapacitet och resurser att kunna utföra jobbet.  
 
Jonas Hillman nämner också att det finns nackdelar med att ha ett nära samarbete med utvalda 
entreprenörer, eftersom det är lätt att man blir hemmablind. 
 
� � man går och gruffar i samma fotsteg eller samma fåra�� 
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Det är därför viktigt att man inte låser sig vid samma entreprenörer. 
 
�� Det är jätteviktigt att man hittar nya samarbetspartners för att få nya idéer och nya influenser�� 
 
Den största skillnaden på en entreprenad med samverkansformen partnering och projekt med 
de vanliga entreprenadformerna, är att det krävs ett större förtroende parterna emellan i ett 
projekt med samverkansformen partnering. Då det fastslås att ett projekt ska bedrivas i 
samverkan innebär det att man öppet och ärligt ska kunna tala om för varandra om man klarar 
av jobbet tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Jonas Hillman berättar att Henry Ståhls Fastigheter 
AB använder sig av tre parametrar vilka är tid, kvalitet och ekonomi. Dessa parametrar 
rangordnas efter högsta prioritet. Genom rangordningen klargör man för övriga parter var 
tyngdpunkten i projektet ligger, så att alla parter som deltar i projektet fokuserar på samma 
sak. Samverkansformen partnering medför också att kraven höjs på alla parter, till skillnad 
från ett projekt med traditionella former.  
 
Det som kan vara avgörande om ett projekt ska bedrivas i samverkan, är om det från 
hyresgästens håll finns idéer och önskemål, men att det saknas en tydlig arbetsmetod för att 
realisera idéerna. Då är partnering ett bra alternativ, då man tillsammans kan utarbeta metoder 
för att nå optimala lösningar. Jonas Hillman säger att partnering når sin topp när: 
 
� � vi knappt vet vad vi ska göra men vi gör det ändå�� 
 
Under projektets gång är möjligheterna att påverka jämt fördelat på alla aktörer. Alla aktörer 
har därmed också ett ansvar att titta på kluriga lösningar. Möjligheterna till påverkan bidrar 
således i stor grad till ökad kreativitet. 
 
Projekt med samverkansformen partnering sker på löpande räkning. På frågan om Henry 
Ståhls Fastigheter AB använder sig av incitamentsavtal berättar Jonas Hillman att det är 
ytterst sällsynt. Anledningen till det är att det krävs handlingar som ger en klar bild av 
projektet. För att man ska kunna göra incitament måste man veta precis vad det är som ska 
göras. 
 
Då Henry Ståhls Fastigheter AB inte bedriver renodlade partneringprojekt, har det heller inte 
avsatts någon tid för en workshop. Det händer däremot att man ibland tillsammans med 
entreprenörer och arkitekter studerar referensobjekt, men det sker oftast för känsliga projekt. 
 
För att finna optimala lösningar för kunden är det viktigt att man förstår kundens önskemål, 
vilket inte alltid är lätt.  
 
�Vi strävar efter att försöka förstå oss på kunden bättre än kunden gör själv. Då har man 
kommit en bra bit på vägen.� 

 
Något som Henry Ståhls Fastigheter AB är dåliga på enligt Jonas Hillman är att genomföra 
utvärderingar av genomförda projekt, det är dock något som borde göras oftare. Anledningen 
till att det ändå inte blir av är för att det saknas tid. 
 
� � när något är slutfört börjar ett nytt projekt...� 
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Om man ser över projektets tidslinje från idé till verklighet, finns det mest pengar att tjäna i 
projekteringsfasen, eftersom man där kan minimera allt strul som kan uppkomma under 
produktionen.  
 
�Planering är A och O�� 
 
Jonas Hillman tror att strategisk partning i framtiden kommer att bidra till att entreprenaderna 
blir billigare, samt genomföras på kortare tid. Även om de gamla vedertagna systemen är en 
bra grund att stå på, genererar samverkansformen partnering ett trevligare arbetsklimat och ett 
mer gynnsamt sätt att komma framåt. 
 

4.2.1.2 Riksbyggen 
 
Riksbyggen är en ekonomisk förening som ägs av Riksbyggens bostadsrättsorganisationer, 
folkrörelser och LO-fackliga förbund. Det är en kooperativ medlems- och intresseorganisation 
för Riksbyggens bostadsrättsföreningar. De har två affärsområden, fastighetsförvaltning och 
byggverksamhet. I Riksbyggens förvaltningsorganisation infattas bostadsrättsföreningar, 
hyresbostäder, industrifastigheter, affärs- och kontorslokaler, vårdanläggningar och offentliga 
lokaler. Största delen omfattar bostadsrättföreningar då mer än en halv miljon människor bor i 
bostäder som förvaltas av Riksbyggen. I byggverksamheten satsar man framförallt på att 
bygga bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform, men andra former förekommer också. 
Företaget har tydliga krav på att verksamheten ska vara lönsam och effektiv. En ideologisk 
grundsyn förenas med en affärsmässig verksamhet.  
 
Riksbyggens vision:  
  
�Riksbyggen ska med sin kooperativa värdegrund vara ledande i utveckling av attraktiva 
boendemiljöer med bostadsrätt. Vi skapar rum för hela livet.�  
 

 
Figur 3: Organisationsschema för Riksbyggen  

(www.riksbyggen.se) 
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Riksbyggen har inga större erfarenheter av samverkansformen partnering. Det är några 
projekt som bedrivits som en variant av partnering, men de har inga erfarenheter av renodlade 
partneringprojekt. De har heller ingen uttalad benämning för vad deras samarbetsform kallas. 
De projekt som blivit aktuella att bedriva i någon form av samverkan är ombyggnationer. 
Totalt så genomförs ungefär 50 % av dessa jobb i samverkan med en entreprenör. 
Nyproduktion bedrivs alltid på traditionellt sätt. Mikael Stenberg på Riksbyggen säger att en 
förutsättning för att partnering även ska tillämpas inom nyproduktionen är att vi som företag 
börjar tänka i nya banor. 
 
�� en större dos nytänkande kanske skulle göra att det lossnade för oss också�� 
 
I de fall som Riksbyggen arbetar i samverkan, är det oftast som en form av totalentreprenad 
utan incitament. Men då de aldrig genomfört ett partneringprojekt till fullo har Mikael 
Stenberg svårt att avgöra om totalentreprenad är bäst att kombinera med partnering. 

 
Den största skillnaden mellan samverkansprojekt och traditionella projekt är att Riksbyggen 
som beställare, i större utsträckning har kontroll på slutprodukten i ett tidigt skede.  
 
�� i en samverkansentreprenad då tar man ju fram lösningarna tillsammans hela tiden så 
byggherren har mycket större kontroll över processen��  
 
Mikael Stenberg ser just kontrollen av produkten som en stor fördel när det gäller 
samverkansprojekt. Om man ser till ett projekts kostnader, kan man i ett samverkansprojekt 
direkt se hur förändringar i projektet påverkar priset. Som en nackdel med partnering nämner 
han att man i ett samverkansprojekt är väldigt beroende av att relationerna stämmer. 
 
�Man är väldigt låst till den parten oavsett vad som händer�� 
 
En avgörande faktor varför partnering ska vara en gynnsam arbetsmetod, är att man snabbare 
kommer igång med ett projekt. Man kanske även finner möjligheter att förkorta processen, 
vilket i sin tur leder till att man sparar pengar. 
 
�Det handlar om att genom den arbetsmetoden skapa ett bra pris.�  
 
Då Riksbyggen är försäljare av de lägenheter som produceras av entreprenören, är det väldigt 
viktigt att entreprenören har stor erfarenhet av produktion och att driva ett byggprojekt. En av 
de tyngsta bitarna i det avseendet, är naturligtvis att entreprenören håller sig till tidplanen. Det 
är vi som försäljare som får stå till svars om projektet inte är slutfört inom utsatt tid. Det är 
också av stor betydelse att entreprenören kan handskas med våra kunder. 
 
�Det är viktigt att de också har mjukare sidor så de kan hantera tredje man.� 

 
Det som avgör om Riksbyggen väljer att bedriva ett projekt i samverkan, är om de presenteras 
ett upplägg som skapar förtroende. Det krävs även att övriga aktörer har förståelse för 
Riksbyggens målsättning. 
 
En annan förutsättning är att Riksbyggen har möjlighet att påverka projektet genom hela 
processen.  
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�� där vi jobbar i någon form av samarbete så sätter vi upp riktlinjer som vi stämmer av. 
Därefter gör vi de förändringar som måste till för att det ska fungera för båda parter.� 
 
Riksbyggen har endast deltagit i samverkansprojekt mellan två parter, de själva och en 
entreprenör. Övriga aktörer anlitas sedan av entreprenören. Mikael Stenberg tror att 
möjligheterna att finna optimala lösningar för slutkunden skulle öka, om alla aktörer som 
deltar i ett projekt finns med redan från början. 
 
När vi pratar om mjuka parametrar är ömsesidigt förtroende oerhört viktigt.  
 
�Tyvärr finns det fortfarande människor i den här branschen som går in med den 
inställningen att de alltid blir lurade.� 
 
Vidare pratar vi kring vikten av att arrangera en workshop och att inom ett projekt ha öppen 
ekonomi. Något som Riksbyggen inte alls har någon erfarenhet av. Mikael Stenberg tillägger 
där att han tror att det är viktiga bitar om man ska arbeta i samverkan fullt ut. Han säger även 
att en av målsättningarna med partnering är att komma bort från alla ÄTA-arbeten, som beror 
på oklarheter i underlaget.  
 
�� man ska skapa det tillsammans.� 
 
För att nå optimala lösningar för kunden är erfarenhetsåterföring av stor betydelse. Det krävs 
även att kundens önskemål tolkas på rätt sätt. Där är en god kommunikation väldigt viktig. 

 
Konflikter i ett projekt löses genom att projektledaren som är ansvarig för projektet från vår 
sida, tillsammans med ansvariga från entreprenörens sida, hanterar de konflikter som uppstår. 
Det är väldigt sällan som vi lyfter konfliktfrågan till en högre nivå.  
 
�Vi strävar efter att ansvarig projektledare ska lösa konflikten som uppstår.� 
 
Genom att vi från beställarsidan för diskussioner sinsemellan om hur ett projekt fungerar, 
samt att vi bedömer entreprenörens insats görs en indirekt utvärdering.  
 
Den största anledningen till att det finns pengar att tjäna i samverkansprojekt är att fler aktörer 
finns med i början av projektet. Genom att arbeta tillsammans ökar möjligheterna till ett 
effektivt byggande.  
 
Mikael Stenberg tror att partnering kommer vara bra för konkurrensen då det läggs stor fokus 
på deltagande aktörers prestationer. Vidare tror han att Riksbyggen behöver genomföra ett 
renodlat partneringprojekt för att kunna göra en fullständig utvärdering. 
 

4.2.1.3 Banverket 

Banverkets uppgift är att sköta den statliga järnvägen så att resenärer och gods kan komma 
fram snabbt, säkert och miljövänligt. Banverket har även ett förvaltningsansvar där drift, 
underhåll, om- och tillbyggnad av järnvägen ingår. Man ansvar inte bara för vanliga järnvägar 
utan även för tunnelbanor och spårväg, men huvuddelen är vanliga järnvägar. Det finns ett 
antal punkter som Banverket ska verka för och de är följande: 

• Järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, effektivt och miljöanpassat. 
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• Trafiksäkerhetsarbetet inom det svenska järnvägssystemet samordnas. 
• Den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks. 
• Hänsyn tas till funktionshindrades behov inom järnvägstransportsystemet. 
• Samhällsmotiverad forskning inom järnvägssystemet genomförs och sprids. 
• Trafikinformationen före, under och efter järnvägstransporten förbättras. 
• Ta tillvara Sveriges intressen i det internationella arbetet. 

Organisationen är uppdelad i förvaltade enheter och producerande enheter.  

De förvaltade enheterna är uppdelade i två divisioner, de arbetar i sin tur med 
kärnverksamheten, för att så bra som möjligt främja järnvägens utveckling. 

Den producerande enheten består av Banverket Produktion, Banverket Projektering, 
Järnvägsskolan och Banverket Materialservice.  

 

Figur 4: Organisationsschema för Banverket                                                             

(www.banverket.se) 

Banverket har genom projektet FIA, Förnyelse i Anläggningsbranschen, tagit fram ett koncept 
som heter utökad samverkan. Bakgrunden till detta är att man under 2000-talets början såg ett 
behov av ett alternativt arbetssätt, då det var vanligt att parter ofta hamnade i konflikt med 
varandra. Lars Redzer från Banverket säger att grundtanken med partnering är att det ska 
generera bättre förutsättningar, bättre ekonomi och att projekten ska genomföras inom utsatt 
tid med rätt kvalitet. Men då denna arbetsmetod är relativt ny i branschen, är kunskapen om 
partnering ganska delad.  
 
�Problemet som jag ser det med partnering är att alla vet vad det är och ingen vet vad det 
är.� 
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Lars Redzer uppskattar att Banverket har varit delaktiga i 10-15 projekt som bedrivits som 
partnering där, erfarenheterna från projekten endast är positiva. Han fortsätter med att berätta 
att Banverket utreder vilken strategi som ska tillämpas, för att kunna avgöra vilka arbetsmetod 
som är mest lämpad för ett specifikt projekt.  
 
För att partnering generellt ska öka som vald arbetsmetod krävs det att man mäter effekten av 
ett samverkansprojekt och sedan jämför det med ett projekt som bedrivs på ett traditionellt 
sätt. Det är även viktigt att de aktörer som deltar i projektet är medvetna om att ingen aktör 
jobbar mot ett enskilt mål, utan alla aktörer ska jobba mot ett gemensamt mål. 

 
Lars Redzer tror inte att det har någon större betydelse vilken entreprenadform som 
kombineras tillsammans med partnering. Däremot kan det vara så att man når störst effekt då 
entreprenören kan påverka så mycket som möjligt, vilket i sådant fall innebär att 
totalentreprenad är att föredra. 
 
Det som främst skiljer ett samverkansprojekt från ett traditionellt projekt är att man jobbar 
mot ett gemensamt mål på ett annat sätt. Något som är unikt med partnering är också att de tre 
komponenterna entreprenadform, ersättningsform och upphandlingsform ingår i 
arbetsmetoden, vilket främjar arbetet.  
 
De tyngsta fördelarna med partnering är att man har en gemensam risk- och konflikthantering 
medan en av nackdelarna kan vara att ett överflöd av möten. 
 
En avgörande faktor för om man väljer att arbeta i samverkan är om ett projekt är av komplex 
karaktär.  
 
Det som krävs av alla aktörer som deltar i ett projekt, som bedrivs i samverkan, är att man 
måste vara öppen för nyheter och nya ansvar. Samtidigt är det bra om aktörerna har tidigare 
erfarenheter av partnering. 
 
Som nyckelfaktorer inom partnering nämner Lars Redzer organisation, gemensam 
målstyrning och gemensam riskhantering. Han säger även att Banverket som beställare har 
stora möjligheter att påverka de projekt man deltar i, samtidigt som det är oerhört viktigt att 
man som beställare är aktiv.  
 
� � vi är ju beslutande i hög grad i projekten�� 
 
Om man ser till de mjuka parametrarna är tidigare erfarenhet av partneringprojekt den tyngsta 
parametern.  
 
�� det är kompetensen och organisationen som styr�� 

 
Banverkat använder sig av alla typer av kontrakt och ersättningsformer, där incitament är 
vanligt förekommande. 
 
�� man ska jaga ekonomin tillsammans�� 
 
Det finns en modell som Banverket använder sig av då samverkansprojekt ska genomföras. 
Lars Redzer tycker att det är väldigt viktigt att man går igenom det i början av ett projekt, så 
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att alla aktörer inom projektet förstår vad det handlar om. Det är även möjligt att det behövs 
en generell modell som hela branschen kan använda sig av. 
 
För att kunna följa upp och mäta samverkan är det väldigt bra att arrangera regelbundna 
workshops. I det stora hela är det även bra att man har en öppen ekonomi inom projektet. 
 
�� det är att förespråka att man har en öppen ekonomi, men jag kan förstå att det inte alltid 
är så lätt�� 
 
Nyckeln till att finna optimala lösningar för kunden är att alla aktörer som deltar i projektet är 
öppna mot varandra.  
 
�� det är genom dialog som man lär känna varandra och förstå varandras outtalade mål 
med projektverksamhet�� 
 
En annan viktig del är naturligtvis entreprenörens och projektörens kreativa förmåga. 
 
Då konflikter uppstår använder sig Banverket av något som kallas för en konflikttrappa, som 
innebär att om en konflikt inte löses på befintlig nivå inom en vecka lyfts den upp, först till en 
samverkansgrupp, därefter till en styrgrupp som har till uppgift att lösa konflikten. 
 
�� det ska lösas snabbt så det inte blir långbänkat��  
 
Lars Redzer tror att det finns störst möjligheter att minska förlusterna i genomförandefasen 
vilket i sin tur medför att det är här man tjänar mest pengar. Det är även en fördel om 
entreprenören får vara med i ett tidigt skede, helst i projekteringsskedet, för att minska felen i 
produktionsfasen. 
  
Risken med långsiktiga relationer inom partnering tror Lars Redzer kan vara, att stora och 
etablerade företag kan slå ut de företag som inte ingår några partneringavtal.  
 
I framtiden tror Lars Redzer att partnering kommer betraktas som ett naturligt sätt att arbeta 
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4.2.2 Konsult 

4.2.2.1 Byggkoordinator 

Byggkoordinator är ett konsultföretag som ingår i koncernen Developing Design. I koncernen 
ingår även Arkitektgruppen GKAK som ägnar sig åt arkitektur och A2H Byggteknik AB som 
ägnar sig åt byggkonstruktion. Byggkoordinator bedriver verksamhet inom det 
byggadministrativa området. Verksamhetsområdet innefattar uppdrag som projekt- och 
byggledning, installationssamordning, kvalitetsansvar enligt Plan- och Bygglagen, kalkylering 
och upprättande av byggnadsbeskrivningar. Byggkoordinators strävan är att, såväl internt som 
bland sina kunder, uppfattas som ett företag med höga ambitioner och ett gediget kunnande 
inom sitt verksamhetsområde. (www.byggkoordinator.se) 

Konsultföretaget Byggkooordinators erfarenheter av samverkansformen partnering är ganska 
liten och förekommer bara i ett par projekt. Den procentuella andelen projekt som bedrivs i 
samverkan ligger under 10 % av det totala antalet projekt som genomförs. Bo Heinemark, 
som vi intervjuar, menar att det krävs en positiv ryktesspridning kring arbetsmetoden och att 
det skrivs ett regelverk som passar för att man i större utsträckning ska tillämpa 
samverkansformen partnering. 
 
Vidare anser Bo Heinemark att totalentreprenad är den entreprenadform som är mest lämpad 
att kombinera med partnering, då det ger entreprenören större möjligheter att styra de 
konsulter som eventuellt anlitas av beställaren.  
 
Det som tydligt skiljer ett projekt som bedrivs i samverkan, jämfört med ett traditionellt 
projekt, är att i samverkansprojekt fördelas riskerna mellan de aktörer som deltar i projektet 
på ett annat sätt, likaså vinsterna. Eftersom alla aktörer som deltar i projektet strävar mot 
samma mål styr alla även åt samma håll. 
 
�� alla sitter på samma sida av bordet��  
 
Samtliga aktörer är även mer delaktiga i projekt som bedrivs i samverkan. Partnering ökar 
även möjligheterna till att förenkla utförandet under tiden och anpassa produktionen på ett 
helt annat sätt. 
 
Som fördelar beskriver Bo Heinemark känslan av att styra projektet, både ur den 
kvalitetsmässiga och ekonomiska aspekten. Ett projekt som bedrivs i samverkan inger även en 
ökad förståelse för övriga parters problem och möjligheter, eftersom alla jobbar väldigt nära 
varandra.  
 
Det finns även nackdelar med att bedriva partneringprojekt. I de fall då projekteringen löper 
parallellt med produktionen kan det medföra att man tvingas ta förhastade beslut. 
 
En bidragande orsak till att vi bedriver samverkansprojekt är att beställaren många gånger 
saknar tid för att realisera en vision.  
 
�� vill sätta spaden i backen av olika anledningar�� 
 
Det kan även vara så att man genom tidigare projekt skapat en bra relation med en 
byggnadsentreprenör, som i sin tur leder till att ett kommande projekt bedrivs som partnering. 
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För att det ska mynna ut i ett lyckat samarbete krävs det av alla aktörer en hög grad av 
flexibilitet, samt att de resurser som krävs finns tillgängliga. Det är även viktigt att de aktörer 
som deltar i projektet är kreativa och ser möjligheter som gynnar projektet, både tidsmässigt 
och ekonomsikt. 
 
�De måste vara väldigt innovativa.� 
 
Det är även viktigt att parterna som deltar i projektet är jämnstarka både när det gäller 
kunskap och kompetens.  
 
�Det är viktigt att beställarsidan inte är novis.� 
 
Vidare beskriver Bo Heinemark vikten av att använda sig av incitament, att projektet 
genomförs på löpande räkning med goda kostnadsincitament för båda parter.  
 
Vid valet av samarbetspartners är personkemin av betydande karaktär. Det är oerhört viktigt 
att man kan lita på varandra samt att den styrande personalen har erfarenhet.  
 
Bo Heinemark anser att samverkansformen partnering ska genomföras efter en modell som 
innefattar att man varje byggdag har ett möte, där personer som har full insyn i projektet 
deltar. Der är även viktigt att man på plats har den organisation som krävs för projektet.   
 
En grundförutsättning för ett lyckat samarbete är även öppenhet. Man måste ha fungerande 
relationer och tillit till varandra. 
 
För att finna optimala lösningar krävs det att entreprenören är flexibel och att han kan 
presentera olika alternativ när det gäller utförande och kostnad. 
 
För att på ett smidigt sätt lösa konflikter och problem måste det finns en öppen dialog mellan 
de aktörer som deltar i projektet. 
 
�� principen måste vara att man i första hand inte ska hota varandra med domstolar och 
skiljedomar som förekommer normalt sätt.� 
 
Man måste även skriva avtal som reglerar vad som ska göras i de fall då de aktörer som deltar 
i ett projekt inte kommer överens. Det är bra om man sätter upp en tidsram för hur länge en 
konflikt får förekomma, innan den tas vidare upp till högre uppsatta ombud.  
 
En av orsakerna till att partnering gynnar projektets ekonomi är att man kan korta ner 
byggprocessen, då projekteringen kan ske parallellt med produktionen.  
 
Bo Heinemark tror att i framtiden kommer antalet projekt som bedrivs i samverkan öka. 
Speciellt de projekt som innebär byggnader som går att placera inom en särskild nisch.  
4.2.2.2 Hifab 

Dagens Hifab kommer ursprungligen från Hultströms Intecknings- och Fastighetsbolag som 
Bror Hultström startade 1947. Hifab är ett av Sveriges ledande projektledningsföretag och 
arbetar främst som oberoende projektledare. För att fortsätta att vara ett av de ledande 
företagen på marknaden strävar man ständigt efter ökad kompetensutveckling med stöd och 
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hjälp av en egen projektskola. Hifab är till största delen verksam i Sverige men det finns även 
verksamhet utomlands. Hifab ägs av sina medarbetare, där antalet aktieägare uppskattas 
omkring 200 personer. Bror Hultström som är grundaren av Hifab myntade begreppet �den 
oberoende projektledaren�. Det genomsyrar än i dag företagets verksamhet. 

 
Figur 5: Organisationsschema för Hifab 

  (www.hifab.se) 
 
Hifab har endast varit delaktig i ett projekt som bedrivs som partnering. Projektet är 
ombyggnationen av Söderleden i Norrköping där Hifab anlitats som konsult av Norrköpings 
Kommun och Vägverket. Det är för övrigt ett projekt som fortfarande är i full gång. 
Från Hifab har vi intervjuat Bo-Göran Lundberg som berättar anledningen till att just det här 
projektet utformades som ett samverkansprojekt. Högkonjunkturen 2007 gjorde att 
entreprenörerna inte var särskilt intresserade av att lämna anbud på projektet, vilket innebar 
att Hifab var tvungna att hitta andra vägar för att attrahera marknadens entreprenörer. En 
väldigt tung bit i det avseendet var att man var tvungen att utforma projektets risker så de 
fördelas jämt mellan de parter som deltar i projektet. 
 
�� det trodde jag på som förutsättning för att attrahera entreprenörerna.� 
 
För att samverkansformen partnering ska börja användas i större utsträckning krävs det en 
ökad kunskap och förståelse kring denna arbetsmetod. Det krävs även att de aktörer som 
deltar i ett projekt har tillit till varandra och är ärliga mot varandra.  
 
�Partneringprojekt kräver öppenhet i böcker, redovisning, full insyn�� 
 
Något som inte kanske lyfts fram lika starkt men som är väldigt viktigt, är att det krävs en stor 
insats av beställaren. 
 
�Partnering där beställaren inte är aktiv är ingen bra partnering�� 
 
Bo-Göran Lundberg tror att man kan kombinera partnering tillsammans med både 
generalentreprenad och totalentreprenad.  
 
Den största skillnaden mellan samverkansprojekt och traditionella projekt är att det är 
betydigt roligare att genomföra projekt i samverkan. De är även en mer koncentrerad fokus på 
produktionen.  
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�Det är lätt hänt att man får mycket snack om ekonomi i total- och generalentreprenad. I det 
här fallet har vi inte det så det blir då ett bra arbetsklimat.� 
 
Bo-Göran Lundbergs spontana åsikter när vi pratar om för- och nackdelar, är att partnering 
inger ett positivt arbetsklimat. Nackdelarna däremot är så få att de är försumbara. 
 
En avgörande faktor för att Hifab väljer att genomföra projekt som bedrivs i samverkan är att 
man når en högre kvalitet för slutprodukten. Men det krävs att projektet ligger på minst 10 
miljoner kr för att det ska bli lönsamt. 
 
Kontinuitet i bemanningen är också av stor betydelse för ett lyckat partneringprojekt. 
 
� � det funkar inte om man ska byta personalen halvvägs�� 
 
Om man ser till de mjuka parametrarna framhäver Bo-Göran Lundberg betydelsen av 
erfarenhet och referensobjekt. 
 
�� man har en trygghet att gå efter�� 
 
I projektet Söderleden använder man sig av ett rörligt pris på det arbete som utförts och ett 
fast pris för organisation, etablering och handverktyg etc. Det finns även ett formulär som 
man kan följa, som är framtaget av Byggindustrin. Det rörliga priset tillsammans med det 
fasta priset utgör ett riktpris, som är en del av den gemensamma målsättningen.  
 
�� det ska man ha både som en morot och en piska�� 
 
Det finns en genomtänkt struktur för hur projektet ska genomföras även om den saknar 
benämning. Man har bland annat fastslagit en mötesordning samt gjort en reglering för 
konflikthantering.  
 
Bo-Göran Lundberg tycker det är viktigt att man arrangerar en workshop där man sätter upp 
gemensamma mål och spelregler, samt att man använder sig av öppen redovisning i projektet.  
 
�� det är A och O med öppen redovisning�� 
 
Optimala lösningar för projektet nås genom sättet man arbetar på. Genom partnering tjänar 
man tid, vilket innebär att mer tid kan läggas för fokusering på produktionsfrågor. 
 
Produktionsfasen är enligt Bo-Göran Lundberg den fas där man kan tjäna mest pengar, men 
han tror även att det finns pengar att tjäna i projekteringsfasen. 
 
Vidare tror Bo-Göran Lundberg inte att samverkansformen partnering kommer att påverka 
konkurrens något avsevärt. Det är ett arbetssätt som alla kommer att lära sig och vilja jobba 
efter, både entreprenörer och beställare.  
 
�Är man duktig så har man alla förutsättningar att lyckas��  
 
Partnering har kommit för att stanna, det är en trivsam arbetsform och människor som trivs 
med det de arbetar med presterar bättre. 
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4.2.2.3 TP Group 
Koncernens moderbolag är TP Group AB. I Sverige bedrivs verksamheten i dotterbolaget TP 
Group Sweden AB med dotterbolagen Nordplan AB samt Restaurator AB. I Finland bedrivs 
verksamheten i dotterbolaget TP Group Keskustakehitys OY och i Baltikum i dotterbolaget 
TP Group AS. 
 
TP Group är ett oberoende konsultföretag i fastighetsbranschen. Företaget är organisatoriskt 
uppdelat efter olika affärsområden och dotterbolag vilka är: Projekt, Hyresgästsupport, 
Handel och Service, Nordplan, Riskanalys, Fastighetsutveckling samt Restaurator.  
 
Affärsområdet Projekt som vi kommer få mest inblick i utvecklar, leder och styr olika kunders 
byggprojekt. Som kunder kan nämnas allt från privata och kommunala bostadsbolag till 
lokalanvändare och myndigheter.  
 
TP Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingsfors och Tallinn 
men uppdragen sträcker sig även till många andra orter. (www.tpgroup.se) 

TP Group har inte deltagit i så många renodlade partneringprojekt. Det finns dock erfarenhet 
från projekt som bedrivits i samverkan.  
 
Anders Granberg från TP Group, anser att det som krävs för att partnering ska användas i 
större utsträckning, är att man kan se en tydlig positiv effekt av att genomföra en entreprenad i 
samverkan. Samtidigt måste både beställare och entreprenör vara beredda att satsa fullt ut. Ett 
bra alternativ är att använda någon form av incitament. 
 
�Annars är det väldigt lätt hänt att byggaren känner sig säker och egentligen håvar in pengarna i alla 
fall.� 
 
�� det ska finnas en morot�� 
 
Anders Granberg tycker att partnering blir en form av totalentreprenad. Det som skiljer är att beställare 
och entreprenör tillsammans knyter till sig övriga aktörer, vilket innebär att alla parter, beställare och 
entreprenörer, blir mer delaktiga. Det som också skiljer partnering från traditionella projekt är att 
projekteringen kan genomföras parallellt med produktionen, vilket kan vara väldigt positivt då man 
kan tjäna mycket tid. 
 
Andra positiva bitar är att beställaren kan få mer inblick i entreprenörens bygg- och 
tillverkningsmetoder. Genom att utnyttja entreprenörens erfarenhet och kompetens ökar även 
möjligheterna till att nå optimala lösningar. 
 
Som nackdelar nämner Anders Granberg det faktum att man inte har någon fast kostnad.  
 
�Man måste ha ganska god ekonomisk kontroll hela vägen, ha en god ekonomisk 
uppföljning.� 
  
Det som är avgörande för om ett projekt ska bedrivas som partnering är enligt Anders 
Granberg om projektet är komplext. Projekt som kräver kreativitet för att hitta nya lösningar. 
Tiden är också en viktig aspekt, om det är väldigt bråttom att komma igång med ett projekt, 
kan det vara bra att bedriva projektet som ett samverkansprojekt. 
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Entreprenören måste besitta projekterande kunskaper för att öka sina möjligheter att påverka 
projektet, både konstruktivt och ekonomiskt. Det krävs även erfarenhet och kompetens av 
beställaren.  

 
Som nyckelfaktorer nämner Anders Granberg vikten av att de som deltar i ett projekt har ett samspel 
och att man strävar mot ett gemensamt mål. Aktivitet är också något som krävs av alla aktörer. 
 
Samtliga aktörer har lika stora möjligheter att påverka projektet, men dock inom vissa ramar. 
 
�Det är ju beställarens budget, det är alltså han som bestämmer.� 
 
Engagemang och förmågan att kunna ha en helhetssyn är mjuka parametrar som framhävs av 
Anders Granberg. Det är även viktigt att ha goda kunskaper inom det ekonomiska området 
och det tekniska området. En kombination av kunskap inom dessa områden möjliggör att 
goda råd kan ges till beställaren. 
 
Anders Granberg tror att öppen ekonomi är en förutsättning för att lyckas med partnering. 
Han tror även att arrangemang av en workshop är bra, men det är inget som han själv har 
någon erfarenhet av.  
 
De problem och konflikter som uppstår ser vi till att försöka lösa under projekteringsmötena 
och byggmötena.   
 
�Det är inte en fråga om att hantera konflikter på så sätt att alla får slåss och göra upp, utan det är att 
man träffas och informerar varandra.�  
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4.2.3 Entreprenör 

4.2.3.1 Skanska 
Skanska är ett stort och globalt företag, de är idag verksamma i nio olika länder. För att bli 
Sveriges i särklass mest professionella byggföretag satsar Skanska på att få ner kostnaderna, 
högre kvalitet och framförallt få nöjdare kunder. Region Väg och Anläggning Sydost driver 
idag projekt i sydöstra delen av Sverige för att människor ska kunna resa och färdas säkert. 
Nedan följer organisationsschema för Region Väg och Anläggning Sydost. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(www.skanska.se) 

 
 
Denna intervju är genomförd med Ove Andersson som är platschef för projektet Söderleden i 
Norrköping och Mattias Lövbom som är regionchef för Väg- och Anläggning. Båda två 
menar att projektet med Söderleden är det första projektet som bedrivs som renodlad 
partnering. Många projekt växer fram till samarbetsprojekt med tiden då handlingar inte 
stämt, men det har då inte varit något uttalat partneringprojekt från början. Skanska har även 
ramavtal som bygger på en generalentreprenad, sådana avtal blir med åren partnering.  
 
Något som krävs för att partnering ska användas i större utsträckning, är att det finns exempel 
på lyckade projekt som bedrivits som partnering. Det måste även finnas en drivkraft och en 
vilja till att genomföra projekt i samverkan. 

 
Ove Andersson och Mattias Lövbom säger att de själva bara har erfarenhet från partnering 
kombinerat med en generalentreprenad och att det har fungerat väldigt bra. Samtidigt tror de 
att partnering i kombination med en totalentreprenad medför att det blir en mer otydlig 
ansvarsfördelning, samt att entreprenören blir väldigt styrande och drivande. Det kan i sin tur 
innebära att beställaren får svårt att hänga med.  
 
Det som främst skiljer samverkansprojekt med traditionella projekt är att man i 
samverkansprojekt har en gemensam målsättning, en gemensam syn på ekonomin och att man 
kör med öppna kort. De är dessa bitar som är de tyngsta fördelarna med partnering. 
 
�Vi ifrågasätter ibland när de kommer och vill ha saker och ting gjorda. Trots att vi får betalt 
för det är vi rädda om vår ekonomi eftersom vi har kommit överens om en budget och den vill 
vi ju hålla.� 
 

Figur 6: Organisationsschema för Skanska 
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Som negativt med partnering kan nämnas, att lyckas man inte behålla fullt förtroende för 
varandra, faller man direkt tillbaka till det traditionella sättet att bedriva projekt. Bränner man 
ett förtroende i ett kritiskt läge kan de vara svårt att skapa nya relationer.  
 
Det som främst avgör om partnering, som arbetsmetod, ska vara gynnsam för vårt företag 
beror nog mest på den motpart som man inleder ett samarbete med. Det är viktigt att 
personkemin fungerar och att alla har rätt inställning. 
 
Som nyckelfaktorer med partnering nämner Ove Andersson och Mattias Lövbom den 
gemensamma målsättningen och att man från början tydliggör spelreglerna. Sedan spelar ett 
bra ekonomiskt incitament en stor roll. 
 
Vidare håller båda med om att partnering medverkar till ett ökat deltagande av alla aktörer. 
Men de vill ändå påpeka att det är svårt att få alla yrkesarbetare att känna att de har större 
möjligheter att påverka projektet när de bedrivs som partnering. För det krävs kanske att 
beställaren visar sig mer ute i produktionen.  
 
�Det är inget bekymmer, men de har svårt att agera aktivt som en del av partnering.� 
 
Som mjuka parametrar nämns förtroende, referensobjekt och erfarenhet. Det är även viktigt 
att våga ta till sig en arbetsuppgift då man sitter i möten.  
 
Projektet Söderleden bygger på en generalentreprenad, där ekonomin är uppdelad på en fast 
och en rörlig del med incitament. Den fasta delen innefattar etablering och tjänstemän, medan 
den rörliga delen avser kostnader för produktionen. 
 
Skanska har en partneringpecialist som utarbetat en modell i sju olika delar, vilka beskriver 
hur partnering ska genomföras. Modellen handlar om allt från teambuilding till 
konflikthantering. 
 
Både Ove Andersson och Mattias Lövbom anser att det är viktigt att inom partnering 
arrangera en workshop, samt att alla aktörer som deltar i projektet har en öppen ekonomi mot 
varandra. 
 
Genom att använda sig av incitament får man ett verktyg som stärker inställningen till att 
finna bra och billiga lösningar.  
 
�Det blir optimala lösningar eftersom vi samverkar och jobbar tillsammans.� 
 
Konflikter hanteras på så sätt att de ska vara lösta inom en viss tidsram. Därefter förs ärendet 
vidare till en styrgrupp som har till uppgift att lösa konflikterna.  
 
Ove Andersson och Mattias Lövbom anser att det finns stora pengar att spara i tidsintervallet 
mellan upphandling och byggstart. Det är då som man tillsammans försöker finna alternativa 
lösningar för projektet. Det som också skulle kunna göra en stor ekonomisk skillnad i 
jämförelse med traditionella projekt är möjligheterna för beställaren att vara delaktig i 
entreprenörens inköp. 
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I framtiden så tror och hoppas båda två att strategisk partnering ska leda till att mer hänsyn tas 
till de mjuka parametrarna. Genom det så kommer konkurrensen påverkas positivt. De tror 
även att partnering står inför en ljus framtid, där partnering kommer bli en modell för allting. 
 

4.2.3.2 Åhlin och Ekeroth 

Åhlin & Ekeroth grundades 1987 av Leif Åhlin och Gösta Ekeroth, de började med att driva 
sin verksamhet i Linköping, 2003 startade Åhlin & Ekeroth en egen byggrupp i Norrköping 
som i dagsläget är moderbolag åt företaget i Linköping. I dagsläget finns de på flera orter i 
Östergötland. Företaget är verksamt inom områdena kalkylering, inköp/planering, kvalitets- 
och miljösamordning samt administration. Nedan följer organisationsplan för företaget. 

 
   

Figur 7: Organisationsschema för Åhlin och Ekeroth 

  (www.ahlin-ekeroth.se) 
 
Christian Dahlén på Åhlin och Ekeroth säger att avdelningen i Norrköping endast har 
erfarenhet av ett projekt som bedrivs som partnering. För hela företaget uppskattar han att 
omkring 10 % av årsomsättningen genomförs som partneringprojekt. 
 
Genom att behålla de relationer som finns med befintliga kunder ökar möjligheterna till att 
fler projekt bedrivs i samverkan.  
  
�Jag tror inte man kommer in som en ny beställare och kräver partnering direkt utan det är 
något långtgående samarbete som man har.� 
 
�Man värnar om varandra och varandras fortlevnad�� 
 
Christan Dahlén tror att den entreprenadform som mest är lämpad att kombinera med 
partnering är totalentreprenad. Anledning är att man som entreprenör då har hela ansvaret. 
 
Det som främst skiljer projekt som bedrivs som partnering och projekt som genomförs enligt 
traditionella former är projekteringsfasen.  
 
�Man har lite mer inviter till varandra, det är lite mjukare mer inbjudande�� 
 
Det läggs även en större vikt vid att föra dialog och samtal med varandra. 



  

30 
 

 
Fördelarna med partnering är att det från beställaren läggs större fokus på entreprenörens 
prestationer och samarbetsförmåga. En nackdel kan vara att man ibland känner att man måste 
gå in med ett lägre pris fast man inte borde göra det. 
 
Avgörande faktorer för om ett projekt genomförs som partnering kan vara om beställaren och 
entreprenören befinner sig på samma ort.  
 
�Så att man känner att man är knutna mot varandra att man känner större ansvar, månare 
om varandras existens.� 
 
En annan betydande faktor är att man har ömsesidig respekt för varandra.  
 
�� man ska kunna förklara för beställaren att det här har vi missat men vi vill gärna ha 
betalt för det. Likaså ska beställaren känna. Om vi har tagit i för mycket så ska vi kunna 
betala tillbaka det�� 
 
Projektet bedrivs som partnering måste även generera en lönsamhet. 
 
�Man ska inte bara ge sig in i partnering bara för att det är partnering�� 
 
Det som krävs av övriga aktörer är att de har kunskap och erfarenhet.  
 
Projekt som bedrivs i samverkan medför att Åhlin och Ekeroth som entreprenör har stora 
möjligheter att påverka projektet.  
 
De mjuka parametrar som lyfts fram av Christan Dahlén är samarbetsförmågan och tillit. Det 
är oerhört viktigt att man håller det man lovat.  
 
I det partneringprojektet som just pågår följer Åhlin och Ekeroth en betalningsplan som är 
prestationsbunden.  
 
Åhlin och Ekeroth har ingen modell för hur partnering ska genomföras.  
 
�Oftast är det beställaren som kommer till oss och vill köra det som partnering.� 
 
Under den workshop som arrangerades i början av det pågående projektet talade Åhlin och 
Ekeroth om för beställaren vilka ekonomiska krav som fanns från underentreprenörerna. 
Åhlin och Ekeroth har sedan ett påslag på underentreprenörernas ekonomiska krav, vilket 
generar vinsten för Åhlin och Ekeroth. 
 
Optimala lösningar nås genom öppenhet och ärlighet i de dialoger och samtal som förs 
aktörerna emellan. Det är även viktigt att man i ett tidigt skede tar tag i befintliga problem.   
 
Konflikter hanteras på samma sätt som vid ett traditionellt projekt. Även om det pågående 
projektet bedrivs som partnering är kontrakthandlingarna av traditionella former. 
 
�� det finns inte skrivet något om partnering i kontraktet.� 
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Christian Dahlén tror att det finns mest pengar att tjäna då man har ett projekt som är uppdelat 
i flera etapper, där det finns möjligheter att starta projekteringsarbetet inför kommande etapp i 
ett tidigt skede.  
 
Vidare tror Christian Dahlén att partnering kommer utvecklas som samverkansprojekt mellan 
svenska och utländska parter. 
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4.2.4 Underentreprenör 

4.2.4.1 Bravida 

Bravidas affärsidé är att skapa effektiva lösningar inom installation och service, de tjänster 
som levereras är främst el, vs och ventilation. 2006 klev Triton in och blev huvudägare för 
Bravida, Triton är ett ledande private Equity företag med fokus på investeringar i 
marknadsledande företag i Norden och tysktalande Europa. Bravidas verksamhet genomsyras 
av fyra huvudvärderingar: 

• Affärsmässighet - tydligt ansvar. 
• Enkelhet - enhetligt och okomplicerat agerande. 
• Kompetens � kunskap, vilja och förmåga. 
• Stil � pålitlighet och uppträdande. 

(www.bravida.se) 
 
Bravidas erfarenheter i Östergötland av partnering går enligt regionchef Thommy Lundmark 
att dela upp på två sätt. Det ena sättet är då man jobbar direkt mot slutkund, vilket innebär att 
man tillsammans med kunden utarbetar former för hur partneringsamarbetet ska fungera. 
Eftersom Bravida är ett installationsföretag innebär det även att de anlitas som 
underentreprenörer av en byggnadsentreprenör, som i sin tur tillsammans med slutkunden 
utarbetar former för ett partneringsamarbete. I de fallen så ingår alltså Bravida som 
underentreprenör i byggnadsentreprenörens partneringavtal med slutkunden. 
 
I dagsläget är det Landstinget i Östergötland som är Bravidas främsta kund, när det handlar 
om att arbeta direkt mot slutkund. Naturligtvis genomförs även andra projekt, så Tommy 
Lundmark uppskattar att mängden projekt som bedrivs i samverkan uppgår till 5-10 %. I 
sammanhanget är även Tommy Lundmark noga med att påpeka att Bravida även bedriver en 
serviceverksamhet, där han uppskattar att uppemot 20 % av dessa jobb även bedrivs i 
samverkan.   
 
En entreprenad i samverkan kräver mer tjänstemannatid, vilket innebär att det är oerhört 
viktigt att man avsätter resurser och att man har en styrning av dessa. En annan viktigt bit är 
att medarbetarna i projektet innehar rätt kompetens.  
 
För att partnering även ska bedrivas i större utsträckning anser Tommy Lundmark att det finns 
behov av en modell, som generellt beskriver vad partnering är för något, samt hur ett 
samverkansprojekt ska genomföras. 
 
�� när man pratar med tre olika kunder så har de tre olika sätt att bedriva sin 
partneringverksamhet�� 
 
�Ska man lyckas med partnering så tror jag att man måste paketera partnering på ett sätt 
som gör att man enklare kan skapa förståelse.� 
 
Ur vårt perspektiv som installatör, är det också väldigt viktigt att övriga aktörer i ett projekt 
har en förståelse för vår verksamhet.  
 
� � så att man inte hela tiden behöver vara övertydlig�� 
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Tommy Lundmark anser att totalentreprenad är den entreprenadform som är mest lämpad att 
kombinera med partnering. Den främsta anledningen är att kunden då får optimala lösningar, 
eftersom entreprenadföretaget då även har funktionsansvar. I de fallen beställaren anlitar en 
konsult för projektering, finns det alltid en risk att konsulten exempelvis överdimensioner för 
att hålla ryggen fri vid eventuella problem.  
 
Den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt som bedrivs i samverkan är att 
det i samverkansprojekt läggs större fokus på hur man tillsammans ska genomgöra projektet. I 
traditionella projekt fokuserar varje aktör mer på vad som ingår och inte ingår i 
entreprenadavtalet. En annan stor skillnad är betydelsen av att alla aktörer som deltar i 
projektet förstår varandra. En gemensam målsättning och en rak kommunikation med en 
öppen dialog bidrar också till att vi som underentreprenörer känner oss mer delaktiga i 
projektet. 
 
Partnering genererar bra möjligheter, om framförhållning finns för tillgång till resurser. 
 
En nackdel som finns med partnering är om man uttalar att ett projekt ska bedrivas som 
partnering men att aktörer inom projektet saknar förståelse för vad ett samverkansprojekt 
egentligen innebär.  
 
Vidare berättar Tommy Lundmark att partnering genererar ett ökat deltagande av alla aktörer 
men att hela branschen fortfarande har mycket att lära. 
 
�Vi är idag dåliga på att ge alternativ som gör att vi kan tillför mer till kunden, där kan vi bli 
bättre.� 
 
�Det är för mycket kostnadseffektivt byggande.� 
 
Vi fortsätter intervjun med att föra en diskussion kring vikten av att arrangera en workshop. 
Tommy Lundmark vill då påpeka att det inte är tillräckligt med att endast en workshop 
genomförs. Det räcker heller inte med att de högsta ombuden för varje part deltar i 
workshopen. 
 
� � alla ner till ledande montör måste vara med i en sådan här workshop för att skapa 
kulturen på bygget�� 
 
Öppen ekonomi, som innebär redovisning på fakturanivå är för Tommy Lundmark en 
självklarhet, däremot motsätter han sig att andra företag får tillgång till Bravidas 
ekonomisystem. Anledningen är bl.a. att Bravida ogärna vill att företagets inköpsavtal hamnar 
i orätta händer.  
 
Då Bravida i många fall arbetar som underentreprenör åt en byggnadsentreprenör är 
informationsflödet i projektet, oavsett entreprenadform och utförande, alltid en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. Tommy Lundmarks spontana åsikt är att behandling av information till viss 
del är lite problematisk. Användandet av den webbaserade hemsidan byggnet, där all 
information om ett projekt läggs in, medför inte enbart positiva bitar utan har även negativa 
sidor. Det saknas en struktur över vilken information som är relevant för varje enskild part att 
ta del av, vilket gör det väldigt komplext vid större projekt.  
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En grundtanke med partnering är man tillsammans ska utarbeta optimala lösningar för 
slutkunden. Tommy Lundmark anser där att det fortfarande finns en del att jobba på. Det är i 
det avseendet väldigt viktigt att man pratar med folk som har erfarenheter av liknande projekt. 
 
�Erfarenhetsutbyte och referensobjekt är väldigt viktigt för att nå optimala lösningar.� 
 
Tommy Lundmark tror att tiden är den parameter som främst påverkar ett projekts 
ekonomiska utgång. Genom att alla aktörer samverkar undviker man exempelvis kollisioner 
och bemanningstoppar.  
 
�Tid och planering är ju det som man skapar i ett partneringprojekt, som jag tror är största 
vinsten.� 
 
 Tommy Lundmark tror att strategisk partnering i framtiden kommer innebära att det blir 
svårare för de entreprenörer som står utan partner att konkurrera på marknaden, men att han 
hoppas att partnering har kommit för att stanna även vid lågkonjunktur. 
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5 Analys av intervjuer 

5.1 Beställarens perspektiv 

Vi börjar med att se över de olika beställarnas erfarenheter av projekt som bedrivits som 
renodlad partnering. Där finns det vissa likheter mellan fastighetsbolagen Henry Ståhls 
Fastigheter AB och Riksbyggen, som aldrig deltagit i några sådana projekt. Henry Ståhl har 
visserligen knutit avtal med tre olika entreprenörer, avtal som avser ett samarbete men som 
för den skull inte är uttalat som renodlad partnering. Riksbyggen har också erfarenhet av 
projekt som bedrivits i någon form av samverkan men aldrig som ett renodlat 
partneringprojekt. Banverket däremot har genom projektet FIA, Förnyelse i 
anläggningsbranschen, varit med och utformat konceptet utökad samverkan. De har även varit 
delaktiga i 10-15 projekt som bedrivits som renodlade partneringprojekt.  
 
Det som nämns som nödvändigt för att partnering ska användas i större utsträckning är att 
man mäter effekten av ett partneringprojekt för att kunna göra en jämförelse mot traditionella 
projekt. 

 
Beställarnas generella syn gällande vilken entreprenadform som är mest lämpad att kombinera 
tillsammans med partnering är totalentreprenad. Som anledning till varför valet faller på 
totalentreprenad är att det kostar mycket att ta fram handlingar för en generalentreprenad, 
samt att man når en större effekt då entreprenören ges stora möjligheter att påverka projektet.  

 
De skillnader som lyfts fram vid en jämförelse av samverkansprojekt och traditionella projekt 
är att alla arbetar mot ett gemensamt mål, samt det krävs att alla deltagande aktörer har fullt 
förtroende för varandra. Samverkan medför också att beställaren får en större kontroll av 
slutprodukten i ett tidigt skede och att kraven på alla aktörer ökar. 
 
Fördelar som framhävs av beställarna är det faktum att beställaren ges större kontroll över 
produkten och att man har en gemensam risk- och konflikthantering. Som negativa bitar 
nämns att man blir väldigt beroende av att det finns fungerande relationer mellan de aktörer 
som deltar i projektet. Det finns även en risk att det blir ett överflöd av möten. 
 
Det som beställarna ser som avgörande faktorer för om ett projekt ska bedrivas som 
partnering är först och främst om projektet är komplext. Partnering kan även bli aktuellt då 
det är bråttom att komma igång med ett projekt.  
 
Det som krävs av övriga aktörer är att de kan handskas med kunderna och att de är öppna för 
de nyheter och nya ansvar som de tilldelas. Det nämns också att det är viktigt att övriga 
aktörer har förståelse för beställarens målsättning. Naturligtvis är det även bra om det finns 
erfarenhet att tillgå. 
 
Banverket som har mest erfarenhet av partnering nämner några nyckelfaktorer inom 
partnering, vilka är organisation, gemensam målstyrning och gemensam riskhantering. 
 
Som beställare har man väldigt stora möjligheter att påverka projektet vilket innebär att det är 
oerhört viktig att man från beställarled är aktiv i projektet. Övriga aktörer har också stora 
möjligheter att påverka projektet, vilket i sin tur leder till en ökad kreativitet. 



  

36 
 

 
De mjuka parametrar som är mest väsentliga ur beställarsynpunkt är att man skapar ett 
ömsesidigt förtroende inom projektet. Även erfarenhet från tidigare projekt spelar en stor roll. 
Riksbyggen och Henry Ståhls Fastigeter AB med mindre erfarenhet av partnering arbetar utan 
incitament. Banverket med stor erfarenhet av partnering använder alla typer av kontrakt och 
ersättningsformer samt av incitament.  
 
Banverket är också den enda beställaren som vi talat med som har en modell för hur 
partnering ska genomföras. Genom det är de också ensamma om att ha deltagit i en 
arrangerad workshop. En generell åsikt är dock att det är viktigt med en öppen ekonomi.  
 
Optimala lösningar nås genom att man har en förståelse för kundens önskemål. Kreativitet 
och öppenhet från alla aktörer är också viktigt. 
 
Konflikthantering sker på olika sätt hos de beställare som vi intervjuat. Användning av en 
konfliktrappa är en metod som tillämpas, men även att ansvariga representanter från båda 
sidor träffas och försöker lösa konflikten som uppstått.  
 
Att det finns stora pengar att tjäna i projekteringsfasen är en genomgående åsikt från alla 
beställare.  
 
Åsikterna om strategisk partnering är att det kommer medföra billigare entreprenad under 
kortare tid samt att konkurrens kan innebära att större fokus läggs på aktörernas prestationer.  
Men långsiktiga relationer kan även medföra att företag som inte ingår i några partneravtal 
kan försvinna från marknaden. 
 
Partnering i sin helhet inger ett trevligt arbetsklimat och har alla möjligheter att i framtiden 
betraktas som ett naturligt sätt att arbeta.  
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5.2 Konsultens perspektiv 

Till att börja med beskriver vi vilka erfarenheter som finns av partnering hos de konsulter som 
vi intervjuat. Genomgående så är det ganska dålig erfarenhet av renodlade partneringprojekt. 
Den konsult som har mest erfarenhet, men som ändå bara sträcker sig över ett par projekt, är 
Byggkoordinator. Därefter så följer konsultföretaget Hifab, som har erfarenhet av endast ett 
projekt med renodlad partnering, ett projekt där Skanska för övrigt är entreprenör.  TP Group 
har mestadels varit verksam i olika samverkansprojekt. 
 
För att partnering ska tillämpas som arbetsmetod vid flera projekt anser konsulterna att det 
krävs en ökad kunskap och förståelse kring detta sätt att arbeta. En förutsättning är också att 
man kan se en positiv effekt av partneringprojekt, så att man får igång en positiv 
ryktesspridning.  Det nämns också en önskan om att det skrivs ett regelverk som i större 
utsträckning är anpassat för partnering. 
 
Den generella åsikten om vilken entreprenadform som är mest lämpad att kombinera med 
partnering är totalentreprenad.  En av anledningarna är att entreprenören då ges större 
utrymme att styra de konsulter som anlitas av beställaren.  
 
Konsulterna anser att det som skiljer partneringprojekt från projekt som bedrivs enligt 
traditionella former är att det läggs större fokus på produktionen. Partnering ger även större 
möjligheter att genomföra projekteringen parallellt med produktionen. Det nämns även att 
risker och vinster fördelas på ett mer solidariskt sätt i sådana projekt. 
 
De positiva bitar som lyfts fram av konsulterna är att partnering ger beställaren en större 
inblick i entreprenörens bygg- och tillverkningsmetoder, det blir även enklare att styra 
projektet. Eftersom alla aktörer i ett partneringprojekt jobbar väldigt nära varandra ökar även 
förståelsen för övriga aktörers problem och möjligheter. Partnering bidrar även till ett positivt 
arbetsklimat. 
 
Som nackdelar nämns att projektering parallellt med produktion kan medföra att förhastade 
beslut tas. Vidare nämns avsaknaden av en fast kostnad som en negativ faktor, en fast kostnad 
i det avseendet att man inte vet projektets slutliga pris. Viktigt att nämna är att en av 
konsulterna anser att nackdelarna med partnering är försumbara. 
 
Det som nämns som avgörande faktorer, för om man som konsult väljer att delta i ett projekt 
som bedrivs i samverkan är ett projekts komplexitet, vilket medför ett behov av kreativt 
tänkande. Man nämner också tiden som en stor anledning, ibland är det bråttom att komma 
igång med ett projekt. Partnering genererar även en högre kvalitet på slutprodukten. 
 
För ett projekt som bedrivs som partnering krävs det att entreprenören besitter projekterande 
kunskaper för att öka sina möjligheter att påverka projektet, både konstruktivt och 
ekonomiskt. Samtidigt så är det bra om beställaren har erfarenhet av liknande projekt. Det 
krävs också en hög grad av flexibilitet hos alla aktörer och att det finns en kontinuitet i 
bemanningen. Att parterna som ingår i projektet är jämnstarka utgör också en betydande 
faktor för ett lyckat partneringprojekt.  
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Som nyckelfaktorer nämns samspel, gemensamt mål, aktivitet och tillit. Mjuka parametrar 
som lyfts fram är engagemang och förmågan att ha en helhetssyn på ett projekt, erfarenhet 
och referensobjekt.  
 
Vidare anser konsulterna att alla aktörer har lika stora möjligheter att påverka projektet men 
inom beställarens ramar.  
 
Konsulterna använder sig av ett fast pris i kombination med rörligt pris, som tillsammans 
utgör ett riktpris. De förespråkar även att man använder sig av incitament. 
 
De två konsultföretag som har mest erfarenhet av partnering har även en form av struktur för 
hur partnering genomförs även om det inte finns någon uttalad benämning för den. 
 
Arrangemang av workshops och att man har öppen ekonomi inom projektet anses som viktiga 
bitar i ett partneringprojekt.  
 
Optimala lösningar nås genom att stor fokusering läggs på frågeställningar kring 
produktionen. Det krävs även att entreprenören kan lägga fram alternativa lösningar.  
 
Konflikthanteringen sköts genom att bygg- och projekteringsmöten fungerar som ett forum 
för att lösa problem och konflikter, vilket innebär att det är viktigt att ha en bra dialog 
sinsemellan.  
 
Konsulterna tror att det finns pengar att tjäna i projekteringsfasen då man undviker att låsa sig 
på det teoretiska planet. Det nämns även att man kan tjäna stora pengar i produktionsfasen.  
 
Generellt sett så är konsulternas framtidstro på samverkansformen partnering positiv. 
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5.3 Entreprenörens perspektiv 

De två entreprenörsföretag som vi intervjuat har båda ganska liten erfarenhet av partnering. 
För Skanskas Väg- och Anläggningsavdelning är det pågående projektet med ombyggnaden 
av Söderleden i Norrköping deras första partneringprojekt. Erfarenheten för Åhlin och 
Ekeroth i Norrköping omfattas också bara av endast ett projekt som fortfarande pågår.  
 
Det som krävs för att partnering ska tillämpas i större utsträckning är att man kan referera till 
projekt som bedrivits som partnering med ett lyckat resultat. Det nämns också att 
möjligheterna till att partnering tillämpas i större utsträckning ökar om man har goda 
relationer med sina kunder.  
 
Entreprenörerna tror att både totalentreprenad och generalentreprenad är lämpliga 
entreprenadformer att kombinera tillsammans med partnering.  
 
Det som främst skiljer partneringprojekt i jämförelse med traditionella projekt är att man i 
samverkansprojekt har en gemensam målsättning, gemensam syn på ekonomin och att alla kör 
med öppna kort. Det är också några av de tyngsta fördelarna med partnering. En annan fördel 
är också att det från beställarens sida läggs mer fokus på entreprenörens samarbetsförmåga 
och prestationer. Som nackdelar nämns att det kan vara svårt att ingå nya relationer om det 
skapas en negativ ryktesspridning.  
 
Personkemin är en av de tyngsta anledningarna till att man beslutar att ett projekt ska bedrivas 
som partnering. En annan viktig faktor är att det finns ömsesidig respekt mellan partnerna.  
 
Som nyckelfaktorer nämns den gemensamma målsättningen, att man från början har tydliga 
spelregler för projektet och att man har ett ekonomiskt incitament.  
 
Det som krävs av övriga aktörer i ett projekt som bedrivs som partnering är att de har kunskap 
och erfarenhet.  
 
Båda entreprenörerna anser att partnering bidrar till ett aktivt deltagande av alla aktörer, samt 
att möjligheterna att själva påverka projektet är mycket stora. Viktigt i detta avseende är dock 
att det även nämns att det är svårt att få alla yrkesarbetare att känna sig delaktiga.  
 
De mjuka parametrar som lyfts fram är förtroende, referensobjekt, samarbetsförmåga och 
erfarenhet. 
 
I ett av de projekt som pågår har man en fast del och en rörlig del med ett ekonomiskt 
incitament. Det andra projektet har även det en form av prestationsbonus.  
 
Entreprenadföretagens hantering av konflikter i de partneringprojekt som pågår sker på olika 
sätt. I det ena projektet så används typen av en konflikttrappa, där frågan lyfts till en högre 
nivå om den är löst inom en fastlagd tidsram. I det andra projektet sker konflikthantering efter 
traditionella former.  
 
Båda entreprenadföretagen har deltagit i en workshop och tycker att det är väldigt viktigt att 
arrangera då man ska genomföra ett partneringprojekt. Man ser även positivt på att ha en 
öppen ekonomi i projektet.  
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Det är endast ett av företagen som arbetar efter en typ av modell, när man genomför ett 
partneringprojekt. 
 
Entreprenörerna anser att optimala lösningar nås genom att man i ett projekt är öppen och 
ärlig mot varandra. En förutsättning är också att man i tidigt skede tar itu med befintliga 
problem samt använder sig av incitament.  
 
Den fas i projektet där det finns mest pengar att tjäna är, enligt entreprenörerna, i början av 
projektet. Det nämns också att det finns stora möjligheter att tjäna pengar om beställaren ges 
möjlighet att vara delaktig i entreprenörens inköp. 
 
Båda entreprenörsföretagen tror att partnering kommer att bli en del av framtiden och 
eventuellt även sträcka sig så långt att samverkansprojekt bedrivs med utländska aktörer.  
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5.4 Återspegling av parametrar och faktorer 

Dessa parametrar och faktorer i referensramen återfinner vi i intervjuerna som genomfördes 
med beställarna: 
 

• Gemensamt mål � Samtliga beställare inser vikten av att alla inom ett projekt måste 
sträva mot ett gemensamt mål. 

• Öppen ekonomi � Något som alla beställare anser vara nödvändigt. 
• Workshop � Endast en av beställarna har deltagit i ett sådant arrangemang. 
• Förtroende � Alla beställare är överens om att det krävs att alla aktörer som deltar i 

projektet har fullt förtroende för varandra. 
• Incitament � Används bara av den beställare som genomfört ett renodlat 

partneringprojekt.  
• Erfarenhet � Samtliga beställare ser erfarenhet från tidigare genomförda projekt som 

en av de tyngsta mjuka parametrarna. 
• Systematisk Process � Endast en beställare arbetar utifrån en modell. 
• Gemensam risk- och konflikthantering � Nämns av en beställare som en stor fördel 

jämfört med traditionella projekt. 
• Konflikttrappa - Används bara av den beställare som genomfört ett renodlat 

partneringprojekt. 
• Komplexitet � Anges av en av beställarena som en avgörande faktor för om ett 

projekt ska bedrivas som partnering. 
• Kreativitet � Genom att aktörernas möjligheter att påverka ökar så genererar det i sin 

tur ökad kreativitet. 
•  

Dessa parametrar och faktorer i referensramen återfinner vi i intervjuerna som genomfördes 
med konsulterna: 
 

• Gemensamma mål � Benämns som en nyckelfaktor inom partnering. 
• Öppen ekonomi � En av de viktigaste bitarna inom partnering. 
• Workshop � En av de viktigaste bitarna inom partnering. 
• Förtroende � Tillit benämns som en nyckelfaktor inom partnering 
• Incitament � Något som förespråkas av samtliga konsulter.  
• Erfarenhet � Anses som en av de tyngsta mjuka parametrarna. 
• Systematisk Process � Det finns en form av struktur som används av konsulterna 

även om den saknar en uttalad benämning. 
• Gemensam risk- och konflikthantering � Nämns av konsulterna som en av 

skillnaderna jämfört med traditionella projekt. 
• Komplexitet � Anges av en av konsulterna som en avgörande faktor för om ett projekt 

ska bedrivas som partnering. 
• Kreativitet � Något som krävs vid komplexa projekt. 
• Nära samarbete � Ett nära samarbete ökar förståelsen för övriga aktörers problem 

och möjligheter. 
• Förståelse - Ett nära samarbete ökar förståelsen för övriga aktörers problem och 

möjligheter. 
• Behålla rätt medarbetare � Kontinuitet i bemanningen är en förutsättning för ett 

lyckat partneringprojekt. 
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Dessa parametrar och faktorer i referensramen återfinner vi i intervjuerna som genomfördes 
med entreprenörerna: 
 

• Gemensam målsättning � Nämns som en av nyckelfaktorerna i partnering. 
• Öppen Ekonomi � Något som båda entreprenadföretagen ser som positivt då man 

bedriver ett projekt som partnering. 
• Workshop � Båda entreprenadföretagen har erfarenhet av ett sådant arrangemang och 

ställer sig positivt till det. 
• Förtroende � En av de mjuka parametrar som lyfts fram av entreprenörerna. 
• Incitament � Nämns som en av nyckelfaktorerna i partnering.  
• Erfarenhet � En av de mjuka parametrar som lyfts fram av entreprenörerna. Det är 

även något som krävs av övriga aktörer. 
• Systematisk process � En av entreprenörerna använder sig av en modell vid 

partneringprojekt.  
• Konflikttrappa � En av entreprenörerna använder sig av en sådan för att lösa 

konflikter  
• Kunskap � Något som krävs av övriga aktörer.  
• Referenser � Goda referenser av tidigare genomförda projekt är en förutsättning för 

utvecklingen av partnering.  
• Öppna kort � Något som nämns som en av de tydligaste skillnaderna i jämförelse 

med traditionella projekt.  
 

Dessa parametrar och faktorer i referensramen återfinner vi i intervjun som genomfördes med 
underentreprenören: 

 
• Gemensam målsättning � Bidrar till att underentreprenören känner sig mer delaktig. 

• Öppen Ekonomi � Endast på fakturanivå. 

• Workshop � En viktig bit inom partnering. 

• Kunskap � Något som krävs av övriga aktörer. 

• Systematisk Process � En generell modell krävs för att partnering ska tillämpas i 
större utsträckning. 

• Förståelse � Det är viktigt att alla förstår varandra. 
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6 Slutsats och Diskussion 

Vi har under arbetets gång märkt av att det i branschen finns ganska lite kunskap om 
partnering. Många av de aktörer som vi intervjuat har sin egen syn på vad partnering innebär 
och genomför därför samverksprojekt som på olika sätt skiljer sig från ett renodlat 
partneringprojekt med alla dess ingredienser. 
 
Då ett projekt i byggbranschen ofta omsätter väldigt mycket pengar, är det av naturliga skäl så 
att det läggs mycket fokus på den ekonomiska biten. Vi tror att denna starka fokusering på 
ekonomin är en bidragande orsak till varför flera av aktörerna som vi intervjuat saknar 
erfarenhet av renodlade partneringprojekt. Flera av de parametrar och faktorer som finns 
beskrivna i den teoretiska referensramen och som återspeglas i intervjuerna nämns av 
aktörerna ur ett perspektiv anpassat för deras verksamhet. Därför tillämpas dessa parametrar 
och faktorer endast då det genererar maximal gynnsamhet för den egna verksamheten. 
 
Vi tror därför att samverkansformen partnering skulle gynnas om det togs fram en generell 
modell för denna arbetsmetod som passar alla aktörer på marknaden. Genom detta skulle man 
även få en klarhet i vad det gemensamma syftet med partnering är. Det är även möjligt att fler 
aktörer skulle tillämpa partnering som arbetsmetod, om det utarbetades ett regelverk anpassat 
för partnering.  
 
Vidare tror vi att erfarenhetsåterföring och en positiv ryktesspridning av lyckade projekt är en 
förutsättning för att flera aktörer ska våga ta steget att genomföra renodlade partneringprojekt. 
 
Partnering är en arbetsmetod som till stor del är byggd på samarbete, förtroende och en 
genomgående solidariskt inställning. När alla aktörer ställer upp på det kommer hela 
branschen att gynnas.  
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7 Slutord 

Examensarbetet har i det stora hela varit ett intressant projekt att genomföra. Den inledande 
fasen med att bygga upp ett underlag för rapporten var tung men nödvändig för att ge oss den 
kunskap som krävdes för det fortsatta arbetet.  Bearbetningen av intervjuer och vidare 
analyser och slutsatser har naturligtvis krävt mycket arbete, men det har samtidigt varit 
väldigt givande. 
 
Genom de intervjuer som genomförts med olika aktörer på marknaden har vi inte bara lyckats 
samla material för rapporten utan vi har även fått möjligheten att knyta kontakter inför 
framtiden. 
 
Vi vill börja med att tacka Lars Fredriksson på NCC som hjälpte oss att utforma en idé för 
vad vårt examensarbete skulle handla om. Vi är även tacksamma för det material som han 
bistått med för att bygga upp vår teoretiska referensram. 
 
Sedan vill vi naturligtvis tacka alla aktörer som tagit sig tiden att bli intervjuade av oss. Utan 
dessa intervjuer hade det varit svårt att genomföra rapporten.  
 
Ett stort tack också till vår handledare Åke Öberg som under arbetets gång styrt oss på rätt 
väg och vår examinator Mårten Johansson. 
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Christian Dahlén  Åhlin & Ekeroth  Norrköping 
Thommy Lundmark  Bravida  Linköping 



  

 

 

9 Bilagor  

Intervju � Beställare � Henry Ståhl Fastigheter � Jonas Hillman 
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 

Det är bara ett ord. Vi har ett antal entreprenörer som vi jobbar med. När det dyker 
upp ett jobb så är det ofta väldigt ont om tid, man hinner kanske inte börja rita innan 
anbudet är lämnat utan man börjar med arbetet direkt som t.ex. kan vara att riva 
något medan man parallellt ritar klart. 
Följfråga: Sitter ni även med arkitekter och konstruktörer eller släpper ni över 
de helt på entreprenörens bord. 
De beror helt på, ofta har vi arkitekter som vi styr över, konstruktion av el, ventilation 
och rör och kyla lägger vi ofta på entreprenören så de blir någon form av 
totalentreprenad. Informationen mellan oss och installationsentreprenören går via 
totalentreprenören. Vi jobbar väldigt nära totalentreprenören, så är de det som är 
partnering så har vi stor erfarenhet av partnering. I dagsläget har vi tre företag som 
vi arbetar med. 
 

2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 
partnering? 

Övervägande delen av våra projekt genomförs på detta sätt, om vi säger en 
procentsats 70-80 %. Ibland kan man ha en professionell beställare som mer 
detaljerat kan beskriva sitt önskemål, då är det väldigt lätt att sätta ihop en handling 
till en totalentreprenad. De vedertagna begreppen är bra och stabila system, det är en 
trygghet för båda parter. När vi drar igång en entreprenad i samverkan försöker vi 
alltid bestämma om de ska vara AB eller ABT som gäller i botten, så om det skiter sig 
så vet vi vart vi ska falla tillbaks. 
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 

Det är ju ett förtroende mellan två parter. Nu har vi kört med de här tre aktörerna ett 
antal år, så de skulle vara spännande att få in någon ny förstås, men det är väldigt 
svårt. Man vet vad de här byggföretagen gör och vad dom kan, man känner gubbarna 
och vi vet precis vilka gubbar vi vill ha till olika projekt 
 
Följdfråga: Vad är det som avgör vilka av de tre entreprenörerna ni väljer 
Oftast är det kapaciteten av att kunna utföra arbetet och att entreprenören inte redan 
har fullt upp. En viktig parameter är deras resurser att klara jobbet. Olika 
entreprenörer är bra på olika saker, vissa är bra på renoveringar av gamla hus, vissa 
på renoveringar av mer moderna hus, och några är bra på lite småpul exempelvis 
flytta lite väggar etc. inne hos hyresgästerna. Det händer ju väldigt ofta att befintliga 
hyresgäster vill ha förändringar inne i sina lokaler.  
 
Följdfråga: Har ni ingen nyproduktion alls? 
Jättelite, tyvärr. 



  

 

 
 
 

 
4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 

partnering och varför? 

Det är ju totalentreprenaden. Det är ju det som är syftet, att inte behöva rita helt 
färdigt. Oftast är det ju så att konsulten har sin uppfattning om vad som är rätt och 
fel. Han ritar exempelvis en dörr som ska se ut på ett speciellt sätt, men den dörren är 
slut och finns inte på marknaden, men det finns en dörr som nästan är likadan som 
den ritade dörren. Väljer man den sistnämnda dörren så är det en form av samverkan. 
Ett alternativ är om man skulle hyvla till den sistnämnda dörren så att den ser ut som 
den första men det skulle kosta betydligt mer och tiden skulle kanske skena iväg och 
det vill ju ingen part i något projekt. Det är fördelen med partnering, då behöver man 
ju inte rita och göra en generalentreprenadshandling för de kostar rätt mycket så det 
är väl den största anledningen till att man väljer totalentreprenad som 
entreprenadform. 
 

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 

Förtroendet mellan parterna att man litar på varandra. Man vill ju exempelvis lita på 
att de priser som entreprenören har är de korrekta priserna. 
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering. 

Ja de kan väl vara så att man efter ett par år då man känner varandra så pass väl blir 
lite hemmablind, man går och gruffar i samma fotsteg eller samma fåra. Det är 
jätteviktigt att man hittar nya samarbetspartners för att få nya idéer och nya 
influenser. De är viktigt att det kommer in nya och unga människor i branschen som 
hittar på nya saker. 
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 

Vi faller tillbaks på de där med förtroendet igen, att man öppet och ärligt kan tala om 
för varandra om man kan klara av jobbet tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Vi brukar 
använda tre parametrar som man måste göra en rangordning på, tid ekonomi och 
kvalitet. Alla tre parametrar kan inte vara viktigast. Den parameter som prioriteras 
högst medför att de andra två får ta lite stryk. Man måste bena ut vad som är viktigast 
vilket de flesta brukar tycka vara ganska skönt så att man exempelvis inte följer sin 
tidplan slaviskt fast att det inte är så viktigt egentligen utan att kvaliteten är högst 
prioriterad. 
 

8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 
medverkar i projektet? 



  

 

Vi stället mycket höga krav på alla inblandade, än då man har färdiga handlingar. 
Det är oerhört viktigt att man förstår vad kunden och fastighetsägaren vill ha ut av 
produkten.  
 
 
 
 
 
 

9. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas som 
partnering?  

Om vi vet vad vår hyresgäst vill och vad vi själva vill med huset och har koll på hur 
man ska utföra någon typ av handling, då är det en bra grund sen kan man kanske 
göra om det till en samverkansentreprenad. Men att man fortfarande har färdiga 
handlingar som grund.  
 
Många gånger då vi är inne hos befintliga hyresgäster, då vi ska göra om hos dem 
och de fortfarande vill vara kvar inne i lokalen. Då är det jättesvårt att göra en 
handling på hur allting ska skötas. Så det kan vara avgörande, man vet alltså inte 
riktigt hur de ska gå till utan det får växa fram. Så ombyggnation inne i befintliga 
lokaler med befintlig hyresgäst är rätt vanligt att vi gör. 
 
Följfråga: Så det är väldigt sällan som ansvaret fördelas lika? 
Det är väldigt svårt att i vissa fall att ta fram de här grundläggande faktorerna för vad 
slutkunden vill ha. Det är då den här samarbetsformen som vi beskriver når sin topp.  
När vi knappt vet vad vi ska göra men vi gör det ändå då är det väldigt bra med 
partnering.  
 

10. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 
deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet? 

Som vi sa tidigare, ju mindre man vet desto större krav ställs på alla aktörer i 
processen att titta på kluriga lösningar. Om vi tar exemplet igen där vi gör om inne i 
ett gammalt hus hos en befintlig hyresgäst, vilka möjligheter finns det att utnyttja 
befintliga system. Enklast är ju alltid att riva alltihop och sen in med nytt. Men man 
kan även se på möjligheterna att utnyttja allt gammalt som finns och optimera det, ta 
vara på gamla kanaler och ventilationsdon fläktar etc. och göra nått bra av det. De 
ställer ju stora krav på alla. 
 
Följdfråga: Har alla lika stora möjligheter att påverka? 
Javisst, då är det ju deras kreativitet som kommer till nytta. Om tiden hade funnits så 
hade man ju kopplat in några konsulter som ritat, då får man ju riva alla undertak för 
att se hur det ser ut. Oftast så finns de ju inte gamla ritningar som beskriver exakt hur 
det är gjort utan det är många småentreprenader som är gjorde över långa tider. Det 
är ett elände för en konsult att rita då.  

 
11. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 



  

 

Tillit, att man har förtroende. Man måste kunna lita på varandra annars faller det. 
 

12. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 

Löpande betalning. 
 
Följdfråga: Använder ni er av incitament? 
Nej, vi har plockat med det ett par gånger men det är så mycket jobb med att hålla 
ordning på det där. Om man sätter ett incitament så måste man veta allting. Sen 
kanske man kan göra det på mindre entreprenader, om man har ett X antal miljoner, 
går vi under det så delar vi på det och skulle vi gå över så delar vi på det. Men oftast 
när det går över så vill ju inte entreprenören lägga några pengar. Det är svårt att 
straffa entreprenören för sådant som man från början inte hade någon vetskap om. 
Därför måste man vara väldigt noggrann och veta precis vad som ska göras för att 
kunna göra incitament. Så oftast är det kanske i form utav total- eller 
generalentreprenören att ha schyssta handlingar, då kanske man kan göra incitament. 
I den här samverkansformen är det kanske mer att betala vad det kostar och återigen 
tillit till varandra. 

 
13. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 

samverkansformen partnering?  

Nej det finns det inte.  
 

14. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 

I vissa fall vid känsliga projekt kan vi ta en dag för att titta på referensobjekt och då 
är ju entreprenörerna och arkitekterna med så vi kan kanske kalla för en liten 
workshop. Oftast så följer det vilket behov ett projekt har som man sedan utgår ifrån. 
Det blir indirekt en workshop även om det kanske inte alltid är avsatt tid för den. 
 

15. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 

När man förstår vad kunden vill ha och det kan vara jätteknivigt. Vi strävar efter att 
försöka förstå oss på kunden bättre än kunden gör själv. Då har man kommit en bra 
bit på vägen. 
 
Följdfråga: Finns det någon risk att man förlorar information från kunden när 
kunden själv förmedlar sina önskemål till entreprenören som utför arbetet? 
Kunden/hyresgästen brukar inte delta i byggmöten men däremot brukarmöten där 
olika entreprenörer finns med, med avseende på vad som ska avhandlas. 
 

16. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 

 



  

 

17. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 

Vi är väldigt dåliga på att göra utvärderingar av genomförda projekt. Det är endast 
vid några enstaka tillfällen som vi samlat aktörerna och gått igenom hur projektet 
gick. Det är dock något som man skulle vilja göra oftare. 
Men anledningen till att det sällan blir av är för att tiden inte finns, när något är 
slutfört börjar ett nytt projekt. 
 

18. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering? 

Det är i början av projektet, i projekteringsfasen då man kan minimera allt strul. Ju 
noggrannare man planerar desto bättre blir det. Planering är A och O. 
 
 

19. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 

Vi hoppas att det blir billigare entreprenader på kortare tid. Det kommer ligga i 
entreprenörens intresse att vara tillmötesgående på olika punkter. 
 

20. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

Som jag sa tidigare så är det gamla vedertagna systemen som vi har idag, det är en bra 
grund att stå på, det ska vi inte tappa bort. Sen när vi kör sådana här partneringprojekt 
så försöker vi alltid bestämma vad det är som gäller. Vad har vi för regelverk att stötta 
oss på. Men vi är för den här samarbetsformen, det är en trevligare och ett mer 
gynnsamt sätt att komma framåt på.  
 

 

 

 

 

 



  

 

 
Intervju � Beställare � Riksbyggen � Michael Stenberg  

 
1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 

Mina och företagets erfarenheter är samma i det fallet. Vi har jobbat i 
samarbetsprojekt men inte under namnet partnering. Så i dagsläget har vi har inte 
gjort något renodlat partneringprojekt. Att samarbeta med entreprenörerna från 
start till mål, det är väl på något sätt grundtanken till partnering kan jag väl tro. 

 
Följfråga: Ni har inget speciellt namn på den typ av samarbeten? 
Nej det har vi inte, utan det är mer en förtroende fråga för oss och för kunden. 
Riksbyggen jobbar mycket åt våra förreningar, när vi då ser att kunden och vi kan 
ha nytta av att redan från början ha med sig en entreprenör så gör vi så. Vi tar 
med oss entreprenör när vi sätter ihop ett färdigt projekt åt kunden men vi kallar 
det inte något speciellt. Utan i ett tidigt skede går vi direkt på, det handlar nästan i 
alla fallen om ombyggnads jobb, i nyproduktion däremot jobbar vi alltid mer 
traditionellt. 

 
Följdfråga: Det är vanligt förekommande vid ombyggnationer? 
Ja, olika entreprenörer vid olika typer av jobb, storlek och pris. 

 
Följdfråga: Men om det är ett jobb som faller inom samma område, storlek 
osv. 
Ja då är det oftast samma entreprenör som tidigare som får jobbet. 

 
2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 

partnering? 
Som jag sagt tidigare så har vi inte arbetat med renodlade partneringprojekt. 

 
Följfråga: Om man jämför med alla era projekt hur stor del är det som utförs 
i samarbetsformer utan konkurrens? 
Då måste vi avgränsa, om vi bara pratar om ombyggnadsjobb så är det runt 50 % 
som är samarbetsprojekt. 

 
3. Vad krävs för att partneing ska användas i större utsträckning? 

Det stora steget för oss är att börja använda det i nyproduktion, i ombyggnationen 
har vi 50 %, det är en ganska lagom fördelning. För att kunna jämföra de olika 
metoderna och se vilken som fungerar bäst så kan vi inte använda det i större 
utsträckning, vi måste ha något att jämföra med.  

 
Följdfråga: Varför kommer det sig att ni inte har det i nyproduktion idag? 
Jag vet faktiskt inte vi har nog inget riktigt bra svar. Traditionen på riksbyggen är 
att vi har varit bemannade på ett sådant sätt så att partnering inte blivit aktuellt 
för oss. Vi har jobbat mycket med totalentreprenad som är en förutsättning för oss 
att lämna ut det på konkurrens vilket gör vi ju att vi lämnar ifrån oss en stor del av 
arbetet med att projektera. Styrningen använder vi och talar om vilka funktioner vi 
måste vara färdiga med redan från början. Det är nog lite det brist på nytänkande 
hos oss som gör att vi inte jobbar mer med samarbetsformer. Partnering för mig 
är när man har gemensamma mål redan från början. Idag när vi samverkar så är 



  

 

det oftast så att vi arbetar ihop med någon där vi har vissa mål som är 
gemensamma och de har några egna mål. Att igen gemensam målsättning finns 
med från början. är skillnaden idag, en större dos nytänkande kanske skulle göra 
att det lossnade för oss också. 
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 
Då menar ni, total- generalentreprenad, då får jag nästan ställa frågan till er. Vad 
blir det för entreprenadform i ett partneringprojekt, vad är det som kommer utav 
det. Då man jobbar tillsammans vem tar ansvaret för färdig projektering, är det 
byggherren eller är det entreprenören? Gemensam ansvarfördelning är vad vi har 
fått erfara, vi ville kalla partnering för en entreprenadform men det är ju inte rätt, 
det är ju ett arbetssätt. Som kan innebära att vi gör ett partneringprojekt som en 
totalentreprenad, då får entreprenören ansvaret eller gör man partnering med 
generalentreprenad så får byggherren ansvaret. I de fall vi arbetar med 
samarbetsprojekt så använder vi oss av totalentreprenad. Jag vet inte ifall det är 
bäst lämpat för partnering om man drar det fullt ut. Det är kanske lättare att svara 
på frågan om man kan kör renodlade partneringprojekt som vi i dagsläget inte 
gör. 

 
5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och 

projekt med samverkansformen partnering? 
Några av de här frågorna kan jag bara svara på genom den utgångspunkt i vad 
partnering är för mig eftersom vi inte arbetar med något rent partneringprojekt.  
Största skillnaden är att vi på ett sätt i större utsträckning har kontroll på 
slutprodukten i ett tidigt skede, alltså om vi går ut med en ren totalentreprenad 
och bara föreskriver ett antal funktioner så vet vi inte hur entreprenören tänker 
uppfylla de funktionerna och på vilket sätt, men i en samverkansentreprenad då tar 
man ju fram lösningarna tillsammans hela tiden så byggherren har mycket större 
kontroll över processen.  
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering 
Mindre ombyggnads jobb och större ombyggnadsjobb upp till 100 miljoner 
förekommer då man t.ex. ska utföra ett stambytesprojekt, så det kan vara väldigt 
mycket pengar även i ett sådant projekt. Fördelen är att vi också har kontroll över 
produkten och kostnaderna, vi har information om kostnaderna om vi gör en 
förändring så kan vi direkt se hur den förändringen kan påverka priset. 
Tillskillnad från totalentreprenad där vi naturligtvis måste ange en metod/funktion 
för att sedan få reda på priset långt senare. Så en fördel är att fåreda på den 
kontrollen långt tidigare. Nackdel skulle kunna vara att inleda ett 
partneringprojekt för första gången då är det ju oerhört viktigt att det funkar bra i 
arbetsgruppen annars är ju hela projektet dödsdömt, man kommer kanske inte 
igång. Man är väldigt låst till den parten oavsett vad som händer, i en 
totalentreprenad väljer man långt senare vilken man vill samarbeta med, det är 
inte alltid så att vi köper totalentreprenader med lägsta priset utan ibland beror 
det på vilka som ingår i arbetsgruppen. Då ber man efter att få träffa dem så man 
får en bättre känsla av dem. Då har man både person, pris och produkt att 
jämföra med. I partnering väljer man personer som ska jobba fram ett pris och 
produkt i ett senare skede. Jag vill bara tillägga att ni jobbar för NCC och dom 



  

 

har vi aldrig arbetat för. Det har ju gjort att vi inte har jobbat så mycket med 
partnering eftersom de förespråkar det. 

 
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 
Egentligen så är priset avgörande för oss oavsett projekt. Det gäller även 
partnering, vi jobbar på ett sådant sätt där vi skapar ett projekt tillsammans med 
någon och det projektet är då oftast lägenheter som vi ska sälja innan vi kan börja 
bygga. Vi måste sälja hälften av lägenheterna innan vi kan börja bygga. Så det 
gäller att det blir en bra produkt med bra kvalitet.  
 
Följdfråga: Om man skulle ha ett långsiktigt samarbete skulle man kunna få 
ner priset? 
Visst är det så, det är väl där partnering skulle kunna ha en effekt, att man kan 
koppla vissa delar av processen och göra processen snabbare/effektivare och på 
så sett spara pengar. Det kommer ju alltid kosta pengar att bygga oavsett om man 
använder partnering eller traditionell entreprenad, men man kan hitta lösningar 
tillsammans som gör att det går att bygga snabbare hitta materialval som är mer 
fördelaktiga. Du kan påverka processen som kostar pengar så som projekteringen 
och allt det här, framtagandet av produkten kan göras effektivare. En gynnsam 
faktor för partnering skulle kunna vara att man kommer igång och hittar ett 
samarbete som fungerar bra som gör att processen förkortas och pengar kan 
sparas. De samarbeten som vi har idag bygger på det här. Vi har någon gång 
börjat med totalentreprenad på ett projekt sedan nästa gång körde vi med samma 
gäng eftersom det fungerade så bra, men gjort det lite effektivare nästa gång. 
Skulle vi gå in i ett partneringprojekt nu så skulle vi börja från noll, men i 
förlängningen skulle det kunna vara något som är gynnsamt för oss. Det handlar 
om att genom den arbetsmetoden skapa ett bra pris.  

 
8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 

medverkar i projektet? 
Om man ser till den hårda sidan så är det naturligtvis produktionserfarenheter, 
driva byggprojektet, hålla ordning det ska vara rent och snyggt på 
byggarbetsplatsen, se till att det blir en bra kvalitet tillslut. Det är det vi behöver 
av våra entreprenörer som vi anlitar. Det är riksbyggen som säljer lägenheterna 
som entreprenörerna bygger åt oss, är det då dålig kvalitet eller blir lägenheterna 
inte färdiga i tid så är det riksbyggen som får skiten av våra kunder. Kunderna kan 
komma till oss och kräva skadestånd eftersom det inte är klart i tid och vi kan 
inget annat göra än att ta åt oss det och tala med entreprenören, så därför är de 
sakliga frågorna viktiga. De måste kunna driva ett projekt och hålla tider, måste 
kunna leverera bra slutkvalitet och göra det på ett bra sätt och kunna driva denna 
process självständigt, vi vill veta att de följer upprättade tidplaner. Det är viktigt 
att de också har mjukare sidor så den kan hantera tredje man (kunderna). De har 
rättighet att vara med på besiktningar, så skulle 50 boende klaga på något så 
måste killarna då kunna hantera situationen med dem. Det kan vara ett problem 
med oss tekniker, vi är oftast väldigt sakliga och inte för de mjuka frågorna.  

 
9. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så 

fall vilka? 



  

 

Egentligen inte, vi har ju aldrig hängt upp oss på arbetsformen som sådant, vi har 
ju valt den metod som för tillfället passat bäst och inte reflekterat så mycket över 
att nu ska vi välja det här därför att, det har blivit ett naturligt val. Vi har ju aldrig 
suttit ner och sagt att nu ska vi köra partnering på det där huset i Västervik och 
kör vi totalentreprenad på huset i Norrköping, det har skett under tiden på något 
sätt.  

 
10. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas 

som partnering? 
Skulle vi driva ett renodlat partneringprojekt så skulle det vara helt nytt för oss. 
Avgörande ifall vi skulle ta det är hur upplägget av projektet och hur det 
presenteras, om det görs på ett bra sätt och vi får förtroende för det så kör vi. Det 
är oftast så vi jobbar idag. Det kommer entreprenörer till mig och säger så att nu 
har vi den här iden, den kan vi göra tillsammans och sedan kör vi utifrån det. Det 
kan hända att de har kommit en bit in i projektet och sedan vänder sig till oss och 
vill ha oss delaktiga.Skulle man jobba med partnering då innebär det att man 
redan från början går ihop och skapar iden också. Skulle jag välja att jobba med 
partnering för första gången då är det så att jag skulle behöva någon som inger 
förtroende och kan beskriva en arbetsmetod som skulle kunna fungera. Jag känner 
att dom har en förståelse för vår målsättning. Vi har kanske inte samma 
målsättning som entreprenörerna men vår målsättning är att kunderna ska vara 
nöjda. Ett ömsesidigt förtroende är viktigt för att vi ska kunna jobba med 
partnering.  
 
Följdfråga: Vad är det som har avgjort att vissa projekt har gjorts med 
samarbetsformer och vissa som vanliga entreprenader?  
Dels hänger det på behovet hos kunden, hos den förening som vi ska göra jobbet 
åt, dom behöver ju veta priset väldigt tidigt. Det kan vara en förändring av en 
lokal och då behöver hyresgästen direkt veta vad det kommer att kosta, då kan vi 
sitta ner och laborera och komma fram till ett pris som är godtagbart för 
hyresgästen. Även i nyproduktion jobbar vi lite i samarbetsprojekt, det vi sätter 
upp är kostnads mål skulle det kosta mer än det så går det kanske inte att sälja 
lägenheten, vi har ett tak vad det får kosta så ska vi hitta dit, utforma ett hus som 
klarar det. Vi har inte jobbat med incitament.  

 
11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 

deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det 
överens sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka 
projektet? 
Ett aktivt deltagande av aktörerna genom hela processen är ju jättebra om det är 
så.  
En förutsättning är att vi kan vara med och påverka projektet. Så är det väl idag, 
där vi jobbar i någon form av samarbete så sätter vi upp riktlinjer som vi stämmer 
av så gör vi de förändringar som måste till för att det ska fungera för båda parter.  
 
Följdfråga: Är det oftast samarbete två parter emellan, som ni sätter ut på 
totalentreprenad?  
Precis, slutprodukten blir en totalentreprenad för oss vi går ju ihop med bara en 
part och så får den i sin tur styra bäst den vill. Det skiljer sig mot partnering där 
är man en större grupp där även projektörerna är en delaktig part som ska vara 



  

 

med och sätta upp de gemensamma målen. Där skiljer det sig ganska stort på det 
sättet vi jobbar på det sättet som partnering innebär. Det perspektivet har jag 
egentligen inte sett till partnering där alla ska bidra, vi har en samarbetspartner, 
det innebär i själva verket att de andra som kommer in som entreprenören anlitar 
måste naturligtvis leverera det som vi två har efterfrågat. Sen har ju inte dom varit 
med i skapandeprocessen.  

 
12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 

Att det finns ömsesidigt förtroende, jag vill jobba med någon som jag kan lita på 
och jag vill även känna att de ska kunna lita på mig. Tyvärr finns det fortfarande 
människor i denhär branschen som går in med den inställningen att de alltid blir 
lurade. De blir lurade av underentreprenörer och lurade av beställare. Går man 
in med den inställningen så är det väldigt svårjobbat. Det är jätteviktigt för mig att 
kunna ha någon att lita på och vise versa.  

 
13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 

I vår partnering så är det än så länge bara totalentreprenader, vi skriver inget 
särskilt om det arbete vi inleder som sedan resulterar i totalentreprenader, utan 
det sker av egentligen bara på grund av tidigare bra erfarenheter med den 
entreprenören och ett förtroende. Sen kommer ju ett läge när vi bara tecknar ett 
vanligt totalentreprenadavtal. Totalentreprenadavtal med fasta priser inga 
incitamentsavtal förekommer.  

 
14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 

samverkansformen partnering? 
Nej, vi använder ju inte renodlad partnering.  

 
15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 

samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Hittills har vi inte jobbat på det sättet, det är några delar som vi inte har med som 
öppen ekonomi. Men jag kan ju tänka mig att det blir viktigt att ha det om man ska 
jobba fullt ut på det sättet. Målsättning med partnering måste ju vara att man vill 
komma bort från alla ändringar och tillägg som ÄTA-arbeten som beror på 
oklarheter i våra underlag, man ska skapa det tillsammans.  

 
16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 

sätt? 
Erfarenhetsåterföring är viktigt för oss. Efter varje projekt så gäller det för oss att 
stämma av vilka delar som blev bra och vad kunderna uppskattar. Det svåra för 
oss är att vi ska tillgodose deras förväntningar, det kan vara så att de vill ha köket 
på ett visst sätt och så beställer de det. Då förväntar de att det ska bli så. Då ska vi 
tolka de förväntningarna, den kommunikationen är väldigt svår. Även där handlar 
det om arbetsmetoder och processer, hur skriver och kommunicerar vi med kunden 
för att tala om vad den kommer få, hur utför vi det och vad levererar vi för 
kvalitet.  
 

17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de 
projekt som företaget deltar/deltagit i? 



  

 

Det sker ju idag i de projektgrupper som finns. I vårt fall är vi organiserade på ett 
sådant sett att ansvarig för ett projekt är en projektledare, en man som är ansvarig 
för projektet fullt ut. Han hanterar sedan konflikterna och problemen med dom 
som är ansvariga för projektet för entreprenörens räkning. Platschefen eller 
arbetschefen eller vad det nu kan vara. Konflikterna försöker man hantera i 
projektet, det är väldigt sällan vi tar det till en högre nivå där jag blir inblandad 
eller min chef blir inblandad, det är någon enstaka gång som vi träffas med 
företrädare. Alla våra entreprenader bygger på AB och ABT. Vi strävar efter att 
ansvarig projektledare ska lösa konflikten som uppstår. 

 
18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 

entreprenad? 
Vi bedömer dom inte med någon bok med betyg i, det sker i min grupp på sju 
projektledare spridda på ett stort område. De samarbeten som vi har idag bygger 
ju på att vi har värderat deras tidigare insatser, de får ju komma tillbaka och göra 
jobb åt oss eftersom vi tycker att de har gjort ett bra arbete tidigare. Det sker ju 
genom diskussioner i vår grupp när vi träffas då diskuterar vi hur projekten går, 
vad som kan vara bra och dåligt. Då pratar vi naturligtvis också om 
entreprenörens insats. Sen har vi ju inget strukturerat sätt att bedöma deras 
arbetsinsats. Det är mer en känslomässig fråga.  

 
19. Vart i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 

samverkansformen partnering? 
Det är väl naturligtvis att man skapar en produkt som är i någon mån 
produktionsanpassad. Den är effektiv att bygga, där sparar man pengar 
naturligtvis. Framför den variant där vi kanske ritar något som ser jättebra ut och 
bra planlösning men är extremt svår att bygga och kostar då för mycket att bygga. 
Så finns entreprenörer, projektörer och konstruktörer med redan från början så är 
det ju klart att då får man ju, då får kanske arkitekten finna sig i att man ibland 
gör huset en meter smalare för att det ska vara mer kostnadseffektivt. Det är där 
det ligger, att alltså ta med fler aktörer i början. 

 
20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 

framtiden? 
Så är det ju, de som har varit duktiga på konceptet tidigt eller de som har hittat 
samarbetspartners sen omvandlat förtroendet till renodlad partnering. Det är ju 
lätt att bränna ett förtroende om man inte levererar det man lovat. Har man för 
avsikt att jobba med partnering och man vill hitta en samarbetspartner som man 
ska jobba fler gånger med så måste man naturligtvis leverera, det går ju inte att 
leverera något halvdant och tro att man ska få fortsatt förtroende. Partnering 
skulle nog kunna vara bra för konkurrensen, men då gäller det att prestera bra. 
Går man in och gör en totalentreprenad så kanske man skulle kunna leverera 
produkten sämre eftersom man inte ser förlängningen i det långa loppet.   

 
21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

De har ju hållit på ett tag med partnering, jag upplever väl inte att det slagit 
igenom så mycket som jag trodde. Jag har sett väldigt lite av det. Jag vet inte om 
det beror på att vi jobbar om partnering är mer lämpligt i andra typer av projekt 
som vi är inblandade än i bostadsproduktion, vet inte riktigt svårt att säga. Jag 
tror naturligtvis att aspekten att hitta rätt från början helheten i produkten är 



  

 

viktig. Vi skulle kanske behöva göra ett projekt som partnering och sedan 
utvärdera det.  

 
Intervju � Beställare � Banverket � Lars Retzer  

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 
Vi har inom ramen för något som heter FIA, förnyelse i anläggningsbranschen tagit 
fram ett koncept som heter utökad samverkan. Vi identifierade ett behov 2003, när det 
väl gick åt det hållet att man gick i konflikt med varandra från det att man hade 
tecknat kontrakt i branschen så blir det konsekvenser. Redan några år tidigare runt 
2000-2001 så såg man att partnering kunde vara ett sätt att jobba tillsammans med 
för att få sin tur få bättre förutsättningar, bättre ekonomi och klara tiden till rätt 
kvalitet. Det gjordes ett antal olika analyser och 2003 kom man fram till när vi satt 
med FIA, vi kan inte ducka för det här utan vi måste analysera och se möjligheterna 
till att göra något gemensamt för branschen. Då tog man fram ett koncept som 
kallades för utvecklad samverkan. Problemet som jag ser det med partnering är att 
alla vet vad det är och ingen vet vad det är. Det är ett ganska diffust begrepp, vi 
jobbar enligt partneringanda det är ingen entreprenadform det är ingen 
ersättningsform och ingen paketering utan det är något annat. Vi skissade på det och 
vi säger klart och tydligt att vi har en entreprenadform, vi har en ersättningsform, vi 
har upphandlingsform, det är de tre komponenter som vi spelar med, sen dessutom 
har vi en samverkansform för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt. Det är liksom 
den indelningen som vi har. Vi säger att det är ingen entreprenadform. De 
entreprenader som banverket har varit med på är ett 10-15 stycken ungefär, vi har 
positiva erfarenheter, det innehåller ekonomi, tiden och kvaliteten i större grad sedan 
har man roligt när man går till jobbet. Det är inte nog så viktigt att man har det, att 
man ska främja yngre förmågor att komma till branschen, det är inte roligt att komma 
till en bransch som har ett ryckte om sig att ingen trivs där. Jag skulle önska att vi 
hade en bättre uppföljning så att vi vet vilka effekter det ger. Så erfarenheter är att 
ingen har något negativt att säga om det. Man har från NCC håll dragit igång och 
kört partnering som sitt koncept, så hör man att NCC kör det och tycker det är bra, 
sen hör man att de inte kör det i relation med sina underentreprenörer, då börjar man 
ju fundera vad det som är så bra med det, blir vi lurade av det. Det är mycket som går 
åt det positiva hållet kring partnering eller som vi kallar det för utökat samarbete. Det 
är många som vill testa på det trots att vi inte har salufört det så jättehårt.  
 

2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 
partnering? 
Jag kan tänka mig att det är ett 10-tal entreprenader. Tanken är att det ska bli mer 
struktur på det och att vi ska kunna säga att här ska vi tillämpa partnering eller 
utvecklad samverkan. Är det renodlade partneringprojekt eller är det varianter av 
partnering? Vi är inte tydliga i definitionen utav partnering, vi har trappan som vi 
utgår ifrån. Men vi håller på nu och ändrar strategi på hur man ska se på det när det 
ska tillämpas, vilken entreprenadform vilken samverkansform vilken ersättningsform, 
förhoppningsvis ska vi kunna ha en strategisk syn på det.  
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 
Dels jag tror jag att det är en insändningsaktivitet att man visar på att det ger effekt, 
då krävs det att man mäter effekten, vad blir effekterna på en partneringentreprenad 
kontra en traditionell entreprenad. Då blir det ju självsäljande. Sen är det ju viktigt att 



  

 

rätt personer jobbar med det, man hör ju att vissa inte klarar av att jobba på den 
formen. När man ser till modellen utökad samverkan den �trappan� så ser jag inte 
vem som inte skulle kunna arbeta på det sättet. Det bygger väldigt mycket att man tar 
fram ett gemensamt mål för projektet att det inte är vi och ni som ska genomföra 
någonting här utan det är vi som gemensamt ska genomföra det här. Vi ska infria 
målet tillsammans med en så låg kostnad som möjligt. Egentligen kan jag tycka att det 
låter ganska banalt att så borde det vara, man ska inte ha den synen att fort man 
tecknat kontrakt med varandra så ska vi gå i klinch och försöka jaga varandra så 
mycket som möjligt, vad fan är det för vardag.  
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 
Det ska ge frihetsutrymme, vi har lagt upp ett koncept att vi tror på samverkan 
överhuvudtaget oavsett entreprenadform, men om man ska se det till störst effekt så 
kanske är det så att störst effekt ges om man har möjlighet till en entreprenör som kan 
påverka så mycket som möjligt. Det är då en totalentreprenad kan man ju tro. Sen 
försöker vi hitta på olika entreprenader där vi själva kan handla upp konsulten och 
köpa upp entreprenören, en utförandeentreprenad där entreprenören ska producera 
det vi säger till att han ska göra som det står om i de handlingar som vi har. Men med 
skillnaden att entreprenören är med i ett tidigare skede och kan påverka utformningen 
men det är vi som äger handlingarna vi beslutar och det där är en upphandlingsform 
som vi gör tidigt. Det är en riskfördelning i det, vem tar risken för handlingarna, i det 
fallet så är det vi som tar risken för handlingarna att det blir rätt, tillskillnad från en 
totalentreprenad där entreprenören tar all risk. Men lämpligast för att få ut ett svar 
på frågan och få ut mest effekt så är kanske totalentreprenad lämpligast.  
 

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 
Mer öppenhet är kanske att understryka, men att man jobbar mot ett gemensamt mål 
på ett annat sätt. Det här är ingen raketforskning på det här området överhuvudtaget, 
alltså man jobbar med delar av det här i vanliga entreprenader också, men det som 
möjligen är unikt med det är paketerat är att alla komponenter ska in och det ser vi att 
arbetet främjas av. Kör man inte enligt det här så tar man vissa delar och vissa delar 
tar man inte. Men jag ser väl att det är ett öppnare klimat, sen är jag väl inte erfaren 
nog att säga vad man har gjort och inte gjort i traditionella entreprenader. Partnering 
främjar samarbetet totaltsätt, i traditionella entreprenader har man mindre 
öppningar, i partnering är det mer öppningar.  
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering? 
Något som lyfts fram med nackdelar är den möteshysteri som vi lever med idag. Blir 
ett värre med partnering, det är en sak som man hör men det ligger väl också i att 
man inte drar in folk i möten utan att det finns skäl till att man gör det. Fördelarna, 
gemensam riskhantering och konflikthantering är strukturerat på ett sätt som kanske 
gör att man kan benämna det på ett annat sätt utökad samverkan.  
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 
Det är ofta så att det är projekt som är komplexa på något sätt som man väljer att gå 
in i med den formen det är då möjligt att man får ge lite mer av sig själv. Ser man att 
det är kritisk gällande pengatilldelningen eller vad det gäller tiden eller kvaliteten så 



  

 

kan man överväga att gå in i ett djupare samarbete med varandra, då landar man i 
partnering eller utökad samverkan. Nyttja varandras kompetenser bättre än att man 
sitter uppe på kammaren Skulle det visa sig att det är tids kritiskt så måste man ha 
mer samordnade möten med varandra för att hitta möjligheter att tränga fram i tiden, 
och med pengar hur ska vi använda dom på smartast möjliga sätt.  
 

8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 
medverkar i projektet? 
Man ska nog va öppen för nyheter och nya ansvar, man får inte gå en uppstagad fåra 
som man alltid har gjort utan här vill det till att man öppnar vyerna och sinnena och 
betraktar andra möjligheter att samarbeta. Det är lite mer mjukare kompetens och 
inte bara ingenjören, utan det kan vara lite mer en beteendevetenskapligt synsätt, man 
jobbar lite mer med mjuka parametrar och inser möjligheterna med grupper och vad 
man kan prestera än med bara hård data. Erfarenheter visar att de är bra om man har 
kört partnering tidigare.  
 

9. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 
vilka? 
Det är dom som ni ser här, gemensam organisation, gemensam målstyrning, 
gemensam riskhantering de som ligger i nivå ett.  
 

10. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas som 
partnering? 
Idag skulle det nog vara så, nu beslutar inte jag vilka projekt som ska körs enligt 
partnering. Idag när vi inte har någon strategi klar för oss och analyserat vilka det är 
så är det dom i projektet som är kritiska på något sätt antagligen är det en komplexitet 
i projektet eller så är det kritiskt ekonomi eller vad det gäller tid och kvalitet. Är det så 
att man känner att det är på vippen av vad man klarar av under den här tiden så är 
det klokt att sätta sig tillsammans och då ökar incitamenten. Att handla med 
varandras kompetens på ett annat sätt är viktigt, man kan säkert ge varandra mer 
under de förutsättningarna.  
 

11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 
deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet?  
Vi har alla möjligheter att påverka projektet, vi är ju beslutande i hög grad i 
projekten. Sen vill det nog till att vi ligger på, i regel är det ju så att beställaren och 
projektören, det kan vara beställaren och entreprenören i en totalentreprenad, det kan 
vara beställaren, entreprenören och projektören i en utförandeentreprenad, då säger 
vi ju ska du ingå i det här är ju de tre parterna.  
 

12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 
I viss mån är det organisationens erfarenhet att jobba enligt partneringanda eller 
partneringkoncept, skulle jag säga är en viktig del. Det är kompetensen och 
organisationen som styr. Hur framgångsrikt arbetet tidigare har varit.  
 

13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 
Alla, vi använder oss av AB, ABT, ABK vi jobbar med konsulterna också, sätter 
fastpris och löpanderäkning. Vi har skapat modeller, modellen kanske inte är optimal 
som vi har. Man ska jaga ekonomin tillsammans, lägga ut incitament. Det är 



  

 

intressant med incitaments konstruktioner, man ska kunna få en bit extra om det går 
bra och man överträffar förväntningarna men om det skiter sig så får man betala lite 
extra. Är det svårt att lägga ut riktpris på komplexa projekt? Ja, jag har inte landat 
det, det är kanske en sak att sätta riktpris men sen så ska man följa upp 
riktprisförändringar så det är inte lätt att göra det.  
 

14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
Jag tycker att det är viktigt när man talar om detta att man definierar upp vad det är 
annars finns det risk för att det bara blir lull lull, vi kör enligt partnering, som jag sa 
tidigare alla vet vad det är men ingen vet vad det är. Ska kanske vara gemensamt för 
hela branschen, de här sex komponenterna ska vara med när vi pratar om partnering. 
Sen kan det finnas fler saker men minimum kravet är de här sex komponenterna.  
 

15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Köra workshop håller jag med om, det bör man göra inledningsvis men också 
fortsättningsvis. För att följa och mäta samverkan överhuvudtaget. Öppen ekonomi är 
beroende på; är det så att vi har köpt en entreprenad, vi kan säga att vi kör utökad 
samverkan även fast vi köpt entreprenaden på fast pris. Men då jobbar vi med dom 
andra komponenterna som att främja samarbetet och ha gemensamriskhantering, men 
vi jobbar ju inte tillsammans med någon ekonomi eftersom det inte finns något skäl till 
det. Men visst skulle det gagna om man hade öppen ekonomi totalt sett.  
 
Följdfråga: Om man har fast pris kan inte det missgynna kvaliteten?  
Jo visst, en del tycker att det är bra att köpa på fast pris, modellen som sådan är 
tillämpar oavsett ersättningsform oavsett entreprenadform. Men den är optimal 
kanske om man har ett fast pris på en organisation plus risk och vinst. Har man 
rörligt i övrigt så kan man jobba tillsammans med, visst vi kör på det där så ger det 
bättre effekter än om vi skulle avstå från det, ha en mer kreativ dialog ifall man har en 
rörlig. Det är att förespråka att man har en öppen ekonomi, men jag kan förstå att det 
inte alltid är så lätt. 
 

16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 
Ja det är väl att man är öppen från alla parter. Är man kund så säger man; vad är det 
jag vill ha för något, är det så att jag inte har definierat det i ett tidigare skede så är 
det desto viktigare att man gör det så fort som möjligt. Det kan också vara så att 
entreprenören och projektören är kreativa och hittar lösningar och lär känna kunden. 
Alltså hittar lösningar åt kunden och lyckas sälja in dom. Det är genom dialog som 
man lär känna varandra och förstå varandras outtalade mål med projektverksamhet.  
 
 
 

17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 
Vi tillämpar något som kallas för en konflikttrappa, den är inte så väl etablerad. Det 
man skriver in i AF:n är att konflikter ska lösas så långt ner i organisationen som 
möjligt, löses det inte där ska det lyftas till något som heter samverkansgruppen som 



  

 

har en vecka på sig, lyckas inte de så lyfts det till styrgruppen. Det är liksom en metod, 
men det säger inget hur man processar konflikten. Det ska lösas snabbt så det inte blir 
långbänkat.  
 

18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 
Jag tror att arbetsinsatsen kommer att öka initialt, för det är något nytt man tar till 
sig. Idag ser vi de olika ingredienserna i utökad samverkan och då vill det till att man 
tänker till här när man väl har gjort det så man har goda referenser när man väl tittar 
tillbaka. Mötesfrekvensen ökar initialt, men det gäller att när man jobbar inte låta det 
bli någon möteshysteri. Arbetsinsatsen på tjänstemannanivå kan öka.  
 
Följdfråga: Görs det någon form av utvärdering av de parter man har arbetat 
med för att kanske fortsätta projekt med samma samarbetsgrupp? 
LUFS gamla LOU, gör att vi har svårigheter att gå in i strategiska partnerskap, 
långsiktiga partnerskap. Vi har ju funderat i att handla upp ramavtal med någon 
entreprenör, men där har vi inte landat på långa vägar. På drift och underhålls sidan 
kör vi långtgående avtal på 3-5 år.  
 

19. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
En stor del i processen där man kan tjäna pengar är i genomförandefasen, man 
kanske inte tjänar mer pengar där utan istället minskar förlusterna. Det går på ett ut 
gällande tid, ekonomi och kvalitet att det gör det i produktionsfasen. Man håller 
budget. Ska man lyckas i produktionsfasen så ska man vara med i ett tidigt skede och 
entreprenören måste vara med i någon form i projekteringsskedet, så det inte blir fel 
när man väl kommer ut på plats.  
 

20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 
Vi har ju lite svårt att tillämpa det. För branschen så skulle kanske Skanska gifta ihop 
sig med någon kund osv. Men jag vet inte ifall det påverkar konkurrensen. Skulle man 
vara en väldigt stor aktör eller beställare och går in i partnering med någon så måste 
man ha i beaktning att de andra som inte får jobba kommer att försvinna från 
marknaden.  
 

21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 
Jag tror att det kan vara så att det kommer att bli en naturlig samverkansform, idag 
benämner vi partnering det är lite av en extra ordinär insats när man ska gå in i ett 
sånt projekt, man måste ju skapa de förutsättningarna vad det gäller 
partneringprocessledare. Men förhoppningsvis så är det en inskolningsprocess som 
leder till att man kommer att jobba med den här formen i framtiden, jag har en 
förhoppning att det ska bli så.  



  

 

 Intervju � Konsult � Byggkoordinator 
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 
Vi har ju inte så stor erfarenhet av partnering vi har jobbat i ett par projekt bara. För 
tillfället pågår Hageby centrum men det kan vi inte säga något om än eftersom det är 
ett stort partneringprojekt. Själv har jag jobbat i ett par projekt men kontorsbyggnad 
och nybyggnad av ett bostadshus, så en viss erfarenhet har vi.  

 
2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 

partnering? 
En väldigt liten andel för oss, under 10 procent.  
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 
Som jag ser det så är det positiv rycktesspridning som gör att det lockar som en form 
för byggnation, och sen att man kanske skriver ett regelverk som passar, det finns inte 
idag.  

 
4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 

partnering och varför? 
Det som liknar partnering mest idag är väl totalentreprenad. Det är ju så att 
entreprenören får större möjlighet att styra konsulter i totalentreprenad det liknar ju 
det här i partnering fast båda parter jobbar ju tillsammans på ett annat sätt. Så det är 
ju totalentreprenaden som är mest lik.  

 
5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 

med samverkansformen partnering? 
Största skillnaden är att man tar riskerna tillsammans på ett annat sätt som ger 
möjligheter åt vinster på ett annat sätt. Skillnaden är även att alla sitter på samma 
sida av bordet och man försöker styra sina respektive konsulter eller rådgivare och på 
det sättet leda projektet till rätt mål med vissa risker. Riskerna som jag ser det är att; 
partneringprojekt kanske gör att man tidsmässigt inte hinner ta beslut som man gör 
om man sitter och funderar igenom färdiga handlingar för sitt projekt. Risk att det kan 
bli för snabba beslut. Man sitter mycket i möte med partnering det måste man göra 
hela tiden.   

 
6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering? 

Fördelarna är ju är känslan av att kunna styra projektet både kvalitetsmässigt, 
ekonomiskt och man får mer förståelse och hänsyn till att man jobbar intimt ihop hela 
tiden, en förståelse till varandras problem och möjligheter. Negativt är processen kan 
gå lite för fort ibland, man sitter och projekterar och jobbar samtidigt och känner att 
man tvingas ta för snabba beslut ibland, kanske inte tänkt igenom riktigt 
användningen av hus och sådant.  

 
7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 

arbetsmetoden för ert företag? 
Det är när någon byggherre kommer till oss och vill bygga något väldigt fort oftast, 
man har dåligt med tid, man har alltså inte tid med den processen som 
färdigprojektering kan ta utan man vill sätta spaden i backen av olika anledningar, 
det kan vara konkurrens på marknader, det kan vara hyreskontrakt som gått ut som 
gör att man tvingas ha något färdigt tidigt. Det kan vara avgörande för att välja 



  

 

denna form, att snabbare komma fram. Det kan också vara förtroende och öppenhet, 
det kan ju vara så att man vet att ett byggföretag har gjort ett lyckat 
partneringuppdrag och tänker att det också passar oss. Rätt kompetens måste finnas i 
alla projekt.  

 
8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 

medverkar i projektet? 
Om övriga aktörer är konsultsidan och om du har beställare och entreprenör, 
entreprenören har ju sina underentreprenörer osv. alla måste ju vara flexibla och ha 
resurser. Speciellt projektörerna måste ha mycket resurser det går inte att använda en 
liten projektör utan kommer man till ett problem i utförandet och tänker att nu hittar 
vi en enklare lösning som är billigare att utföra, då måste konsulterna snabbt kunna 
ställa om och hjälpa till väldigt fort. De måste vara väldigt innovativa, att men ser de 
här möjligheterna och kunna utföra de konstruktioner som sparar både tid och 
pengar. 

 
9. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 

vilka? 
Det som är viktigt för ett lyckat partneringsamarbete är att parterna måste vara 
jämnstarka både vad det gäller kunskap och kompetens. Det är viktigt att 
beställarsidan inte är novis utan skaffar sig den kompetens som medhjälparen i 
projekten kräver, annars blir det så att de inte får rätt förståelse, men nu är det 
ganska vanligt när det gäller just partnering att det är stora byggherrar som använder 
sig av det här, så man har oftast den kompetensen. Jag har själv erfarenheten av en 
som inte hade den kompetensen, det var väldigt jobbigt man var väldigt kritisk mot allt 
och det slutade med att entreprenören fick gå därifrån. Det är väldigt viktigt, 
jämnstarka och kunniga. 

 
10. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas som 

partnering? 
Det är möjligheten till besparingar av både kostnader och tid i projektet. Tid är ju 
mycket pengar många gånger, det har vi stora möjligheter i partnering att man jobbar 
och projekterar samtidigt, hela processen kortas ner vilket är viktigt.  

 
11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 

deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet?  
Det här med incitamentet är väldigt viktigt, att båda parter måste känna att det finns 
goda incitament i projektet, då är det här med typen av avtal och ersättning som jag 
mycket väl förordar är löpanderäkning med kostnadsincitament, en riktkostnad så kan 
båda parter tjäna pengar, det är viktigt.  

 
12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 

Personkemi är A och O, man måste kunna lita på varandra och ha förståelse för 
varandra. Personalen som styr projektet måste ha erfarenhet. 

 
13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 

Det vi har använt är löpanderäkning med incitament. Sen har vi haft lite olika 
fördelning av under- och överkostnader, vi har fått att kanske byggherren har velat 
förhandla sig till en större andel av vinsten eller betalande av förlust, personligen 



  

 

tycker jag inte det är bra jag tycker det ska vara 50-50. Båda parter ska ha samma 
villkor.  

 
14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 

samverkansformen partnering? 
Modellen man måste använda är att man har regelbundna möten mellan parterna, 
man måste i stort sätt sitta i möten varje byggdag med folk som har full insyn i 
projektet och möjligheten att styra att man bygger billigt och bra och att man tjänar 
pengar. Man måste ha en organisation på plats i princip om det ska fungera, det beror 
självklart på storleken på projektet men vanligen är den här typen av projekt ganska 
stora.  

 
15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 

samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Erfarenheten är inte så stor men den stämmer ju bra, öppenheten är en 
grundförutsättning för samarbetet. Man måste kunna gå in och stämma av någonting i 
en databas och veta exakt vad vi får idag osv. Med workshop menar vi att man i 
inledningen av ett projekt samlar alla inblandade aktörer för att gå igenom projektet 
och så att man lär känna varandra. Ja det är viktigt med relationerna och tilliten till 
varandra fungerar bra annars kommer det aldrig att fungera. Vi har varit ute och 
körde gocart och åt en middag, alltså vi började projektet genom att lära känna 
varandra. Båda parter måste känna av när det fungerar och inte fungerar. I det här 
fallet märkte man att det inte gick och bytte ut en medarbetare mot en annan och 
sedan växte tilliten fram.  

 
16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 

sätt? 
Entreprenören ska snabbt och flexibelt kunna presentera alternativ när det gäller 
utförande och kostnad, det är mycket viktigt. Entreprenören är den som styr 
konsulterna mest i denna form av entreprenad och det är det viktigt att man kan ha 
den här resursen som snabbt talar om vad man ska göra, alternativ som man snabbt 
ska ta hänsyn till väldigt fort.  

 
17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 

som företaget deltar/deltagit i? 
Normalt sätt så måste det vara en öppen dialog om problem som kan köra ihop sig, 
principen måste vara att man i första hand inte ska hota varandra med domstolar och 
skiljedomar som förekommer normalt sätt. Normalt sätt föreskriver man skiljedom 
eller tingsrätt i första hand men i den här formen måste man jobba så nära varandra 
så man kan komma överens och kan man inte det så får man ha avtal som reglerar hur 
man gör. I ett fall som jag har varit delaktig i så bestämde vi att man inte kunde 
arbete med varandra längre utan en av parterna gick sin väg. Om man inte kommer 
längre så är det bra att ha den möjligheten. Normalt sätt ska det inte behöva ske utan 
har man jobbat ihop tidigare från början så ska det bli en behagligare resa, självklart 
med lite problem men inte olösliga. Finns det någon form av partneringdekleration 
där man sätter upp gemensamma mål och hur konflikter ska lösas. Man måste sätta 
upp en tid, har vi inte löst den här meningsskiljaktigheten inom 1-2 veckor så gör vi si 
eller så. Vi har tidigare haft inskrivit att kommer vi inte överens inom en viss tid så 



  

 

ska vi sätta oss ner och bestämma om vi ska gå till domstol eller dela på oss, i det 
fallet blev det en delning.  

 
18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 

entreprenad? 
Båda parter är mer aktiva hela tiden, man förhandlar och tar beslut ständigt. Det 
kräver mer flexibel ledning men även konsulter som har resurser.  

 
19. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 

samverkansformen partnering?  
Tidsfaktorn är en stor kostnad och man kan ju alltså förkorta ner byggprocessen 
ganska mycket eftersom jobbar med projektering och produktion samtidigt sen kan 
man dessutom förenkla utförandet under tiden och anpassa produktionen på ett helt 
annat sätt. Kapitalkostnader är inte att förakta trots att räntorna inte är så höga nu så 
är det mycket pengar i stora projekt, det finns mycket att vinna.  

 
20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 

framtiden? 
Jag tror den kommer att öka, framförallt när det gäller nischbyggnader typ arena, 
idrottshallar och köpcentrum som krävt snabba beslut snabba byggtider. 
Ryktesspridningen om sådana uppdrag kommer att göra formen kommer att öka i 
framtiden.  

 
21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

Framgång i tidigare projekt som gör att byggherrarna väljer att gå in i sådana här 
samarbeten.  

 
 



  

 

Intervju � Konsult � Hifab AB � Bo-Göran Lundberg 

Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 
Företaget kan jag inte svara så mycket för utan jag kan bara svara för mig själv. 
Söderleden är det första stora projekt som vi gör som partnering. Och bakgrunden till 
att vi har det som partnering är för att i början av 2007 hade vi ett marknadsläge som 
var överhettat. Vissa objekt som jag arbetade med där vi gick ut på anbudsräkning 
alltså fastpris traditionella entreprenader. Vi fick kanske ett anbud eller inget svar alls 
av entreprenörerna beroende på rådande högkonjunktur. När man insåg det var vi 
tvungna att förändra vårt sätt att arbeta och försöka attrahera entreprenörerna på ett 
annat sätt. Och framförallt gå in och dela riskerna, partnering innebär ju att man går 
in med öppen redovisning beställardelen tar ett större ansvar större risk. Det trodde 
jag på som förutsättning för att attrahera entreprenörerna. När vi satt förra våren och 
skulle handla upp Söderleden ett projekt på 100 miljoner var vi väldigt måna om att få 
en entreprenör, att det verkligen blev en upphandling och att det går att genomföra 
jobbet. Annars fallerar ju den viktiga väg delen i projektet. Det är den erfarenhet som 
jag har, upphandlingen skedde midsommar 2007 och entreprenaden startade ute i fält 
i oktober 2007 och vi håller på i ett år.  
 
Följdfråga: Är projektet ett rent partneringprojet?  
Ja det är ett rent partneringprojekt. Entreprenadformen är ju egentligen ett 
partneringprojekt, vi har tillhandahållit en färdig projekterad handling på det här. 
Traditionellt sett har vi tillhandahållit ett förslags riktning på broar som 
entreprenören sen tar ansvar för konstruktionen av. Men uppgörelsen i entreprenaden 
går ju till så att vi har köpt en fast del och en rörlig del. Den fasta delen utgörs ju då 
som den brukar göra lite av olika varianter, men vi har köpt en fast organisation hos 
Skanska vi har då köpt etableringar, bodar vissa verktyg på risk och vinst. Den rörliga 
delen är ju den del vi betalar för utfört arbete. Den betalar vi i nettokostnad. Det är 
liksom partneringuppgörelsen kan man säga, vi kör ett projekt tillsammans med öppna 
böcker. Vi trodde på det här, i upphandlingsläget fick vi tre anbud och det var väldigt 
glädjande. Beställare är Norrköpingskommun och jag är projektledare för deras 
räkning, vägverkets roll är del finansiär i projektet. Kommunen och vägverket har 
tillsammans gjort projekteringen, så vi hade ett väldigt bra underlag att handla upp, 
vi hade förberett arbetet väldigt väl. I den här varianten var det väldigt lätt att få fram 
ett bra pris. Skillnaden när vi jobbar med partnering det är när man sitter och 
projekterar då tror man att man har en förutsättning, vi vet ju att när vi kommer till 
utförandet så stämmer ju inte alltid projekteringen. När vi har förändringar i projektet 
så bestämmer vi den bästa lösningen och justerar priset mot det vi köpte det mot. Vi 
har alltså idag hittat besparingar upp till 5 procent, det är ganska mycket men vi har 
även hittat fördyringar. Men det är viktigt att få tillbaka de pengar som man inte 
behöver lägga ut. 

 
1. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 

partnering? 
Vi som projektledare medverkar vi ju i ett tidigt skede då skapar vi 
förfrågningsunderlaget och skriver reglerna för det och skapar vilka regler som ska 
gälla innan man skriver under kontraktet. Sen medverkar vi i upphandlingsfasen och i 
utvärderingsfasen i hela kedjan egentligen det kan variera. Ofta är det så att vi 
kommer in i ett tidigt skede som en resurs åt beställaren, beställaren har ju inte alltid 



  

 

resurserna för projektledning, vi kan komma in i vilket skede som helst. Det här är 
mitt första stora projekt med partnering så jag har ingen större erfarenhet av det.  
 

2. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 
Det krävs kunskap och förståelse för modellen att jobba på. Tillit krävs ordet tillit 
innehåller väldigt mycket, alltså att men verkligen är öppen, det bygger på ärlighet. 
Partneringprojekt kräver öppenhet i böcker, redovisning, full insyn och tillit till 
varandras tjänster. Sen kräver det en sak som man kanske inte tänker på men det 
krävs en stor insats av beställaren. Partnering där beställaren inte är aktiv är ingen 
bra partnering, den erfarenheten har jag av det här projektet. Beställaren måste vara 
insatt ha många möten, det är inte bara att lämna över till entreprenören. Att man 
inledande i projektet sätter upp mål och spelregler, hur ska vi förhålla oss till 
varandra, under resans gång sitta ner och se målen och se ifall vi har levt upp till 
dom. Det kan kallas för en partneringdeklaration, det var det första som vi tog fram i 
vår entreprenad, det gjorde i vår workshop som varade i två dagar. Vi satt avsides på 
annan ort, och diskuterade igenom vårt sätt att vilja arbeta i projektet, målen och 
spelreglerna. Sedan har vi följt upp det här med uppföljande workshop, och försöker 
mäta det här det är inte lätt men det går.  

 
3. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 

partnering och varför? 
Jag har ingen större erfarenhet men jag skulle anta att man skulle kunna använda 
både general- och totalentreprenad. Vi jobbar med generaler som grund eftersom vi 
redan har projekterat färdigt. Men det är fullt möjligt att jobba med total, men man 
ska ha lite andra möjligheter att stiga av, det är faktiskt så att om man jobbar med 
total och man vill ta fram programhandlingen tillsammans så kan det visa sig att det 
är för dyrt, beställarens kassa räcker inte till då måste man kunna dra sig ur. Men det 
kan man ju skriva in, så man kan använda både general- och totalentreprenad.  

 
4. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 

med samverkansformen partnering? 
Den största skillnaden som vi märker är att det faktiskt är roligare att arbeta, det är 
en annan öppenhet vi fokuserar på produktionen och det är faktiskt det jag tycker är 
viktigt, fokus ligger på rätt saker. Det är lätt hänt att man får mycket snack om 
ekonomi i total- och generalentreprenad. I det här fallet har vi inte det så det blir då 
ett bra arbetsklimat. 

 
5. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering. 

Fördelarna är att arbetsklimatet ligger på topp. Måste fundera för att hitta några 
nackdelar, vilket betyder på att detta är ett väldigt bra sätt att arbeta på. Nackdelarna 
är försumbara.  

  
6. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 

arbetsmetoden för ert företag? 
Faktorer som är avgörande, jag tror jag kommer tillbaka lite till samma saker som 
tidigare, den här modellen att jobba gör att vi får mer tid att hålla fokus på 
produktionen och det är ju det som är kvaliteten i slutändan. Jag tycker att vi jobbar 
med rätt saker, använder kompetensen även beställarens kompetens kommer ju in här 
med fullt värde kan man säga. Entreprenören väljer ju ofta enligt kanske billigaste 
vara som är jämförbar, i det här fallet värderar vi bara inte priset utan även 
kvaliteten väldigt högt.  



  

 

 
Följdfråga: Är det tillämpbart att använda partnering oavsett storlek på projekt 
och ekonomisk storlek?  
Nej inte i mindre entreprenörer, det kräver mer insats av bägge parter framförallt av 
beställaren. Det är kanske inte lönsamt för mindre entreprenörer. Projektet bör vara 
på minst 10 miljoner om det ska vara lönsamt med partnering.  

 
7. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 

medverkar i projektet? 
Det krävs ganska mycket av oss alla och det som jag tror är viktigt är framförallt att 
det finns erfarenhet, vi spelar ju på samma villkor vi har entreprenörer med sina 
kunskaper, beställarens kräver lite mer än normalt sätt, gärna med lite tidigare 
erfarenhet av partnering men det är inget måste men man måste ha förståelse för 
partnering vad det bygger på.  

 
8. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill famhäva och i så fall 

vilka? 
Nyckelfaktorerna är det som vi skapar i den inledande workshopen, kommer vi inte 
överens i en workshop om mål och spelregler, då funkar det nog inte. Alla projekt som 
jag ser det krävs det att man sätter sig ner inledningsvis och sätter upp målen och 
spelreglerna som man ska hålla sig till. För det kan variera i projekt, vilka människor 
det är så det är säkert en faktor till hur framgångsrikt det är. Nästa fas är att vi håller 
oss till det som vi kom överens om. Vi har även kontinuitet i vår bemanning det funkar 
inte om man ska byta personalen halvvägs osv. man blir en helt ny organisation som 
går in. Det kräver att man har en bra kontinuitet.  

 
9. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas som 

partnering? 
Det finns naturligtvis några saker som man värderar och vi vet ju så här om man har 
mycket osäkerhet i projekteringen eller underlag så innebär det ju risker. Och risker 
innebär ofta ett högre pris. Då gäller det att man kan värdera vilka riskerna är hur 
mycket det kan vara värt, går vi in och delar riskerna så kör vi normalt till ett lägre 
pris. Jag tror att man kan göra en bra affärer om man är öppen och delar risken. Alla 
måste tjäna pengar, avgörandet är om man tidigt gör en värdering, man är öppen mot 
sig själv, man säljer inte bort riskerna det fungerar inte så att den som tar störst risker 
tjänar mest pengar.  

 
10. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 

deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet? 
Det stämmer, råder ingen tvekan om det. 
 

11. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 
Det är klart en svår fråga, men när vi skriver förfrågningsunderlag så har vi 
utvärdering dels på pris och dels på mjuka parametrar. Ska man då mäta mjuka 
parametrar, dels att skriva, svara och utvärdera vilket vi ofta gör och att vi vill veta 
erfarenheten hos entreprenören, har han jobbat med partnering tidigare vilka roller 
han har haft i partnering, organisationen som kommer har den varit med tidigare eller 
har man ingen erfarenhet. Det är precis som med referenser, man har en trygghet att 
gå efter men visst är det svårt. Nu börjar ju entreprenörerna få lite erfarenhet från 



  

 

olika projekt. Men visst tror jag att har man tidigare erfarenhet av partneringprojekt 
så är väl det bland et bästa som man kan få. 

 
 

12. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering?    
Ersättningsformerna är rörligtpris på utfört arbete, vi använder fastpris för 
organisation, etablering, handverktyg etc. Byggindustrin har tagit fram ett formulär 
som man kan följa. Partnering bygger ju på rörligtpris, vi arbetar med ett rörligtpris 
och ett fastpris som tillsammans utgör ett riktpris. Det ska man ha både som en morot 
och en piska, att skulle de gå över så delar man 50-50 och om det hamnar under så 
delar man även där 50-50. Man har då ett gemensamt mål mot att hamna under 
riktpriset.  
 
Följdfråga: Är det inte svårt att sätta ut ett riktpris?  
Nej jag tycker inte att det är svårt, vi har en väldigt noggrann ekonomisk uppföljning, 
datorsystem fungerar väldigt bra idag så vi betalar rätt pris. Det är mycket bättre att 
betala rätt pris än att lura varandra om jag uttrycker mig så. Nu betalar vi rätt pris 
och jag har full insyn i entreprenörens redovisning.  
 

13. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
Det finns naturligtvis faser då vi inledningsvis styr upp projektet. Byggmöten, 
produktionsmöten, projekteringsmöten, partneringmöten är det som vi styr upp först. 
Vi har bestämt hur vi ska hantera konflikthantering då det självklart kan ju bli 
konflikter men då har vi skrivit ner hur konflikterna ska hanteras och inom vilken tid 
de ska hanteras. Ombuden ska inom en vecka besluta om vi får någon konflikt då lyfts 
det dit, ingen tjänar ju på att arbeta om vi går vidare med konflikterna, det är noga att 
man pratar igenom det här och dokumenterar hur vi ska träffas, vilka möten vi har, 
hur konflikthanteringen ser ut så slipper vi tänka på det. Det är något fler möten i 
projekt som är av formen partnering än projekt som styrs på vanlig sätt. 

 
14. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten att arrangera en workshop samt 

att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Det stämmer med verkligheten, det är rätt som ni säger i ert påstående, det är A och O 
med öppen redovisning.  

 
15. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 

sätt? 
Det borde ju vara det bästa sättet att arbeta på, alla får ju yttra sig alla ska vara med 
och ta del, då borde man ju få de bästa lösningarna partnering. Sättet är ju 
arbetsformen i en partneringentreprnad som ger optimeringen bättre tid att fokusera 
på produktionsfrågor.  
 

16. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 
Vi har dokumenterat hur vi hanterar konflikter, det finns nerskrivit vilken nivå 
konflikten hanteras på, man lyfter det en nivå om det skulle vara personliga konflikter 
mellan parter.  

 



  

 

17. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 
Arbetsinsatsen för beställarorganisationen är betydande i partnering om det här ska 
fungera bra. Jag bedömer det hur det är tänkt att det ska fungera utifrån partnering. 
En partnering fungerar inte om beställaren inte engagerar sig, det krävs alltså en 
större arbetsinsats av honom om partnering ska fungera så bra som möjligt.  

 
18. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med samverkans 

partnering? 
I produktionsfasen, man diskuterar ju även projekteringslösningar. Det går säkert att 
spara pengar i projekteringsfasen.  
 
Följdfråga: På vilket sätt sparar man pengar i produktionsfasen?  
När man jobbar med anläggningsprojekt är det väldigt stor del som beror på 
kontrakten som man ska utföra, tekniken i all ära men man kan aldrig ta reda 100 
procent på förutsättningarna. Projekteringen bygger på en tänkt lösning, men i 
marken kan det finnas ledningar som inte är utsatta som då ger en överraskningar 
under arbetets gång, här betalar ju beställaren kostnaden till nettopris. I 
fastprisentreprenad får beställaren betala påslaget för entreprenadens pris, då hålls 
överrakningseffekten nere.  

 
19. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 

framtiden? 
Vet inte om det kommer att påverka konkurrensen, alla kommer lära sig det och vill 
jobba såhär också. Det är ingen som säger nej åt att jobba partnering hos någon 
entreprenör idag. Långsiktiga relationer finns hos alla entreprenörer, alla vill ha 
långsiktiga relationer med olkia beställare. Beställaren vill ju också ha relationer med 
en duktig entreprenad och då är det ganska lätt att arbeta med partnering så det är 
ömsesidigt. Är man duktig så har man alla förutsättningar att lyckas, det gäller bara 
att handtera det på rätt sätt.  

 
20. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

Jag tror det kommer för att stanna, det är absolut läge för att ta den formen. Vi som 
jobbar med det idag och har lite erfarenhet av det har nog samma uppfattning att det 
är en väldigt trivsam arbetsform, jag tror att människor som arbetar med något som 
de trivs med presterar bättre. Under alla mina år i branschen så är det här nog det 
bästa som jag har gjort.  
 
Följdfråga: Var du kritisk till det innan?   
Nej jag var inte kritisk till det, men vi har ju inte jobbat med partnering innan, det har 
ju kommit på tal de senaste fem åren.      

 
 



  

 

  
Intervjumall � Konsult � TP Group 
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 

Vi har inte jobbat direkt med partnering i något tidigt skede, utan man kan säga att 
det är någon form av samverkansentreprenad. Projektet med den nya multihallen på 
himmelstalund är en form av partnering. Det är ju en form av samverkan där man då 
ett ganska tidigt skede träffas och handlingarna har redan tagits fram. 
 

2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 
partnering? 

Vi kan egentligen prata runt kring multihallen för det är de som är det närmsta. Det 
är så att det är framtaget i någon form av vision ifrån arkitektens sida och 
fastighetsägarens sida, och med ledning utav den utan att ha några detaljhandlingar 
på något sätt har de knytigt en entreprenör till sig. I det här fallet en byggare där man 
har avtalat om byggplatskostnader, alltså dom har ledningen på plats, alltså de fasta 
kostnaderna på plats, det har dom tryggat. Men ingenting i övrigt, utan man använder 
då samverkan för att handla upp andra entreprenader, både el vs och vent och även 
andra delar.  
 
Följfråga: Men är det vanligt att ni ingår i projekt med samverkansformen 
partnering? 
Nej, det är inte vanligt. Personligen så är jag av tradion ganska bunden till det vi 
anser är det absolut bästa. Det är alltså en färdig handling, en form utav samordnad 
generalentreprenad där man har en delad entreprenad uppdelad i olika dela, som 
man sen då handlar upp i olika bitar och samordnar ihop. Man lägger då ett 
samordningsansvar hos i de flesta fall byggaren. 
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 

Framförallt att det ska ge någon effekt av det hela, så är det så att då måste man ju 
ömsesidigt från beställarens håll men också från entreprenörens håll vara beredda att 
satsa någonting i det här, alltså att man har någon form av incitament på något sätt 
som man jobbar emot. Annars är det väldigt lätt hänt att byggaren känner sig säker 
och egentligen håvar in pengarna i alla fall. Han ska jobba emot någonting, det ska 
finnas en morot, man kanske sätter ut riktpriser för vad man tror att det här huset ska 
kosta och beroendet på vad slutkostnaden blir så kan man ju ha någon forma av 
incitament om man nu strävar efter att få ner kostnaden. 
 
Följdfråga: Kan det vara svårt att sätta in incitament? 
Ja, det är ju svårt.  
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 

Ja, det kan ju faktiskt vara olika till olika delar faktiskt. Då vi pratar om partnering är 
det ju faktiskt så att det blir ju en form av totalentreprenad. I en totalentreprenad när 
man går ut och frågar på den, då knyter entreprenören till sig arkitekter och 



  

 

konstruktörer och skapar det här. Den enda skillnaden är ju att nu gör entreprenören 
det här ihop med beställaren på samma sätt. Så på det sätter tycker jag nästan att det 
är en totalentreprenad ändå. Alltså beställaren är mer delaktig i projekteringen. 
  

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 

En stor skillnad är ju naturligtvis rent teoretiskt att om man exempelvis ser till 
projektet multihallen så pågår det en produktion, alltså det är projekterat i vissa delar 
som till och med är producerade och levererade och håller på att monteras på plats, 
trots att allt inte är färdigprojekterat och klart. Det är en stor skillnad. Man har i det 
här fallet bara gått ut och frågat på en enklare handling för att få in entreprenör som 
totalentreprenör för att kunna starta upp bygget på plats. Vid sidan av det har man 
köpt en strömleverantör som har tillverkat prefabelement. Vad som inte är färdig ritat 
och klart, det är alla rör i mark, elinstallationer, alla A-ritningar gälland innerdörrar 
och innerväggar är de häller inte färdig ritade riktigt än. Det blir ju att man gör 
allting lite efterhand med vissa risker då att man få rätta till och det kanske blir lite 
merkostnader på det sättet.  
 
Följdfråga: Men man tjänar väl tid på det här sättet? 
Naturligtvis tjänar man tid på det här, tidsaspekten är ju väldigt viktig i det här fallet, 
man hade ju inte varit i det här läget om man inte hade börjat och slå fast att såhär 
ska stommen se ut, ut med den, köp den börja tillverka. Hade vi inte gjort det så hade 
det tagit väldigt lång tid att få stommen. 
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering. 

Det är ju att man kan komma igång snabbare, man tjänar då tid. För beställare som 
kanske är okunnig kan då få mer inblick i entreprenörens olika byggmetoder, 
tillverkningsmetoder och sådana saker. Man kan föra en dialog i ett väldigt tidigt 
skede i själva upplägget. Alltså skulle man börja projektera någonting och gör en 
färdig handling, då låser man sig ju vid ett visst sätt att bygga en sak, vid olika 
byggmetoder och sådana saker. Man kan även utnyttja entreprenörens kompetens och 
erfarenhet på ett bättre sätt för att nå optimala lösningar. Även om arkitekter och 
konstruktörer kan mycket så är det ju entreprenören som prövar alla byggmetoder och 
kanske har bäst erfarenhet också om de är bra eller dåliga. På det sättet kan det vara 
bra, genom att ha det tidiga samarbetet. 
 
Nackdelarna med det hela är ju att man inte har någon säker kostnad, i och med att 
man inte har något fast pris från början. Man måste ha ganska god ekonomisk 
kontroll hela vägen, ha en god ekonomisk uppföljning. Hur man än väljer att starta 
någonting från allra första början så måste man göra en ekonomisk kalkyl, eller en 
budget över vad man tror att det här ska landa på. Sen har man ju ett ansvar att följa 
det. Vad som än händer i de olika stegen så måste man hela tiden successivt förfina 
budgeten för att se så man inte tippar över åt fel håll.  
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 



  

 

Det kan bero på typen av projekt, om det är något spektakulärt, nått speciellt. 
Mulithallen är ju speciellt då det inte är något traditionellt bostadsbyggande. 
Multihallar ju inte så vanligt, det finns ju en efterfrågan där man är intresserad av 
våra lösningar hur den är uppbyggd, det kanske blir så att vi får göra den på andra 
håll och orter i landet. Formen av när det är lite udda, när man ska vara lite kreativ 
och hitta nya lösningar, då kan det vara bra att samverka med en entreprenör. Annars 
tycker jag inte det, för då finns det så vedertaget i det traditionella byggandet.  Alltså 
det ska vara komplexa byggnationer. 
 

8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 
medverkar i projektet? 

Om man ser från entreprenörens sida så krävs det naturligtvis att de kompetenser som 
konsult kåren har alltså de som projekterar, för att man ska kunna vara delaktig och 
komma med vettiga lösningar, både konstruktivt och ekonomiskt. Det krävs också 
erfarenhet och kompetens från beställarens sida det här ekonomiska 
uppföljningssystemet så man kan ha kontroll över ekonomin, det krävs en gedigen 
erfarenhet att kunna följa det dag från dag så det inte barkar hän. 
 

9. Finns de några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 
vilka? 

Det är viktigt att man har ett samspel, att alla strävar mot samma mål, att alla är med 
på noterna och verkligen bidrar med idéer och jobbar för att man ska komma framåt 
Alltså att man från att ha haft samverkansmöte, där uppgifter tilldelats, att man 
verkligen gör det till nästa möte. Att man kommer med idéer och förslag så att man 
inte bara sitter av tiden. Man måste vara aktiv. Man måste ha en beställare som driver 
det här och kanske lägger ner hela sin själ i det och då måste man ha ett likvärdigt 
engagemang även från andra sidan. 
 
�Man måste ha en beställare som driver det här och kanske lägger ner hela sin själ i det, och 
då måste man ha ett likvärdigt engagemang även från andra sidan.� 

 
10. Vad är avgörande för om du som beställare väljer att ett projekt ska drivas som 

partnering,  

Det kan ju vara så at man har väldigt bråttom att komma fram med någonting, man 
har ett slutmål då man måste vara klar, den tidsaspekten. Alltså det finns absolut 
ingen möjlighet att gå ut och fråga i konkurrens på färdig handling för att man måste 
komma igång, då är ju tidsaspekten väldigt avgörande. Alternativt kan man ju gå ut 
och fråga på en ramhandling alltså man gör en totalentreprenad men det är ju inte 
säkert att man ens hinner det. Komplexiteten är också avgörande.  
 

11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 
deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet? 

Det här möjliggör att alla har möjligheter, vilken aktör det än må vara att påverka 
projektet inom vissa ramar. Det är ju beställaren budget, det är alltså han som 
bestämmer. Det krävs alltså från beställaren ett ganska stort kunnande i 



  

 

byggproduktion och tekniska lösningar för att det inte ska glida iväg fel. Det krävs 
också kunskap både praktiskt och teoretiskt men även en viss feedback gällande 
ekonomin, där exempelvis en konsult måste ge feedback tillbaks till beställaren, den 
här lösningen kostar si och så mycket, varför gör vi inte  på det här sättet då kan vi 
spara såhär pass m mycket osv. Så man behöver ha konsulter och entreprenörer som 
är medgörliga och ger kalkyler successivt och ger ekonomisk feedback så man kan 
driva det framåt åt rätt håll. Man får inte komma i det läget att det blir för dyra 
lösningar, man måste se det och få den hjälpen på vägen.  
 

 
 

12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 

Engagemang, men också det här med att kunna ha en helhetssyn, att vara duktig, att 
kunna bistå med kalkyler. Inte bara det här med tekniska lösningar. Även om man är 
duktig tekniker ska man också kunna vara duktig på den ekonomiska biten så man kan 
ge goda råd till beställaren. När man driver ett projekt på det här sätter så har man ju 
ett riktpris men det är ju inga garantier. Så att jag tror att när det gäller mjuka 
parametrar så dels ett lika engagemang från alla parter, att man är lika aktiv, att man 
har, inte bara ett tekniskt kunnande utan också ett ekonomiskt kunnande. 
 

13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 

Om vi exempelvis tar det här samverkansprojektet så är det ju så att det finns ett avtal 
med entreprenören. Dom har ju då till fast pris handlats upp för sina åtaganden på 
plats, alltså för organisation, maskinger utrustning etc., där är det en fast peng. Sen 
är det så att man i övrigt har ett riktpris för slutkostnad. Sen har man en timpeng, så 
ser kontraktet ut för dom. Sen är det ju så, det är ju inte dom som gör hela projektet i 
övrigt sen utan sen är det ju flera andra kontrakt som är gjorda till fast pris, 
exempelvis betongstommen. Det liksom varierar. 
 

14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 
samverkansformen partnering?  

Nej det kan jag inte säga. Det här ju någonting som inte har funnits under så många 
år, och vi har ju inte varit inblandad i så många. Det här har ju växt fram, det är ju 
ingen vedertagen modell på så sätt.  
 
 
 

15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 

Så har det väl inte varit i det här fallet, men däremot pratar man om öppen ekonomi, 
en öppen redovisning så att säga. Vi pratar om den här kontrollen av ekonomi för 
beställaren. Man har kontinuerligt avstämningsmöten med entreprenören som får 
redovisa sina utlägg och hur deras budget och kalkyler ser ut så man kan ställa 
kalkylerna mot varandra. Parallellt kalkylerna hos entreprenören kontra beställaren. 



  

 

Så den öppna ekonomin är ju en förutsättning. Workshop tror jag är bra, men inget 
som jag varit med att pröva. 
 

16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 

Det är ju det här med engagemanget, och sen glädjen att vara med och driva projektet 
från ett tidigt skede. Att man kan dra nya av de olika aktörernas kompetenser. 
 

17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 

Det är ju så att i det här fallet så driver vi ju projekteringsmöten parallellt med 
byggmöten. Det blir ju väldigt mycket möten och det är ju vid dom mötena och även 
då ett heltidsengagemang från beställarens sida som gör att man kan lösa de problem 
som finns. Det är mycket frågor som bollas upp från produktionen som sedan då tas 
vidare till projektringen. Det är många typer av möten och forum som sker samtidigt. 
Det är inte en fråga om att hantera konflikter på så sätt att alla får slåss och göra upp 
utan det är att man träffas ju och informerar varandra.  
 

18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 

Precis på samma sätt egentligen. Det är ju såhär att alla jobb ska utföras enligt dom 
regler och normer som finns framtagna idag. Det finns inget undantag i det här fallet 
utan det ska ju utföras på ett proffsigt och riktig sätt.  
Det görs ingen utvärdering av projekt men multihallen kanske skulle vara en bra  idé 
att göra det på. 
 

19. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering? 

Mycket handlar om när man pratar om tekniska lösningar och metoder. Alltså 
arbetssätt, hur man tacklar olika saker som man kan tjäna pengar på. De finns även 
möjligheter att ha kostnader i olika led. En beställareorganisation kan även den göra 
upphandlingen av material som tillhandahålls entreprenören istället för att köpa på 
färdiggjord handling.  Det finns möjligheter att tjäna mellanledspengar. Sen är det ju 
de med att alla aktörer kan lägga fram sin syn på hur man tacklar den här typen av 
projekt. 
Jag tror man kan tjäna mycket pengar i början av ett projekt. Det är egentligen där 
man har stora möjligheter. Det är ju där man har vinsten eftersom man i tidigt skede 
inte låser sig på det teoretiska planet genom att gå ut och fråga och sen ta in pris.  
Det är bättre att ha en dialog och få svart på vitt direkt. 
 

20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 

Jag vill inte säga att det kommer bli någon vana, någon självklarhet. Det är inget som 
säger att du behöver köra partnering och den pressen att man behöver sätta sig på det 
sättet. De man kanske måste gå in och göra är att ta ett helhetsgrepp från beställarens 



  

 

sida när det gäller alla inköp. Visst man kan ha ett samarbete men man kan bygga upp 
samarbete med entreprenören, men jag tror att beställaren kan tjäna pengar genom 
att själv handla och tillhandla saker till entreprenören. Kapa led helt enkelt. Visst 
någon form av partnering dela samarbetet i tidiga skeden som det egentligen handlar 
om kan säkert förekomma i en framtid. Men vad jag tror på, och det hänger också 
ihop med delad entreprenad, att lyfta undan vissa bitar från entreprenören, de här 
köper vi själva för att hålla nere kostnaderna. Att entreprenören bara håller med 
gubbar och monterar. 
 

21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

De krävs att det finns ett engagemang, att man hittar en modell där det finns en morot 
för entreprenör att tjäna pengar. Att man ska skriver ett sådant avtal så han verkligen 
engagerar sig.  

 
 



  

 

 
Intervju med Ove Andersson och Mattias, Skanska 
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 
I regionen, distriktet så är det en väldigt liten del förutom det här projektet. Mer än 
vanliga projekt som går mer över ett partneringsamarbete med tiden, men det är ju 
inte uttalat partnering från början. Man kommer dit när inte handlingarna stämmer, 
men ett renodlat partneringprojekt som det här har vi faktiskt inte haft tidigare. Vi har 
ramavtal med b.la. E-on med fjärrvärme och Norrköpingsvatten och det är sådana 
avtal som är generalentreprenads uppbyggda, som efter hand med åren blir mer 
partnering. Vi är med väldigt tidigt, fast man benämner det inte men man hamnar där 
någonstans i samverkansmodellen i alla fall. Det handlar om att man bygger upp ett 
förtroende med samarbetspartners, allting handlar om det om man ska bedriva 
partnering. Ramavtal är jättebra!  
 

2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 
partnering? 
Det som är renodlat partnering så är det här projektet, sen är jag delaktig i ett projekt 
ute på maxi som också är ett partneringprojekt. Fast där är vi ju underentreprenörer 
åt husbyggarna, men de har partneringavtalet med beställaren.  
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 
Först och främst så är det ju goda exempel och viljan att driva projektet och självklart 
erfarenhet, vi har i dagsläget lite erfarenhet av partnering. Lite av beställarhåll med, 
vi har ju LOU och man känner väl egentligen, att man bedriva partnering på ett sätt, 
men sen finns det vissa bitar på vissa projekt i större utsträckning men sen är ju 
frågan vad man menar, vi har ju en samverkansmodell på Skanska sjustegsmodellen 
heter den. Man kanske inte alltid använder alla sju stegen på alla projekt. Men jag 
tror att man i framtiden anpassar partnering så det passar en själv och det man 
jobbar mot. Men själva grundtanken är ju kvar att det ska vara lättare att samarbeta.  
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 
Vi har ju bara erfarenhet av generalentreprenad och den fungerar ju väldigt bra här. 
Här är ju incitaments biten med som styr.. Men totalentreprenad kan bli lite otydlig 
om den är en väldigt styrd totalentreprenad, vem som ansvarar för vad när man väljer 
andra lösningar. Det är lättare att komma på surdegar i totalentreprenader som är 
väldigt styrda när man inte har klargjort ansvaret och man redan är lite oense. Det är 
då det kommer in hur man ska räta ut sådana saker. I en totalentreprenad kan jag 
tänka mig att entreprenören styr väldigt mycket och tar fram lösningar och driver 
projektet, beställaren kanske har svårt att hänga på. Nej jag har ingen erfarenhet av 
totalentreprenad på partnering. Maxi är också en generalentreprenad, Ramboul har 
gjort handlingarna.  
 

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 
Här är det ju att vi har en gemensam syn på ekonomin och ett gemensamt projekt. Vi 
kör med öppna kort rakt igenom. Vi ifrågasätter ibland när de kommer och vill ha 
saker och ting gjorda. Trots att vi får betalt för det är vi rädda om vår ekonomi 
eftersom vi har kommit överens om en budget och den vill vi ju hålla. Så då 



  

 

ifrågasätter vi ifall det verkligen behövs göras, det gör man kanske inte alltid annars 
på samma sätt. Annars tackar och bockar man och gör det bara och får betalt för det. 
Men nu är det tydligt att man strävar efter ett gemensamt mål. Man hade kanske 
hoppats mer att den andra parten skulle agerat mer på arbetsplatsen genom att delta 
mer på möten och komma på lösningar på plats, riktigt där är vi inte idag men 
samtidigt vet vi ju inte om det är en bättre lösning häller. Lösningarna kommer ju ofta 
från oss men det beror ju på att vi har erfarenhet av produktionen.  
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering? 
Fördelarna är ju solklara, det gemensamma målet och ekonomin. Nackdelarna är ju 
om man inte alltså lyckas, det handlar ju om att förtroendet ska vara 100 procent för 
att kunna jobba tillsammans i partnering och lyckas man inte med det så är man 
tillbaks i traditionell direkt. Jag tror man kan ramla ännu längre ner när alla öppnar 
upp sig och sedan bränner ett förtroende i det läget.  
 
Följdfråga: Blir det någon skillnad på slutprodukten kvalitetsmässigt? 
Svårt att säga, besluten kommer ofta fort och smidigt i rätt tid överlag så det inte blir 
stressigt, vi bygger inte på fax. Jag tror inte det blir någon sämre kvalitet, möjligen 
istället att kvaliteten blir bättre. Lägger man ihop kvaliteten till vad man får för 
pengarna så är det här absolut en bra lösning, vi är för billiga i projektet.  
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 
Det är motparten, man ser ifall man har någon förutsättning att lyckas med 
partnering. Jag tror inte arbetet i sig som ska utföras är viktigare, det är personerna 
det handlar om även från vår sida. Man måste släppa gamla roller helt enkelt.  

 
8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 

medverkar i projektet? 
Det ser vi ju här, det finns i princip ingen som har erfarenhet men det fungerar ju 
ändå väldigt bra. Jag tror som du att det handlar om inställning, det kräver jobb 
alltså. Tjänstemanna sidan är lite större än normala projekt, det kräver lite mer av 
alla inblandade.  
 

9. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 
vilka? 
Det som vi tror på här är att vi träffades innan vi började, dels en ganska lång starttid 
från att vi fick beställningen tills det att vi började. Vi träffades och lärde känna 
varandra och upprättade partneringavtal och satte upp gemensamma mål och 
spelregler. Det tror jag är jätteviktigt, och sen att man har ett bra ekonomisk 
incitament, det är ju hela grejen att man ska tjäna pengar. Då ska ju det ekonomiska 
styra att man uppfyller målen. Vi ska ju tjäna pengar på att göra projektet billigare, 
och beställaren med.  
 

10. Vad är avgörande för om du som entreprenör väljer att ett projekt ska drivas 
som partnering?   
Ungefär samma som fråga 7. I det här menar man ju att där vet man redan i 
anbudsskedet så räknar man på ett jobb som ska drivas som ett partneringprojekt. Det 
som jag tror är avgörande är vilken beställare som frågar. Man upprättar 
partneringavtalet när man väl har valt en entreprenör.  



  

 

 
11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 

deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet? 
Det stämmer ju väldigt väl. Vi står för lösningarna och hjälper till och driver igenom 
dom. Ska vi prata i ett större perspektiv så kan man säga att en grupp som man känner 
att man inte har med hela vägen är yrkesarbetarna. Det är inget bekymmer men de 
har svårt att agera aktivt som en del av partnering. De kanske blir lite besvikna när de 
inte känner någon skillnad med partnering. Det fungerar inte om de skulle sitta med 
på möten med våra beställare, vi beskiver för dom att deras möjligheter att förändra 
på det här projektet än på andra. Så har ni lösningar så kom fram med dom eftersom 
här är det större chans att det går igenom. Beställarna blir lite mer synliga vilket vi 
vill, vara ute och presentera sig på bygget. Det skulle behöva utvecklas för att få med 
alla grabbarna. Jag känner till några exempel uppe i Karlstad har man rätt bra 
partneringprojekt på hus sidan hos Skanska. Där är yrkesarbetarna ganska delaktiga i 
arbetet, de har mycket arbetsberedning.  
 
 

12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 
Förtroende, referensobjekt och erfarenhet. Om vi får välja alltså. Det handlar om att 
ha förtroende för de man jobbar med. Våga ta till sig en arbetsuppgift, sitter man i 
möten och diskuterar lösningar så behövs det att någon tar på sig att driva igenom 
och lösa uppgiften. Den här frågan är mycket lättare att svara på när vi har 
genomfört 5-6 partneringprojekt.  
 

13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 
Incitament, generalentreprenad och en fast del och en övrig del. Fast del är etablering 
och tjänstemännen, rörliga kostnader för den produktionen.  
 

14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
Det är ju vår modell som vi använder, det bygger på något som är framtaget av en 
partneringspecialist här på Skanska. Vi har ju också jobbat med externhjälp från 
något konsultföretag. Mellan beställaren och oss försöker vi få ihop det. Är modellen 
uppbyggd efter någon viss struktur? Det är en modell för hur man kan jobba med 
partnering, det är sju olika delar i den här samverkansmodellen. Handlar om allt från 
konfliktlösning till teambuilding med mera.  
 

15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Det stämmer helt och hållet. Vi svarar ja på den frågan. 
 

16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 
För det finns ett ekonomiskt incitament, ja det är väldigt styrande. Det är så man ska 
jobba, man har en peng i pungen sen ska man hitta billiga och bra lösningar. Det blir 
optimala lösningar eftersom vi samverkar och jobbar tillsammans. Man hittar rätt 
kvalitet åt kunden hela tiden.  
 



  

 

17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 
Vi har ju kommit överens om att vi inte löser det inom en viss tidsram så skickar man 
det vidare till en viss styrgrupp som ovanför oss. Så majoriteten av oss ska inte fastna 
i surdegar, utan det skickas vidare direkt. Vi har aldrig hamnat på något ställe där vi 
inte är överens, så vi har inte använt styrgruppen.  
 

18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 
Vi har en mötesintensitet som kanske är dubbelt så hög än normalt, i början var det 
nästan ännu mer än dubbelt så mycket. Sen efter hand har det hamnat på en nivå så 
att det fungerar. Görs det någon utvärdering av parterna som är med? Vi gör ju alltid 
utvärderingar och i det här fallet är det extra viktigt, det kanske vi kommer att göra i 
en workshop tillsammans med alla parter. Men vi internt kommer säkert att ha en 
form av erfarenhetsåterföring på något sätt.  
 

19. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
Vi sparar väldigt mycket pengar i tidsperioden upphandling till byggstart för då var 
det ett intensivt arbete till att hitta alternativa lösningar. Rätt så snabbt hade vi ett 30-
tal punkter vi ville förändra. Innan projektet startar men även i projekteringsskedet 
spara man pengar. En stor skillnad som skulle kunna uppkomma här men inte har 
gjort det är att de är delaktiga i våra inköp. Vi köper ju internt asfalt och betong inom 
Skanska, här skulle man kunna gjort så att de hade krävt att vi hade tagit in andra 
anbud från andra asfalts leverantörer, men så långt har det inte kommit. Men 
eftersom vi är så stora på betong och asfalt så har vi rätt bra avtal ändå.  
 

20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 
En sak som jag tror kommer att ändras är de mjuka parametrarna. En väldigt stor del 
utav anbudssumman är mjuka parametrar och av erfarenhet vågar man inte utnyttja 
dem. Man kan hoppas att man vågar utnyttja dem, så man kan välja entreprenör som 
man tror på. Då kan konkurrensen påverkas till det bättre. Vi hoppas ju att om vi ror 
ihop det här projektet så kommer det att vara ett väldigt bra referensobjekt för 
partnering för vår del.  
 

21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 
Det kommer att bli fler partneringprojekt tror jag. Det kommer ju kanske bli så att det 
är partnering som kommer att bli modellen för allting, det är på det här sättet man 
jobbar.    

   
    
 
 
 
 



  

 

 
Intervju med Christian Dahlen, Åhlin & Ekeroth 
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 
Jag kan väl säga som så att för bolaget i Norrköping är det ett nytt begrepp, i 
Linköping så är det vanligare. Vi har precis inlett ett partneringprojekt så det är 
tämligen nytt. Erfarenheterna är nya för oss.  

 
2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 

partnering? 
Det är i en väldigt liten utsträckning, om vi pratar årsomsättning så är det under 10 
procent.  
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 
Det handlar väl mycket om relationer med befintliga kunder. Jag tror inte man 
kommer in som en ny beställare och kräver partnering direkt utan det är något 
långtgående samarbete som man har. Man värnar om varandra och varandras 
fortlevnad, vid lågkonjunkturer så hjälper man varandra. Det är ingen fråga om 
kartellbildning eller något sånt, har man en leverantör av varor och tjänster som man 
är nöjd med så finns det ju ingen anledning att byta ut den personen/företaget. 
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 
Jag skulle kunna tänka mig totalentreprenad, just av den anledningen att man har 
hela ansvaret. Man har ju ändå samordningsansvaret för hela verksamheten och visst 
finns de dom som tycker att en generalentreprenad och en delad entreprenad skulle 
fungera bra. Det är idag vanligt att man delar upp totalentreprenader så att varje 
underentreprenör blir sin egen totalentreprenör och då är det oftast byggaren som har 
samordningsansvaret.  
 

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 
Det skiljer sig inte så mycket åt när man bygger och producerar utan det är väl sig i 
projekterings ledet som det skiljer sig lite åt. Man har lite mer inviter till varandra, 
det är lite mjukare mer inbjudande det är inte bara så rakt på som LOU här får du en 
anbudsförfrågan kallt skickat i ett kuvert. Här är det istället dialog och samtal som 
föreligger mycket mer innan man lämnar in anbudet. 
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering? 
Fördelarna är väl att man kan ha någon fördel gentemot någon annan entreprenör om 
man redan har ett gott samarbete med en beställare som då väljer en förstahand för 
att man har gjort bra ifrån sig tidigare. Nackdelen skulle kunna vara att man känner 
att man måste gå in med ett lägre pris fast man egentligen inte borde göra det. 
 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 
Att beställaren finns på orten kan ju vara en avgörande faktor och att man själv är 
representerad på den orten. Så att man känner att man är knutna mot varandra att 
man känner större ansvar, månare om varandras existens. Ömsesidig respekt, har 
man räknat fel och gjort bort sig så ska man känna att beställaren förstår det, man ska 



  

 

kunna förklara för beställaren att det här har vi missat men vi vill gärna ha betalt för 
det. Likaså ska beställaren känna. Om vi har tagit i för mycket så ska vi kunna betala 
tillbaka det. 
 

8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 
medverkar i projektet? 
Det vi kräver är de är kunniga och besitter erfarenhet och oftast så är det byggaren 
som är motorn/navet i det här eftersom han har samordningsansvaret.  
 

9. Finns det några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 
vilka? 
Man vet vad man får, man känner igen varandra.  
 

10. Vad är avgörande för om du som entreprenör väljer att ingå i ett projekt ska 
drivas som partnering? 
Det ska kännas rätt för båda och framförallt ska det kännas rätt för oss. Prisbild, 
sysselsättningsgrad och sådana bitar ska passa. Man ska inte bara ge sig in i 
partnering bara för att det är partnering det måste vara lönsamt för att man ska gå in 
i det. Det ska helt enkelt kännas rätt, man ska känna för den man jobbar med att man 
har en relation till varandra som är bra.  
 

11. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 
deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet?  
Det stämmer bra överens med det vi gör just nu. Vi är med och planerar med 
beställaren och lägger ihop tidplaner och liknande så vi är i allra högsta grad 
delaktiga i det arbetet.  
 

12. Vilka mjuka parametrar anser ni väga tyngst vid val av samarbetspartners? 
Det är framförallt att det finns personer som man kan samarbeta med, att de levererar 
och håller det dom lovat.  
 

13. Vilka kontrakt och ersättningsformer använder ni i partnering? 
I det projekt som vi är inne i nu så är det så att vi går igenom och tittar så kontraktet 
verkligen stämmer innan vi skriver under, så båda parter är överens att man har fått 
med det man vill ha och utföra det beställaren har tänkt sig och att vi får betalt för det 
vi utför. Vi följer en betalningsplan som är prestationsbunden. Vi levererar och 
kunden betalar. 
 

14. Använder ni någon särskild modell-/process för ett projekt med 
samverkansformen partnering? 
Nej det gör vi inte, vi har ingen färdig modell eller mall, det växer väl fram. Oftast är 
det beställaren som kommer till oss och vill köra det som partnering, vi har själva 
gjort ett försök med partnering men det blev inget av och det handlade om att 
beställaren inte var ärlig mot oss.  
 

15. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 



  

 

Vi började det här projektet med en workshop, vi redovisade våra underentreprenörs 
ekonomiska krav. Vi lämnar ju ett anbud och tar in ett antal priser på 
underentreprenörer och dom priserna redovisar vi sedan för beställaren, sen har vi 
vårt påslag som sedan blir vår vinst.  
 

16. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 
Att man är öppen och ärlig och bjuder in till samtal och stöter man på problem så ska 
man ta det i ett tidigt skede. Man ska sträva efter lönsamma lösningar, man ska hjälpa 
varandra.  
 

17. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 
Det kan jag inte svara på eftersom detta är det första projektet som vi har, ni får 
komma tillbaka om ett år. Det löses ju inte annorlunda bara för det är ett 
partneringprojekt utan det är en totalentreprenad där man har ett samarbete med 
varandra, det finns inte skrivet något om partnering i kontraktet. Så skulle en tvist 
uppstå som inte går att lösa på vanligt sätt så får en domstol lösa det.  
 

18. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 
Vi är väl lite mer vaksamma när det gäller val av underentreprenörer, det gäller att 
plocka in rätt folk på rätt projekt som man vet kommer att passa kunden.  
 

19. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering?  
I inköp tror jag, är det stora projekt så kan man göra stora inköp och där spara lite 
pengar. Man kanske projekterar nästa etapp i ett tidigt skede och på så sätt få en 
ömsesidig besparing.  
 

20. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 
Tittar man här i Östergötland så är det väldigt tufft för ett Linköpingsföretag att 
komma in på marknaden i Norrköping och vise versa. Man är ganska trogen sina 
leverantörer från beställar håll. Det är viktigt att ha ett gott samarbete med sina 
beställare.  
 

21. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 
Det kan vara så att man börjar ha partnering med utländska företag.          

 
 
 
 



  

 

Intervjumall � Installatör � Bravida  
 

1. Vad är dina/företagets erfarenheter av partnering? 

Eftersom vi oftast jobbar som underentreprenör så har det ju blivit aktualiserat. Alltså 
man får dela upp det på två sätt egentligen. Det ena är då vi jobbar mot slutkund 
direkt, där är det ju lättare och har varit lättare att vi tillsammans med kunden kan 
komma överens om partnering, vad nu partnering är för någonting, för det är ju olika 
för olika människor och olika företag. Men många gånger är det ju via en byggare 
som då hittar en kund och så gör man ett partneringprojekt, men sen så 
konkurrensutsätter man deras underentreprenörer, det ingår i deras koncept. Så det 
är egentligen två bitar, men erfarenheten är ju att vi gentemot våra slutkunder kört 
partneringprojekt. Framförallt är det landstinget som vi senast jobbat med. Annars 
har jag väl ingen större erfarenhet, alltså man pratar ju om partnering men frågan är 
ju innebörden, drar man det till sin spets så är de övriga jobb som vi gjort inga riktiga 
partneringjobb. Då har vi oftast fått konkurrera med byggaren. Alltså byggaren har 
tillsammans med slutkunden skrivit ett partneringavtal och så hjälps man åt att 
konkurrensutsätta de tjänster vi levererar. Det ingår i byggarens partnering.  
 
Följdfråga: Har det aldrig varit så att ni ingått i ett partneringprojekt med flera 
parter? 
Självklart har vi haft det, men nu handlar det ju om vilken nivå av projekt man pratar 
om. Pratar man stora jobb så, nej det kan jag inte säga, inte från början. Men sen när 
man väl blivit upphandlad så väver man ju in mjuka parametrar, man försöker att 
hitta gemensamma mål men det har inte varit det som har varit kriteriet. Det är 
prisbilden och presentation av organisation, det är den typen av frågor som styr. Sen 
väjer man utifrån det man valt och väl kommen till bordet säger man att nu är 
gruppen tillsatt. Då startar själva processen.  
 
Sen har vi kört incitaments jobb mot kommun och den varianten. Det är också en typ 
av partnering med öppen redovisning av ekonomin, så där har vi också varit och 
jobbat så visst har vi erfarenhet av det. 
 
Partnering från början till slut det kan jag inte påstå att vi har annat än ett par 
projekt, som har gått från början där man tillsammans har diskuterat, � det har ska vi 
göra, hur gör vi � och så är man en part från början och letar effektivaste lösningar. 
Det är en liten volym av jobb, sen är det ju en halv mix av saker och ting.  
 

2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen 
partnering? 

Just nu har vi en ganska stor volym eftersom vi deltar i nytt projekt tillsammans med 
landstinget. Vi har andra projekt också men hur stor volym av mitt ansvarområdet är 
jättesvårt att säga, men säg 5-10%. Men ni ska basera det på att verksamheten vi 
bedriver är ungefär hälften service och service är ju mindre jobb emen kan ävenv ara 
lite större jobb av enklare karaktär. Där är ju frågan hur man värderar det. Det är ju 
också en form av partnering där man har ingått ett avtal med kunden. Det kan ju bli 
att man tar fram ett budgetpris och så kör man en öppen redovisning på dom 
kostnaderna. Det är ju också en typ av partning. Så väver man in det så är säkert 20% 



  

 

av den servicen också partnering. Men tittar vi på rena entreprenadprojekt och 
volymer, stora jobb alltså, då är det inte mer än 5-10 %. 
 
 

3. Vad krävs för att partnering ska användas i större utsträckning? 

Större samverkan redan från start och då menar jag att visst nu är det lätt att säga att 
man vill vara med från start men det är ju såhär att det lättare att ta ett projekt. Om 
exempelvis kunden har en hyresgäst och så ska man bygga en fastighet. Det första 
fastighetsägaren då skall göra är att på nått sätt lyckas presentera en kostnad för 
kunden, och det har man ju oftast egna mallar för och så tar man fram ett pris och så 
sätter man en hyresnivå. Det är väl grunden så att säga för att få in en hyresgäst och 
då kommer det ju till att man ska bygga ett hus. Det man ska göra då är ju att 
bestämma entreprenadform. Där får man också fundera på vad man ska göra, det är 
ju inget fel att byggherren tar fram handlingarna, men jag tror ju att när han anlitar 
konsulten, redan där ska ju han ha en entreprenör involverad för att hitta dom 
effektivaste monteringsmetoderna, det bästa materialvalet prismässigt och 
kvalitetsmässigt. Idag är det ju så att man styr väldigt mycket mot de billigaste 
produkterna för det är ju för dyrt för att bygga. De gäller ju även att ta in 
livscykelkonstanden så det gäller att tillsammans prata ihop sig. Att inte fokusera så 
mycket på installationsfasens kostnader utan förvaltningstidens kostnader.Så jag tror 
att man redan från början ska involvera en grupp, men det bygger ju också på att man 
av sätter resurser och att man har en styrning, för vi är ju inte riktigt vana att avsätta 
resurser. Alla typer av partnering kräver tid, kräver tjänstemanna tid. I normala fall 
så gör vi en kalkyl, lämnar ett pris, får en beställning och sen producerar vi. Och den 
produktionen tar ju mindre tid tjänstemannamässigt än om man sitter med i massa 
möten. Man måste ju bemanna upp tjänstemanna staben för att klara av tidsmässigt,. 
Och det kan ju vara en faktor, beroende på kunde så kan det ju bli så att vissa 
entreprenörer åker till ett möte och tror att det är ett vanligt byggmöte och sen 
kommer man bara varannan gång, då funkar ju inte partnering. Sen måste man ha 
kompetens också rätt kompetens hos medarbetarna som kan tillföra någonting i 
grunden, och det är varierande också. Men jag tror att man måste börja tidigt. Det är 
egentligen byggherren som måste sätta nivån, oftast kör han det här med byggarn och 
sen konkurrensutsätter man installationerna och då ska man vara medveten om att 
installationerna är många ggr mer än 50% av den totala byggkostnaden, så det gäller 
ju att hitta rätt där också. Vi gör avtal med materialleverantörer och konsulter utifrån 
vår bransch så att säga, så kan vi utnyttja våra produkter där vi har banat väg så kan 
man ju åstadkomma en billigare produkt. Men de tär inte säkert att det blir billigare 
men man kanske får en lägre förvaltningskostad i slutändan. Det krävs också en 
struktur/modell i hur partnering ska gå till. Inte att den är så olika att när man pratar 
med tre olika kunder så har de tre olika sätt att bedriva sin partneringverksamhet. Det 
stökar ju också till bilden för alla inblandade. Kör man tre projekt och det är olika 
upplägg på partnering då kan ju det röra till bilden också, då är det ju inte säkert att 
det blir homogent. Sen är ju kompetens och förståelse, alla tror ju att 
installationsbranschen skär guld med täljkniv, att vi tjänar mycket pengar. Idag går 
det ju bra eftersom det är högkonjunktur men fortfarande är det ju inga vinster som är 
fantastiska. Jag menar vi levererar resultat runt 7 % totalt på hela koncernen i en 
högkonjunktur. Tittar vi på kontoren så är vi ju ganska slimmade, underbemannade. 
Vi behöver egentligen anställa mer folk för att alla medarbetare ska må bra. Om man 
jämför med andra branscher så är ju byggbranschen ingen jättevinstmaskin. Och då 



  

 

är förståelsen för vad som är ett rimligt vinstkrav av stor betydelse. Tittar man på 
rabattkedjorna som finns hos materialleverantörerna, mellan entreprenören och 
materialleverantören. Om man följer den så är man ju borta när man kommit 
halvvägs. Och då tror ju alla att man försöker lura någon. Men så är det ju inte, det 
är ju bara för att man i avtalen har volymrabatter, och köper man vissa produkter så 
har man en extra rabatt etc. Det finns ju massa olika rabattkedjor och det kommer ju 
in i vår resultaträkning på olika sätt. Det hamnar ju inte alltid på projektet, det 
hamnar ju i en klump, ibland får vi klumppengar tillbaka. Nu är det ju inga 
jättepengar men trots allt så tror ju jag att många beställare känner att dom där 
rabattsatserna förstår dom inte och dom orkar inte engagera sig för att vs ser ut på ett 
sätt, el på ett sätt och vent på ett sätt, bygg har ett annat sätt osv. Och det är ju ganska 
komplext om man sitter som beställare i ambitioner med partnering så funderar du på 
hur fan ser de där ut och tror dig kanske bli blåst. Så det är väldigt viktigt att vi kan 
förklara hur systemet är uppbyggt..  
Om man tittar under ekonomin i AB oich ABT  så  finns det något som heter 
självkostnadsprincipen och i slutänden så lägger du på ett entreprenörsarvode. Alltså 
om man mot en kund ska redovisa nedlagda kostnader och sen så säger han hur 
mycket vill du lägga på, på alltihopa, ja då har du ett entreprenörsarvode. Det här kör 
ju byggarna med ganska mycket. Dom har ju en redovisningsmetod men det betyder ju 
att dom slänger in alla sina tjänstemän, kalkylatorer och alltihop i 
projektorganisationen. Det gör ju att procentpåslaget i slutändan blir ganska litet. Det 
ska ju bara täcka kontorskostnader, förmånsbilar penna och papper i princip. När vi 
pratar nedlagda kostnader i projekt, då är det arbetslöner och material, det gör ju att 
vi ska täcka alla tjänstemannalöner och kontor och det och tjänstemanna lönerna är 
ganska stor del av övriga kostnader. Så vi kräver ett större procentpåslag för att gå 
ihop. Och de tär också en förståelse. Ska man lyckas med partnering så tror jag att 
man måste packetera partnering på ett sätt som gör att man enklare kan skapa 
förståelse. Men det är komplext, om man tittar på respektive bransch så finns det ju 
gamla strukturer, såhär har vi alltid jobbat, såhär är rabattsystemen upplagda, såhär 
bedriver man en organisation, såhär ser våran resultaträkning ut, det här tas på 
projektet som vi bygger, resten är omkostnader som ligger i en stor påse utöver. Det 
gäller ju att hitta en modell där, vad ingår i projektet. I de partneringjobb som vi har 
nu där är det så att på vårt projekt så belastar vi det med material och arbetslöner, 
sen tar vi betalt för tjänstemannen när han är med på möten och han är delaktig  och 
när vi gör kalkyler. Då tar vi betalt för det och sen har vi ett påslag. Det blir mer 
konkret då men det gäller att få kunden att få en förståelse för det. Och sen är det ju 
de där, vad är arbetsledning. Enligt AB så ingår arbetsledning i timkostnaden för 
montören. Vad är skillnaden mellan arbetsledning och delta i ett möte om utveckling. 
Ja det är ju ganska enkelt. Jag menar arbetsledning är att se till at flödet med 
material och alltihop fungerar på arbetsplatsen, men att sitta med i möten och göra 
kalkyler, det är inte arbetsledning. Så det finns ju ingen jätteklar gräns för vad som är 
vad, vissa kunder anser att i arbetsledning så ingår allt och vissa har en förståelse för 
det. 
 

4. Vilken traditionell entreprenadform är mest lämpad att kombinera med 
partnering och varför? 

Totalentreprenaden kanske är att föredra rent spontant för att då är det ju så att vi 
väljer den konsulten som vi vill för att det här projektet ska bli optimalt. Vi äger ju 
hela installationen, vi har ju ett funktionsansvar. Så att vi äger ju produkten. Om nu 



  

 

beställaren väljer en konsult och det är ju ytterligare en part som har en 
konsultförsäkring, så risken är att det blir för många hängslen och svångremmar i 
projektet. Om exempelvis ska dimensionera en radiator, om jag gör det så tar ju jag 
ansvar för det, då är ju jag ansvarig. Om beställaren ringer till konsulten och frågar 
vilken storlek på radiator det ska vara, då kanske han tar i lite grann för att han vill ju 
inte att det ska komma tillbaka till honom att den blev för liten. Det kanske blir att 
man har högre nivå på handlingen då för att många gånger vill ju beställarens konsult 
minska riskerna, och han behöver ju inte stå ansvarig för vad det kostar. Jag kan dra 
ner nivån för att jag har en bra relation med den konsulten och vi har hittat en nivå 
där han väljer ut det slimmade alternativet och jag gör avvägningen är det en risk 
eller inte. Till skillnad mot när det sitter någon som jag kanske inte har någon relation 
till. Han vill ju undvika att han har gjort nått fel. Så totalentreprenad för att då styr vi 
över hela produkten. 
 

5. Vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionella projekt och projekt 
med samverkansformen partnering? 

Största skillnaden är ju att det tillkommer forum med mjuka parametrar, och med det 
menar jag att det tillkommer forum där man inte diskuterar vad som ingår och inte 
ingår utan man pratar istället om hur ska vi göra. Men en stor skillnad är också att 
man lägger ner en hel del kraft på att de som sitter runt borde förstår varandra, kan 
kommunicera med varandra, teambuilding. Man åker iväg, man träffas man snackar 
skit, sen är det inte alltid säkert att det synkar men man får en ökad förståelse för 
varandra. Annars kanske man träffas på första byggmöte och sen så sitter man på två 
olika stolar och sen sak man diskutera och försöka hitta nått gemensamt, det är inte så 
lätt. Men har man ett gemensamt mål för projektet vilket oftast kommer till i dom här 
bitarna då har man ju det gemensamma målet och en ökad förståelse för hur man ska 
komma dit, men det är också för att man pratar om det. Det här är mina problem och 
mina möjligheter och så synliggör man det för andra och så blir det lättare en 
kommunikation. Det är väl den största skillnaden jämfört med traditionella projekt, vi 
känner oss mer delaktiga. 
 

6. Ange några betydande för-/nackdelar med partnering. 

Har man bara en förståelse för varandra och förståelse för att alla måste tjäna rimligt 
med pengar så att man inte lurar varandra så har man alla förutsättningar för att 
lyckas eftersom man har gemensamma mål för projektet. Om alla ska bevaka sin lilla 
bit i projektet så blir det mer komplext. Nackdelarna med partning är om personerna 
som ingår i projektet inte förstår vad det innebär utan man säger att det är partnering 
och bedriver man det på ett traditionellt sätt. Egentligen finns det inga nackdelar med 
partnering, börjar man rätt från början och har en förståelse för varandra så kan jag 
inte se några nackdelar med partnering. Det skulle väl endast vara om man inte får 
vara med, att man inte blir utvald att vara den entreprenör som man vill bedriva 
partneringprojekt med, för då kommer du ju inte in även om du har ett lågt pris. En 
nackdel, men det behöver ju inte vara en nackdel är att det kräver mycket mera 
tjänstemanna tid. Det krävs alltså mer resurser att göra ett partneingprojekt, det krävs 
ju mer tid, du måste ju lägga mer tid i teambuilding och möten och andra forum där 
fler deltar. Och kan man inte åstadkomma någon förbättring i slutändan så lär det 
inte bli billigare, men det kanske var roligare. 
 



  

 

7. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 
arbetsmetoden för ert företag? 

Förståelsen för ekonomi. Det är ju att vi har rätt bemanning med rätt kompetens och 
vi får en ekonomi i dom projekten, inte tjäna för mycket men inte tjäna för lite heller. 
 

8. Vilka erfarenheter och kompetens anser du krävs av övriga aktörer som 
medverkar i projektet? 

En förståelse för vår verksamhet. En förståelse för hur det ser ut, hur fungerar el vs 
och vent. Förstå hur installationsbranschen ser ut, det är ju en kompetensfråga för att 
lättare kunna kommunicera. Likaså med erfarenheter, det är ju en förståelse för oss så 
att man inte hela tiden behöver vara övertydlig. 

9. Finns de några nyckelfaktorer inom partnering som ni vill framhäva och i så fall 
vilka? 

Det borde bli en bättre slutprodukt genom att samverka, första varandras problem och 
ta hänsyn till varandras problem eftersom det finns möjligheter i ett partneringporjket 
att föra en rakare dialog. För at beskriva det spontant med några ord så kan jag 
nämna, teambuilding, gemensamt mål, ekonomi. 
 

10. I vår teoretiska referensram nämner vi att partnering bidrar till ett aktivt 
deltagande av alla aktörer genom hela processen. Hur väl stämmer det överens 
sett ur ert perspektiv och vilka möjligheter har ni att påverka projektet? 

Ja men det stämmer, alltså med tanke på dom jobben där vi bedriver partnering i dess 
rätta bemärkelse, där beställaren har lagt ner mycket tid och kraft på det här för att 
det ska bli rätt så stämmer ju de. Vi kan påverka, däremot tror jag att vi har mycket 
att lära. Eftersom vi deltar i ett partneringprojekt så tror jag vi har mycket att lära då 
det gäller att få andra att förstå varför det ska välja ne annan produkt. Vi är idag 
dåliga på att ge alternativ som gör at tvi kan tillför mer till kunden, där kan vi bli 
bättre. Vi är nog lite låsta i det gamla tänket att vi ska använda de här prylarna för att 
det är mest kostnadseffektivt. Vi tar inte fram ett annat ventilationsaggregat som drar 
mindre ström för att vi vet att det är dyrare. Det tror jag vi kan bli bättre, på hitta 
bättre metoder att ta fram sådana grejer och prestera på ett sätt som gör att andra 
förstår att det är i förvaltningsprocessen vi  pratar om, det är där vi sparar pengarna. 
Det är för mycket kostnadseffektivt byggande.  
 

11. I vår teoretiska referensram nämner vi vikten av att arrangera en workshop 
samt att alla aktörer har öppen ekonomi. Hur väl stämmer det överens med 
verkligheten? 
Jag skulle börja med att säga att en workshop inte räcker, men givetvis måste man ha 
någon form av teambuild och då handlar det ju inte bara om att jag som regionchef 
och chefen på NCC och någon mer som är ombud för det här bygget träffas och säger 
att nu ska vi köra partneringprojekt, alla ner till ledande montörer måste vara med i 
en sådan här workshop för att skapa kulturen på bygget. Det måste ju engagera alla 
på bygget som har någon typ av ledande befattning som styr processen. Sen gäller det 
kanske att anlita proffs för att köra workshopen, det är ju ingen att man gör hur som 
helst det måste ju vara ett gemensamt upplägg. Självklart kan man sätta upp en 



  

 

partneringdeklaration på ombudsnivå men för att nå verkligheten så måste övriga 
aktörer vara aktiva så man inte glömmer bort alla på bygget.  
Öppen ekonomi självklart, men inte uppkoppling till vårat ekonomisystem eftersom vi 
har vissa avtal med våra leverantörer som vi inte vill att våra konkurrenter ska veta 
hur dom nivåerna ser ut. Redovisning på fakturanivå, och arbetstid, insatta 
tjänstemannatimmar underentreprenörer, det ska ju kunna verifieras alltihopa. 
 
 

12. Många gånger så fungerar installatörer som underentreprenörer. Hur påverkas 
informationsflödet vid projekt med samverkansformen partnering? 

Det här är ju en bit som är lite problematiskt. Mer och mer idag så lägger man in 
saker och ting i byggnet. Det är alltså en webbaserad hemsida om jag uttrycker mig så 
där all dokumentation på hela projektet lägg in. Så man skickar inte filer på mail och 
papper utan man får själv aktivt gå in och läsa information i ett projekt. Och ju större 
projektet är ju mer komplext blir det här. Vad ska du som projektledare ör exempelvis 
el, vad du ska läsa. För allting hamnar ju här, så man måste ju hitta någon struktur 
för hur information ska ske så att inget missas. Och i de samverkansprojekt som finns 
idag som vi bedriver så får vi mer information., Men det är lätt att beställaren lägger 
ut för mycket information för man inte vet vad man ska ta åt sig, man ve inte vad man 
ska titta på.  Men vi får mer information i ett samverkansprojekt än vad vi normalt får. 
 

13. På vilket sätt anser du att man finner optimala lösningar för kunden på bästa 
sätt? 

Jag tror inte vi gör det idag ,vi försöker och vi duktiga på optimala lösningar men jag 
tro vi kan bli bättre. Alltså man kan ju nå optimala lösningar utifrån den kompetens 
som vinns i projektet men jag är övertygad om att man kan lyfta nivån. Bland annat 
kanske genom att om tid finns prata med folk som har erfarenheter frånliknande 
projekt. Erfarenhetsutbyte och referensobjekt är väldigt viktigt för att nå optimala 
lösningar. Idag så fungerar ju byggbranschen så att i mångt och mycket, nu 
generaliserar jag naturligtvis, men har man jobbat 40 år så vet man ju själv vilken 
metod som är bäst, men du har inte lärt dig av någon annan utan det är ju din egen 
erfarenhet. Där finns det en del att lära i byggbranschen, att man kan få en som är 
platschef men som inte har jobbat så länge och ha samma kunskap som en so har 40 
års erfarenhet. Man tar fasta på dom erfarenheter som finns, inte bara i den egna 
organisationen utan man söker kunskap hos andra. Men så handlar det också om att 
tillsätta rätt resurs för projektet, en projektledare som deltar i ett projekt har ju olika 
kompetensnivåer. Man måste ju anpassa kompetensribban efter vad kunden vill betala 
också. 
 

14. Hur hanteras/hanterades konflikter och problem mellan aktörerna i de projekt 
som företaget deltar/deltagit i? 

Konflikter kan jag ju inte säga att det har varit några egentligen., Vi har ju ett projekt 
där vi hade ett incitamentsavtal med partnering, där man hade lagt ett tak pris så att 
säga. I grunden hade vi ju grova handlingar, systemhandlingar så att säga. Sen 
räknade vi fram ett pris och sen under byggets gång så blev det ju massa förändringar 
utifrån hur vi hade tänkt. Det är ju en kombination hur vi tänkt mot slututförandet, så 
vi hamnade ju över tak priset så vårt arvode blev ju för litet. Men  det var ingen 



  

 

konflikt, men det var ett problem. Vi går ju inte in i sett sånt jobb igen för det ger oss 
ingenting. Det är väl ett problem som jag sett, att man har felaktiga ramar i projektet 
som gör att när det blir sådana här avsteg så har man ingen förståelse för det, då är 
man tillbaka i det gamla tänket. Detta var ju en konkurrenssituation för att sätta tak 
priset för att bli den utvalda entreprenören, och där har vi ju styrningen igen då från 
början, att man är pressad prismässigt men så ska det bli partnering, det är inte 
optimalt. I det här fallet kanske man borde varit mer vaken att höja takpriset under 
entreprenadens gång. 
 
 
 

15. Hur bedöms arbetsinsatsen för olika aktörer i förhållande till en traditionell 
entreprenad? 

Många gånger är det den lokala organisationen, hur den är sammansatt, vilket 
förtroende kan dom skapa lokalt, som är avgörande för om man får vara med i 
partnering eller inte. Jag tror att ett större företaget som vi har mer att göra där, gå 
ut på bredarefront. Det är i princip NCC och deras ledning som har tagit fram 
någonting, sen gäller det ju för alla deras medarbetare att jobba mot det. Det är ju 
också en resa att gå. Där har ju inte bravida deklarerat så här jobbar vi med 
partnering utan det är ju merlokalt betingat.  
 

16. Var i processen finns det mest pengar att tjäna i ett projekt med 
samverkansformen partnering? 

Jag tror att det kan vara tufft att projektera samtidigt som du producerar eftersom du 
kan få spilltid montagemässigt. Egentligen kan du ju spara i alla processer. I en 
projektering så spar du ju också om du samverkar, men det är inte säkert att du 
sparar, det är ju inte säkert att det bli billigare. Du kanske väljer en produkt som har 
lägre livs kostnad, men kostnader för projektet blir dyrare, men det gör man ju i 
överenskommelse med kunden. Jag tycker det är en svår fråga, jag har inget bra svar, 
man kan tjäna i alla processer om man gör det på rätt sätt. Men om man tar 
projekteringen till exempel, det är karl du kan tjäna mer pengar, det hänger ju på vem 
som gjort handlingarna från början vilken ansvar den konsulten har, har han både 
hängslen livrem och svångrem för att han vill kunna gå fri, eller har han tagit några 
risker förstå mig ¨rätt, har han tagit ner kraven något. Så projektering är ju grunden 
för att produktionen ska bli effektiv. Så samverkar man då under projektering både 
när det gäller materialval och effektiva arbetsmetoder och man nyttjar det som finns 
på marknaden som för närvarande är mest kostnadseffektivt, där tror jag att vi har 
större kunskap än dom konsulterna som bara sitter och ritar. Jag tror man ska akta 
dig för att projektera samtidigt som man producerar. Om man driver ett 
partneringprojekt så kanske man har flera månader på sig att fundera hur man ska 
göra, vilket gör att det inte blir så stressigt, man kan planera, det finns mer tid, man 
blir mer insatt i när går det igång, vilka resurser krävs, hur ska vi gå vidare, vem gör 
vad, man kan göra noggrannare tidplaner,. Det finns ju mer tid och det sparar man 
pengar på, det är jag övertygad om. Du undviker kollationer, du undviker att det blir 
bemanningtoppar där man slänger in för mycket folk. Tid och planering är ju det som 
man skapar i ett partneringpojekt som jag tror är största vinsten. 
 



  

 

17. På vilket sätt tror du strategisk partnering kommer påverka konkurrensen i 
framtiden? 

Jag tror ju att det kommer påverka konkurrensen, dom som är med är ju med så att 
säga och dom som inte är med får ju svårare att konkurrera. Jag hoppas verkligen att 
det kommer bli nått stabilt i det här och lyckas man med det här så kommer det bli 
problem för dom som inte får vara med i partneringprojekt.  
 

18. Hur tror du partnering kommer utvecklas i framtiden? 

Mina ambitioner är ju at det blir partinger i framtiden också även när det är 
lågkonjunktur. Men då kanske man har en annan angreppsvinkel tillsammans istället, 
då kanske det inte är livscykelkostnaden, då kanske det är att pressa priserna som är 
det viktigaste. Det som kan vara svårt för det mindre entreprenörerna jämfört med 
Bravida det  är ju att vi har en stab som jobbar med inköp och jobbar med  
verksamhetsutveckling, det kan ju va vi som tar  in i dom här partneringprojekt, för att 
ytterligare bidra med kostnadseffektiva resurser och metoder. 

  
 

 


