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Förord 
Rapporten är skriven vid Halmstad Högskola, Byggingenjörsprogrammet, Examensarbete 
15hp. Rapporten är skriven i samarbete med Peab. Vi vill tacka våra handledare på Peab och 
alla personer som har ställt upp på intervjuer och gjort vår rapport möjlig att genomföra.  

Vi vill även tacka Bengt Larsson som har varit vår handledare vid Halmstad Högskola.  

Halmstad, Maj 2009 
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Sammanfattning 
Partnering är ett relativt nytt begrepp inom byggbranschen. Vi har tidigare under vår 
utbildning inte kommit i kontakt med partnering, vilket var skälet till varför vi valde att 
studera ämnet närmre. Denna rapport innehåller en grundläggande litteraturstudie som 
förklarar begreppet partnering, förutsättningar för att bedriva en partnering och vilka för och 
nackdelar det finns med partnering jämfört med traditionell byggprocess. Eftersom vi i denna 
rapport har haft ett samarbete med Peab så har vi tagit upp deras arbete och mål med 
partnering. Vi har även studerat praktikfall genom att vi har genomfört intervjuer med Peab 
och Peabs kunder i två utvalda projekt, där vi framförallt har studerat skillnader i kvalitet och 
ekonomi mellan partneringprojekt och traditionella projekt. I studien har vi fått ta del av 
många olika infallsvinklar på partnering genom att vi har intervjuat Peabs 
partneringansvarige, arbetschef, platschef, beställare och besiktningsman. Studien visar att 
partnering ger en bättre total kvalitet, eftersom att man tillsammans arbetar fram de mest 
lämpade lösningarna och metoderna för projektet. Detta styrker det som den litterära studien 
visar, att partnering ger en bättre kvalitet än traditionell byggprocess. Den litterära studien 
visar även att det ska bli billigare att använda sig av partnering, våra praktikfall visar dock att 
det inte har blivit någon skillnad, eftersom partnering kräver större resurser i projekteringen.  
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Abstract 
Partnering is a relatively new concept in the construction industry. We have earlier during our 
education not gotten in contact with partnering, there for we thought that it would be 
interesting to study the subject closer. This paper contains an elementary study of literature 
which explains the concept of partnering and the advantages and disadvantages with 
partnering compared to the traditional building process. In this paper we have had a 
collaboration with Peab, therefore we’ve also have explained their work and goals with 
partnering. To get the result that we wanted we have performed a case study consisting of 
Peab and Peabs costumers, in two selected cases. The case studies have mainly focused on the 
quality and economic aspects of the projects, between partnering projects and traditional 
projects. In our case study we have tried to get as many points of view as possible, therefore 
we have interviewed the person responsible for partnering at Peab, the foreman, local 
manager, costumer and the inspector. The result of the study shows that the quality of the 
building will be better when using partnering, due to that the most suitable methods and 
technical solutions are decided together. The study of literature shows that is should be 
cheaper to use partnering, but our case studies shows that there is no difference between using 
partnering or a traditional method. In a partnering more money is spent in the early stage of 
the project. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden till partnering och även vad rapportens syfte och 
mål är. Vi beskriver också vilka metoder som vi har använt oss av. 

1.1 Bakgrund 
Dagens byggprocess liknas ofta vid ett stafettlopp där det är många inblandade, höga 
gränskostnader, dubbelarbete och oklar ansvarsfördelning. Ett stort problem i dagens 
byggprocess är också att oberoende intressenter främst optimerar sitt eget resultat, vilket gör 
att det totala resultatet blir suboptimerat. Detta leder även till att det inte alltid blir de bästa 
helhetslösningarna för kunden och projektet. (Fernström 2003) 
 
Partnering nämns ofta som att man genom ett nära samarbete mellan partnerna och ett 
gemensamt åtagande kan en lägre produktionskostnad uppnås, färre fel i produktionen och 
därmed bättre kvalitet erhållas. Andra mål för partnering kan vara att uppnå en kortare 
projekttid, dock kan målen variera från fall till fall. För att uppnå dessa mål har olika aktörer 
valt olika sätt att samarbeta med beställare och entreprenörer. (Fernström 2003)  

I ”Byggindustrin nr 10 2008” säger Tomas Carlsson vd för NCC Construction Sverige att man 
med partnering: ”Får bättre lösningar och kundens behov uppfylls bättre. Man tycker 
dessutom att man får en bättre ekonomisk styrning.” Därför vill vi undersöka om det stämmer 
även för Peab och deras kunder, och i så fall hur stor skillnad det är jämfört med traditionella 
byggprojekt, gällande kvalitet, ekonomi och lösningar. Vi vill även undersöka vilka tydliga 
framgångsfaktorer som i så fall leder till det bättre resultatet.  

 

1.2 Syfte 
Vi vill i den här rapporten undersöka om partnering ger de påstådda fördelarna även i 
praktiken, i detta fall för Peab och deras kunder. Syftet med denna rapport är att genom 
undersökning av några jämförande projekt, ta reda på om Peab och Peabs kunder har märkt 
någon skillnad i kvalitet, kundlösningar och den totala ekonomin när man har använt sig av 
partnering, eller förtroendeentreprenad som Peab kallar det, jämfört med traditionell 
byggprocess. Har det blivit bättre eller sämre?  

 

1.3 Metod 
Vi genomförde en litteraturstudie inom partnering för att sätta oss in i vad partnering 
verkligen är för någonting. Meningen med detta var att vi skulle vara pålästa och veta vad 
som gällde när vi kom till intervjuerna. Denna litterära del har vi även med i examensarbetet 
som en bakgrundsdel för läsaren.   

Vår empiridel består av kvalitativa intervjuer. Vi har studerat två byggprojekt, ett 
partneringprojekt och ett traditionellt projekt. Vi har intervjuat platschefen och beställaren på 
respektive projekt för att se vad de tycker har fungerat bra och dåligt i partneringprojekt 
respektive traditionella projekt. Vi har även intervjuat arbetschefen som har varit ansvarig för 
våra utvalda projekt. För att få en inblick i Peab koncernens syn på, och arbetssätt i en 
partnering så har vi intervjuat den partneringansvariga för hela koncernen.   

Alla intervjuer har gjorts på plats hos den intervjuade personen. Vi har valt att ha relativt 
öppna intervjuer med lite vägledningsfrågor men med stort utrymme för egna reflektioner och 
inlägg. Vi har både bandat intervjun och låtit intervjupersonerna utveckla och beskriva svaren 
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med modeller så att vi har uppfattat allting ordentligt. Vi har försökt att vara väldigt ödmjuka 
när vi har intervjuat och försökt skapa bra dialog för att få så utförliga svar som möjligt, 
eftersom det är en kvalitativ undersökning vi har gjort.  

Vår avgränsning är att vi endast har undersökt Peabs projekt, personal och kunder. Vi har 
endast undersökt bostadsprojekt där vi har fokuserat på utvecklingen i kvalitets-, ekonomi- 
och övriga frågor. En annan avgränsning är att vi bara håller oss till kvalitet, lösningar och 
ekonomi, alltså kommer inte alla aspekter att tas med. Vi har framförallt fokuserat på 
partneringprocessen.  
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“Partnering is a structured management approach to 
facilitate teamworking across contractual boundaries. Its 

fundamental components are formalized mutual objectives, 
agreed problem resolution methods, and an active search 

for continuous measurable improvements.” 

2. Definition och begrepp 
Partnering kom från början som en modell från USA. I Europa slog partnering igenom först i 
England och Danmark, vilket berodde på att byggherrarna/beställarna var väldigt frustrerade 
över att genomföra projekt med ständiga tids- och kostnadsöverdrag samt tvister enligt 
Fernström (2006). I det här kapitlet kommer vi att beskriva begreppet partnering och vilka 
huvuddelar som ingår. 

2.1 Vad är partnering? 
Partnering är ingen ny entreprenadform utan det är ett nytt sätt att samarbeta och driva ett 
byggprojekt. Partnering kan ses som ett sätt att tydliggöra de etiska förhållanderegler och 
gemensamma mål som inte innefattas av själva kontraktet (Stephenson 1996). I partnering är 
alla nyckelaktörer med tidigt och bidrar till en så bra slutprodukt som möjligt. Hela idén med 
partnering är att alla ska spela med öppna kort och samarbeta med fullt förtroende för 
varandra och ta vara på allas erfarenheter och kompetens. Partnering bygger på att byggherren 
samlar den kompetens som behövs för projektet och ser till att alla är delaktiga i processen 
redan från början och att alla jobbar mot samma mål. I och med detta så undviker man det 
klassiska ”stafettloppet” som finns i dagen byggprocess, där en aktör är involverad en kortare 
period för att sedan lämna över till någon annan där ingen riktigt tar ansvar och man vet inte 
alltid vad som är gjort. I ett partneringprojekt blir ofta projekteringskostnaden högre än vid ett 
traditionellt projekt, detta måste man se som en omfördelning av resurser snarare än en extra 
kostnad efter som det oftast blir billigare i slutändan. (Kadefors 2002) 

Fernström (2006) och Kadefors (2002) är eniga om att dessa är viktiga beståndsdelar i 
partnering: 

• Relationsbyggande 
• Gemensamma mål 
• Ett system för problem- och konfliktlösning 
• System för uppföljning av målen och mätning av förbättringar 

  

Många författare anser att det är fundamentalt att samarbetet struktureras och formaliseras. 
Det beskrivs väldigt bra av (Construction Industry Board 1997) 
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2.2 Projektpartnering och strategisk partnering 
Det finns två typer av partnering, strategisk partnering och projektpartnering. Strategisk 
partnering kan beskrivas som ett framtidskoncept där företag profilerar sig genom att bygga 
standardkoncept, med detta menas att man använder sig av samma samarbetspartners i 
samtliga projekt för att minska byggtider och sänka kostnader. Vid strategisk partnering är det 
viktigt att man håller sig till samma arbetslag för att inte tappa någon upparbetad erfarenhet 
och minska upplärningstiden från projekt till projekt. Detta blir väldigt konkurrenskraftigt. 
Projektpartnering å andra sidan används vid stora komplexa projekt som inte följer någon 
standardmodell och kräver specialiserade lösningar. I en projektpartnering handlar man upp 
samarbetspartners som är handplockade för just det projektet (Fernström 2006). 

Det är lättare att säga när det inte är lämpligt att använda sig av partnering än när det är det. 
Partnering är inte lämpligt att använda när det är en väl bestämd produkt, väletablerad metod 
och risken för fel i utförandet är liten. Eftersom partnering kräver ett större arbete i 
planeringsskedet, extra mötestider och mer byråkrati så lönar det sig inte att använda sig av 
partnering vid små och enkla projekt (Fernström 2006). Detta håller Kadefors (2002) med om 
men säger också att det finns vissa författare som är aktiva inom partnering som menar på att 
partnering har bäst förbättringspotential vid repetitiva och relativt standardiserade projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. När de olika typerna av partnering är lämpliga (Karlsson & Johansson 
2004) 

Det är alltid byggherren som bestämmer om man ska använda sig av partnering eller inte. Det 
är väldigt viktigt att byggherren medverkar aktivt under hela projektet eftersom det bara är 
han som kan balansera kostnad och värde i projektet. Om byggherren inte medverkar aktivt i 
processen är risken stor att kostnadsbesparingar görs genom rena nedskärningar, i stället för 
att hitta bättre och billigare lösningar med samma kvalitet och funktion (Kadefors 2002).  
Byggherren och huvudentreprenören och de viktigaste projektörerna måste vara övertygade 
om att partnering är en framgångsrik strategi, detta är en väldigt viktig grund för att partnering 
ska lyckas. De måste vara beredda att sätta till resurser, inklusive egen tid, för att kunna 
förbereda och genomföra ett lyckat partneringprojekt. Man måste även vara villig att förändra 
den rådande organisationen (Stephenson 1996). Det rekommenderas att varje organisation 
utser en intern partneringansvarig, någon som brinner för partnering och kan sprida 
engagemang och se till att alla jobbar mot samma mål enligt Kadefors (2002). 



 
15 

 

2.3 Gemensamma mål 
I en partnering är det viktigt att man sätter upp gemensamma mål och får alla parter att dra åt 
samma håll. Därför är det viktigt att man skapar ett win-win tänkande och att alla parter 
känner till och respekterar varandras behov och intressen. Det kommer alltid att finnas 
motsägelser och krockar i de olika parternas intressen, därför är det viktigt att man använder 
sig av en målformuleringsprocess där alla får komma till tals och uttrycka sina mål. Samtidigt 
som man lyfter fram sina egna mål så skapar man en förståelse för de andra aktörernas mål 
och problem. De gemensamma målen formuleras i en partneringdeklaration som alla ska 
skriva under. Deklarationen ska beskriva en vision för vad projektet ska uppnå och hur man 
ska göra det. Partneringdeklarationen innehåller ofta ekonomiska aspekter för att det ska ligga 
i allas intresse att projektet går bra (Kadefors 2002).  

 

2.4 Relationsbyggande 
I en partnering är det viktigt att man har en tillit för varandra, det är därför viktigt att man 
bygger upp en nära relation med varandra för att få det bästa resultatet. En viktig del i en 
partnering är att man får in rätt inställning i projektet, detta genom att få in rätt typ av 
människor som har bra personkemi och tar ett stort ansvar (Kadefors 2002). 

Hinder för partnering 
När man ska arbeta med partnering anser Kadefors (2002) att det är lätt att gamla rutiner och 
vanor tar över och hindrar partnerskapet, t.ex. hur organisationen är uppbyggd, attityden och 
traditioner.  

Organisation som hinder: 

• Överdriven hierarki . 
• Begränsad delegering av ansvar och problemlösning. 
• Låg grad kommunikation mellan de olika aktörerna i projektet. 

Attityd som hinder: 

• Mer fokus läggs på att hitta den skyldiga än på att lösa problemen. 
• Ovilja att kommunicera mellan de olika arbetsgrupperna pga. risk att upplevas som 

ansvarig. 
• Brist på verkligt engagemang. 
• Man litar inte på varandra. 

Tradition som hinder: 

• Hantverkarna har kunskaper som inte utnyttjas fullt ut. 
• Benägenhet att undvika personligt ansvar. 
• Stela roller och procedurer. 

Val av Medarbetare 
När man ska jobba med ett partneringprojekt är det viktigt att man har rätt typ av människor i 
projektet, man vill ha personer som är engagerade i det som görs. Extra viktigt är det att man 
har folk som brinner för partnering på chefs- ledarpositioner i företaget, som kan sprida sin 
entusiasm till övriga i organisationen. Partnering kräver att man har en högre kompetens 
gällande fackkunskaper och social förmåga än vid ett traditionellt projekt, så att inte resultatet 
blir suboptimerat. Det är viktigt att välja medarbetare som är villiga att kompromissa och 
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skapa en win-win situation för alla parter, men för den delen inte bara ge efter för andras 
behov och intressen. Man eftersträvar att personerna som är inblandade har en hög 
ambitionsnivå och en nyfikenhet att prova nya metoder och lösningar, istället för att göra som 
man alltid har gjort. Det är önskvärt att de medverkande i ett partneringprojekt har goda 
kunskaper i kommunikation och samverkan, därför utförs ofta utbildningar i samband med 
workshops (Kadefors 2002).  

Workshops 
Man kan utgå från att deltagarna i ett partneringprojekt inte känner varandra och därför måste 
de genomgå någon form av teambuilding för att snabbt lära känna varandra. För att man ska 
få en positiv start i partneringprojektet är det viktigt att man genomgår den inledande 
workshopen så att man skapar en bättre relation till sina medarbetare. Workshops är en typ av 
möten där de medverkande i de olika företagen får en chans att lära känna varandra innan 
projektet startar. Man börjar med en inledande workshop på 2 dagar och sedan följer man upp 
med en 1 dagars workshop ungefär var tredje månad för att följa upp de partnering mål man 
har fastställts i partneringdeklarationen. En Partneringdeklaration är ett dokument som inte är 
juridiskt bindande, den innehåller de gemensamma mål och förhoppningar för projektet som 
man har ställt upp under den inledande workshopen (Kadefors 2002), (Fernström 2003).  

I den inledande workshopen skall alla nyckelpersoner i de organisationer som ingår i 
partneringsamarbetet delta. Här lär man känna alla medarbetarna i projektet, man skapar en 
större förståelse och respekt för de andra aktörerna och deras behov. Det är viktigt att man 
lägger ner mycket tid på möten i början av projektet, så att alla är motiverade och känner sig 
delaktiga och kan påverka projektets utveckling och bidra till bättre lösningar för kunden. De 
huvudsakliga delarna i en inledande workshop är:  

• Teambuilding. 
• Ta upp gamla konflikter och lös dem, börja bygga förtroende för varandra. 
• Alla parter ska få chans att redovisa sina behov och önskemål, så att man kan komma 

fram till den bästa gemensamma lösningen. 
• Analysera var de olika aktörernas intressen krockar och vad man kan göra för att 

undvika problem och hålla en fortsatt god relation. 
• Vision, mål och delmål tas fram gemensamt genom brainstorming. 
• De gemensamma målen skrivs ner i en partneringdeklaration som sedan skrivs på av 

alla i workshopen. 
• Man bestämmer hur organisationen ska se ut, arbetssätt, konflikhantering, 

ansvarsfördelning, befogenheter, arbetsuppgifter och roller. 
• Planering av mötessystem och kommunikation. 
• Riskbedömning och riskfördelning, minimera riskerna och fördela ansvaret till den 

som kan hantera risken bäst. 
• Incitamentsavtal, bonussystem vid bättre resultat än väntat. 

Under projektets gång genomförs uppföljande workshops ungefär var tredje månad för att 
följa upp processen. Dessa är kortare workshops på max en dag och syftar till att följa upp de 
mål och delmål som har tagits fram i partneringdeklarationen. Här tar man även upp problem 
och konflikter som har dykt upp under projektets gång. Man måste även ha workshops när det 
dyker upp nya aktörer i projektet så de blir presenterade i teamet, här behöver inte alla delta 
men det ska finnas en representant från varje berört fackområde. 
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Hela projektet avlutas med en workshop där man går igenom partneringmålen och diskuterar 
vad som kan förbättras långsiktigt till framtida projekt. Denna avslutande workshop är även 
till för att få ett mer formellt avslut på samarbetet och fira att projektet är avklarat (Kadefors 
2002), (Fernström 2003). 

 

2.5 Partnering projektledarens egenskaper 
Partneringledaren skall behärska det mesta som krävs av en traditionell projektledare men det 
viktigaste är ledaregenskaperna och att kunna sätta samman rätt team. Detta betyder att det 
kommer ställas höga krav på partneringledaren. En partneringledare skall vara en neutral part 
som kan verka för projektets bästa, han ska se till att alla sätter projektet i centrum och arbetar 
för projektets och kundens bästa. Även om partneringledaren ska vara neutral så kan han 
givetvis tas från något av de företagen som ingår i partneringteamet. Som partneringledare 
måste man ha hög kompetens och erfarenhet inom byggbranschen. Det är viktigt att man som 
partneringledare har ett starkt engagemang för människor så att man bryr sig och engagerar 
sig i medarbetare och kunder. Som partneringledare är det viktigt att man ser till att alla parter 
känner sig delaktiga och får komma till tals. Ledaren ska också se till att alla har en 
gemensam vision för projektet, tydliga mål och delmål. Som partneringledare skall man vara 
drivkraften och motorn inom projektet samt skapa förtroende och tillit. En viktig del av detta 
är att man firar framgångar och gör så att arbetarna känner stolthet. En annan uppgift som 
ligger på partneringledaren är att han skall bidra till en hög kreativitet hos teamet, för att hitta 
nya lösningar och jobba med ständiga förbättringar. Som partneringledare är det viktigt att 
man är lyhörd och uppmärksam för konflikter i teamet, ta upp dem till ytan och försök att lösa 
dem så tidigt som möjligt. Vid större och mer komplexa projekt kan man ha en 
partneringledare som sköter samverkan och håller ihop teamet, medan man har projektledare 
för projekteringen och produktionsprocessen, och givetvis även projekteringsledare och 
platschefer. (Fernström 2003) 

 

2.6 LOU, Lagen om offentlig Upphandling 
Många tror att partnering inte går att kombinera med lagen om offentlig upphandling, men 
detta stämmer inte. Lagen om offentlig upphandling (LOU) berör de beställare som är från 
den offentliga sektorn, t.ex. ett kommunalt fastighetsbolag. Om man ska använda sig av 
partnering med LOU så gäller det att det handlas upp med stor tydlighet och mjuka 
parametrar, t.ex. att man gärna ser en erfarenhet av partnering och att man har erfarna ledare 
som har jobbat med partnering i andra projekt (Fernström 2006). Vid val av anbud måste den 
upphandlande myndigheten välja antingen det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt 
t.ex. genomförandetid, miljöegenskaper och kvallitet, eller det lägsta priset. (LOU 2007:1091)  

I Sverige är det vanligt att entreprenörer och leverantörer överklagar när de förlorar 
anbudskontraktet, även att man tiger om möjliga problem för att sedan kunna använda det mot 
byggherren för att få extra fakturor. Gör man detta inom partnering kommer det leda till att 
man förstör relationerna med kunden för gott. Därför bör byggherren arbeta aktivt med att 
försöka utesluta entreprenörer och leverantörer som missbrukar överprövningar och 
förtroende. (Fernström 2006) 
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Citat ur Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling kap 12: 

 ”Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt: 
 1 § En upphandlande myndighet skall anta antingen: 
 1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den 
 upphandlande myndigheten, eller 
 2. det anbud som innehåller det lägsta priset. 
 Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest 
 fördelaktiga, skall myndigheten ta hänsyn till olika kriterier 
 som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, 
 leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, 
 driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, 
 funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. 
 En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen 
 eller i förfrågningsunderlaget ange vilken grund för 
 tilldelning av kontraktet som kommer att tillämpas.” 
 
År 2007 kom en ny utgåva av LOU som underlättar för beställarna. Några av de viktigaste 
ändringarna som gjordes var (Fernström 2006): 

• Före upphandling så har man rätt att förhandla, det innebär att arkitekter, konsulter, 
entreprenörer och installatörer kan vara med i ett tidigt skede och kan sedan vara med 
och genomföra projektet. 

• Anbuden viktas och rangordnas och utvärderas efter detta. Detta ger en tydligare bild 
av entreprenörens hårda och mjuka parametrar, lättare att jämföra. Beställaren måste 
även informera om hur utvärderingen har gått till. 

• Man har rätt att träffa de bästa anbudsgivarna efter anbudsöppningen, de får sedan 
presentera sitt anbud samt att man intervjuar nyckelpersoner i projektet.  På så sätt får 
man en tydligare bild av vilken kompetens och inställning till partnering de har. 

 
2.7 Framgångsfaktorer för partnering 
För att nå framgång i ett partneringprojekt så är det viktigt att man har tydliga faktorer. Här 
följer några av de viktigaste faktorerna (Fernström 2006): 

• Ärlighet 
• Helhetslösningar för kunden och kundens behov i fokus. 
• Gemensam vision, tydliga mål och incitamentsavtal. 
• Ledarskap och teamwork. 
• Kommunikation och information. 
• Konflikthantering och problemlösning. 
• Riskbedömning och riskfördelning. 

Givetvis är det en väldigt viktig del i partnering att alla är ärliga mot varandra och spelar med 
öppna kort, samt att man litar på sina medarbetare och deras kompetens. Man ska alltid tänka 
på att kunden ska vara i fokus och man ska veta vad kunden förväntar sig, och sträva efter att 
överträffa de förväntningarna. Man ska tänka på att det är helhetslösningarna och 
helhetsintrycket som räknas för kunden. När man arbetar med partnering är det viktigt att den 
högsta ledningen verkligen tror på partnering för att bygga relationer med viktiga kunder och 
att de ger fullt stöd och motiverar de som arbetar med partnering. Ledarens arbete i teamet är 
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mycket av en coachande roll där det gäller att sätta samman bästa möjliga lag som stöttar 
varandra och arbetar med stor öppenhet, förtroende och tillit. En viktig del för att projektet 
ska nå framgång är att ledaren sätter upp mål och delmål, skapar visioner och fördelar ansvar 
och roller. Det är även viktigt att ledarna har hög empati och social kompetens, för att bygga 
relationer både med kunder och i teamet. Det är viktigt att alla som arbetar i teamet är fullt 
informerade om vad som händer. Alla i teamet ska kunna få tillgång till all tillgänglig 
information, det får inte finnas några hemligheter i projektet, detta måste ledaren förstå. Det är 
viktigt att alla medverkande i projektet har samma vision så att alla drar åt samma håll, detta 
måste sedan kombineras med tydliga, mätbara mål så att man ser att projektet fortskrider som 
planerat. (Fernström 2003)  
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3. Erfarenheter från tidigare projekt 
Detta kapitel tar upp de erfarenheter man har av partnering från tidigare studier. Vi tar upp de 
påstådda för- och nackdelar som finns med partnering och traditionella byggprojekt, sedan 
jämför vi detta med resultatet av våra intervjuer i kapitel 6.  

3.1 Påstådda för och nackdelar med partnering. 
En fördel med partnering är att här kommer alla parter in i ett tidigare skede jämfört med i ett 
traditionellt projekt, och kan därför påverka och bidra med sin kunskap redan i 
projekteringsskedet av projektet, vilket leder till att kunden får mervärde och bättre lösningar. 
Även den framtida hyresgästen kan vara med och påverka i ett tidigt skede. Alla parter bidrar 
med kunskap och erfarenheter, även över de fackliga gränserna, eftersom alla är ansvariga för 
projektet så försöker man hjälpas åt och skapa de bästa helhetslösningarna. Eftersom alla 
arbetar mot samma mål och resultat så strävar man efter att lösa problem så snabbt som 
möjligt och alla konflikter tas upp direkt med de berörda parterna. En av de stora fördelarna 
med partnering är att alla hjälps åt och är ärliga mot varandra i stället för att försöka dölja 
problem (Fernström 2006). 

Andra påstådda fördelar med partnering 

• Kortare Projekttider 
• Bättre kvallitet och helhetslösningar 
• Bättre totalekonomi 
• Bättre samarbete mellan de olika parterna 
• Mervärde för kunden och övriga parter 
• Win-win lösningar 
• man lägger inte lika mycket resurser på anbudsberäkning i första skedet, vid förlorat 

anbud är förlusten mindre. 

En nackdel med partnering är att det inte lönar sig vid mindre projekt, <10 miljoner kr, 
eftersom projekteringskostnaderna blir orimligt höga jämfört med projektkostnaden. 
Partnering fungerar inte om parterna är oärliga mot varandra. Kravet är stort på kompetensen 
hos partneringledaren för att få alla att dra åt samma håll och engagera alla. Det krävs ett stort 
arbete för att förändra kulturen i byggbranschen för att få samtliga att jobba mot ett 
gemensamt mål och inte bara se till sitt eget bästa (Fernström 2006). 

3.2 För och nackdelar med traditionell upphandling. 
En fördel med traditionell upphandling är att det fungerar bra vid enklare och mindre projekt 
där projekteringen inte är så komplex. Projekteringskostnaderna blir mindre vid ett 
traditionellt byggprojekt. En stor fördel är att alla ritningar och handlingar är klara när man 
ska börja producera (Fernström 2006). 

Det är en nackdel med traditionell upphandling att man lägger ner mycket tid och pengar på 
anbudsberäkningar, får man inte ordern så har man lagt ner mycket resurser i onödan. Det kan 
vara väldigt hård priskonkurrens på marknaden som gör att man måste gå ner i pris och kan 
medföra att man får nollresultat i kalkylen. Traditionell byggprocess kan ses som ett 
stafettlopp där det är många inblandande en kort period för att senare lämna över det till 
någon annan. Detta kan leda till mycket dubbelarbete och det är oklart ansvar. Här blir alla 
parter oberoende intressenter där alla bara kämpar för att optimera sitt eget resultat och inte 
ser till kundens bästa (Fernström 2006).  
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”Inom Peab gör vi kundens intresse till vårt och bygger 
därmed alltid för framtiden. Genom att erbjuda processer 
och hög kvalitet kan vi överlämna en bra slutprodukt till 
våra kunder. Vår lyhördhet i den dagliga dialogen med 

kunder och beställare är viktig och i många fall avgörande 
för den kvalitet vi vill leverera. Vi vet att nöjda kunder 

kommer tillbaka och nöjda kunder är den bästa 
marknadsföringen som finns.” 

4. Partnering i Peab 
Partnering är vanligt ute i Europa och är speciellt vanligt inom den offentliga sektorn. Det 
finns en ständigt ökande efterfråga att partnering ska användas, och detta går hand i hand med 
Peabs vision om att effektivisera byggprocessen utan att tumma på kvaliteten. När man jobbar 
med partnering i Peab så följer man en väldefinierad arbetsstruktur, och har ett nära samarbete 
med beställaren (www.peab.se). 

4.1 Utveckling 
Peab har använt sig av förtroendeentreprenad sedan starten 1959. Peab utvecklade metoden 
för att kunna göra byggen så kostnadseffektiva som möjligt för kunden. Skillnaden mellan 
Peabs partnering och förtroendeentreprenad är att i deras förtroendeentreprenad väljer man de 
”verktyg” som passar beställaren och projektets behov bäst och samverkan sker helt på 
beställarens villkor. I en förtroendeentreprenad är beställaren inte lika engagerad som i 
partneringprocessen. Förtroendeentreprenaden ställer alltså större krav på Peab som bygg- och 
anläggningsföretag.  Förtroendeentreprenad har samma grund som partnering, det vill säga 
samarbete i tidigt skede, gemensamma mål och beslut samt total öppenhet i processer och 
system så som ekonomi och inköp (www.peab.se). 

 

Peab förklarar på sin hemsida (www.peab.se) sin kundsamverkan så här: 

 

 

 

 

   

 

 

 

Partnering kallas ibland för utökad samverkan, detta är något som Peab har strävat efter länge 
med sin vision om att effektivisera byggprocessen utan att tumma på kvaliteten. När man 
arbetar med partnering är det viktigt att samtliga parter medverkar helhjärtat under 
byggprocessens alla delar. I ett partneringprojekt börjar samverkan och engagemanget tidigare 
än i ett traditionellt projekt (www.peab.se). 

4.2 Partneringprocessen 
Peab beskriver att medarbetarna i ett partneringprojekt är mycket viktiga. Man behöver inte 
bara personal med rätt kompetens och produktionstekniskt kunnande utan de måste även ha 
rätt personlighet för att kunna samverka med andra och spela med ”öppna kort”. När man 
arbetar med partnering är det viktigt att man tar till vara på allas kompetens och att man litar 
på varandra för att komma fram till den gemensamt bästa lösningen för projektet. 

Enligt Peab är partnering bäst att använda där tiden är en bristvara, extra höga kvalitetskrav, 
behov av sänkta kostnader eller där man kan förvänta sig många förändringar. Det används 
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också vid högriskprojekt och när det finns många osäkra parametrar och även när det är 
projekt med stor repeterbarhet (www.peab.se).  

Några viktiga verktyg som Peabs partnering innefattar och arbetet struktureras efter:  

Workshops – Dessa hålls före, under och efter projektet. Syftet är att skapa gemensamma 
visioner och mål, att bygga team med mera. 

Partneringledare – Han eller hon deltar inte i själva byggprocessen utan fungerar som 
motorn i samarbetet och leder workshops, diskussioner och utbildningar. 

Partneringdeklaration – Ett måldokument som gemensamt arbetas fram och undertecknas 
av workshopdeltagarna. Deklarationen täcker också de etiska aspekterna av samarbetet och 
distribueras till alla involverade i projektet. 

Samarbete – Tillsammans utarbetas bland annat mötesgenomförande och risk- och 
konflikthantering. 

Öppenhet – Gemensamt incitament och ordnad kostnadsstyrning skapar total transparens i 
allt från inköp till ekonomisk redovisning. 

 

Man kan säga att Peab arbetar efter fem faser i sin partneringprocess. Detta är den generella 
arbetsgången som följs. 

Fas 1. Rita, beskriva vad som ska byggas, tidplan och budget. 
Vad ska vi bygga? Hur ska vi bygga? Hur mycket pengar har vi? Här lämnas någon 
form av anbud, och beställaren får ta beslut om det ryms inom budgeten och Peab får 
ta ställning till om det är genomförbart inom den angivna tidsramen. Det är inte 
ovanligt att man är med i processen så tidigt att det inte finns bygglov. 
 
Fas 2. Upphandling. 
Här får beställaren ta ställning till vad han vill ha och vad det kostar. Med den angivna 
standarden. Eventuella justeringar görs för att beställaren ska klara sin budget, t.ex. 
ändring av metod. 
 
 
Fas 3. Skriva avtal, projektering. 
Här skriver man ett kontrakt på den angivna standarden och man börjar rita projektet. 
 
Fas 4. Produktion. 
Produktionen startar, man kontinuerliga avstämningar för att se så man ligger i fas 
med planeringen. Det görs hela tiden ändringar och justeringar av projektet, det är 
viktigt att man upptäcker dem så tidigt som möjligt så att inte ändringarna blir dyrare 
än nödvändigt. Många detaljbeslut tas på plats under produktionens gång.  
 
Fas 5. Avslutningsfas, besiktning, överlämning. 
Man lämnar juridiskt över byggnaden till kunden. 
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4.3 Intervju med partneringansvarig Peab 
Vi har intervjuat den partneringanvsariga för hela Peabkoncernen för att få deras generella 
bild på partnering och hur de arbetar med det. Intervjun genomfördes på huvudkontoret i 
Helsingborg.   

Traditionell byggprocess 
I ett traditionellt byggprojekt ser den generella tidsmodellen ut som följer (se figur 4). 
Byggherren har en idé om vad han vill bygga, han kontaktar en arkitekt och konsulter för att 
realisera sin idé och hjälpa till att ta fram handlingar till förfrågningsunderlaget. Byggherren 
går sedan ut med förfrågningsunderlaget till olika entreprenörer som i sin tur avgör om de vill 
vara med och lämna anbud på projektet. Det är oftast bara det lägsta priset som avgör vem 
som blir antagen till att genomföra projektet. Byggprojektet utförs enligt de handlingar som 
arkitekt och konstruktörer har tagit fram, vid avvikelser från handlingarna så måste ÄTA-
arbeten (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten) utföras, och det blir i sin tur extra 
kostnader för beställaren. I en totalentreprenad så anger handlingarna bara vad som ska göras, 
alltså kan entreprenören själv välja hur arbetet ska genomföras. Eftersom entreprenören vill 
tjäna så mycket pengar som möjligt så väljer han metoder, lösningar och material som är mest 
fördelaktigt för honom. Det gör att kunden kanske inte får den kvalitet som han har förväntat 
sig.  

 

B   

     Projektering    FU    Anbud   Antagning   Utförande                       Slutleverans 

  

 

Figur 4. Tidslinje för ett traditionellt projekt (Peab) 

 

Partnering projekt 
När man använder sig av partnering så finns det inga färdiga handlingar innan anbudsfasen, 
utan de arbetas fram i samråd mellan beställaren och entreprenören under projektets gång. 
Detta medför att man tar tillvara på all kompetens och att alla lösningar blir bättre 
genomtänkta och att beställaren har en större inblick och möjlighet att påverka jämfört med 
ett traditionellt projekt. I en partnering så finns det alltid någon form av anbud motsvarande 
det i ett traditionellt projekt, skillnaden är att det inte nödvändigtvis är priset som är 
avgörande för vem som får genomföra projektet. I traditionella byggprojekt så tävlar man 
nästan bara om att ha det lägsta priset, men i en partnering så tävlar man mer om att ha de 
mjuka parametrar som är mest eftertraktade i just det projektet. Det kan t.ex. vara en bra 
organisation, tid, nyckelpersoner i projektet, bra referenser från liknande projekt eller att man 
har ett bra KMA arbete, dvs. bra kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbeten. Byggherren anger 
vilka aspekter som är viktiga för projektet och nollställer anbuden genom viktning för att göra 
dem jämförbara (se figur 5). 
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Referenser          25% 
Organisation           25% 
Ekonomihantering   10% 
Inköpshantering       10% 
KMA            5% 
Pris           25% 

 

 

 

 

Figur 5. Exempel på viktning av aspekter i anbudsfasen (Peab) 

En av de viktigaste delarna i en partnering är att skapa det team som är bäst lämpat att skapa 
projektet, teamet består av beställare, entreprenör, konsulter och specialkompetenser. Teamet 
hjälps åt med att skapa projektet, med metodval, materialval, tekniska lösningar, tidplan och 
budget. När man har skapat teamet så har man en inledande workshop där alla lär känna 
varandra och tar del av varandras målsättningar. När det är gjort så skriver man ner allt man 
kommit fram till i en partneringdeklaration som alla medverkande får skriva under. I 
projekteringsfasen så har man säkerställt metodvalen men man kanske inte har gjort någon 
detaljprojektering, vilket görs i samråd under utförandefasen. I en partnering krävs alltså att 
beställaren är aktiv och är med och fattar viktiga beslut, beställaren kan även tillsätta en 
projektledare som hjälper honom att fatta rätt beslut och ser till projektets bästa. Det viktiga i 
en partnering är att alla beslut som fattas sker öppet och att man fattar gemensamma beslut. 
Totalt sett så blir projekttiden kortare i en partnering, utförandetiden kan man säga är lika lång 
eftersom det är ungefär samma arbete som ska utföras, men den viktiga delen är att man kan 
starta byggprojektet tidigare eftersom alla handlingar inte behöver vara färdiga (se figur 6). 
Innan byggstart kan man säga att man har sparat in 20 % av projekteringstiden jämfört med 
den traditionella processen. Arbete med partnering ger även mervärde för kunden, eftersom 
man utarbetar lösningar tillsammans, vilket leder till att kunden får det den vill ha istället för 
att lösningarna blir suboptimerade. 

 

Partnering 

B 

    Anbudsfas    Team    Projektering    Utförande   Slutleverans 

                          Budget         Detaljprojektering, Ekonomiska frågor 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Tidslinje för ett partneringprojekt (Peab) 

Referenser           % 
Organisation           % 
Ekonomihantering  % 
Inköpshantering      % 
KMA           % 
Pris           % 
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och enkla projekt. Det är för att projekteringskostnaden blir orimligt hög jämfört med 
byggkostnaden. 

För att skapa ett intresse hos både beställare och entreprenör så använder man sig av 
incitamentsavtal som fungerar som en extra drivkraft som gör att beställaren vill spara pengar 
och entreprenören vill tjäna pengar. Generellt sett kan man dela upp projektkostnaden i en fast 
del och en rörlig del. Den fasta delen består av arbetsledning, arvode och bodar, och den 
rörliga delen består av material, arbetarlöner, och andra tidsberoende kostnader. Den fasta 
delen går inte att påverka medans den rörliga delen är den delen där man kan spara in 
kostnader. Oftast så delas vinsten/förlusten lika mellan beställaren och entreprenören och det 
kan kallas 50/50 incitament.  

LOU och partnering fungerar perfekt ihop, så länge som beställaren är väldigt tydlig med 
värderingskriterierna och viktar dem. Tidigare har man inom LOU varit tvungen att gå efter 
lägsta pris, men nu kan man välja efter det som är mest ”ekonomiskt fördelaktigt”. Om 
beställaren är riktigt tydlig i sina krav och viktar vilka mjuka parametrar som värderas högst 
är inte kravet att välja lägsta pris längre något hinder för att använda sig av partnering. 

 
Ex.1 
”En skola i Värmland gick ut och sa att kommunen hade satt undan 155 miljoner 
kronor för att bygga en ny skola. Här viktades priset bara till 5 %, alltså var det 95 % 
mjuka parametrar. Det entreprenörerna skulle ange var vilket arvode de ville ha för 
att göra jobbet. Den entreprenören som fick jobbet hade det högsta arvodet men fick 
det pga. att de mjuka parametrarna vägde in så tungt.” 
 
Ex.2 
”Vid anbudsgivningen för att bygga om Malmö central för banverket låg Peab 200 
miljoner kronor över den som var tvåa i anbudsgivningen men fick jobbet i alla fall. 
Detta på grund av att beställaren viktade organisationen och teamet som skulle utföra 
projektet så högt eftersom det var så komplexa arbeten som skulle utföras, vilket 
gjorde att priset inte spelade så stor roll.” 

 

4.4 Intervju med arbetschef Peab (AC) 
 Här har vi intervjuat arbetschefen för de två projekten som vi har studerat i våra praktikfall. 
Intervjun genomfördes på Peabs kontor i Halmstad. Frågorna delades upp i kvalitet, ekonomi 
och övrigt. 

Kvalitet 
Arbetschefen anser att det blir bättre kvalitet och helhetslösningar med partnering, eftersom 
Peab kan bidra med sin kompetens och sin kunskap, och beställaren med sin 
förvaltningskunskap. Detta bidrar till att man arbetar fram lösningarna tillsammans och det 
gör att kunden får ett mycket större mervärde och en längre livslängd på sin produkt. I ett 
traditionellt projekt så arbetar man mer individuellt och tänker kanske mer på kortsiktiga och 
billiga lösningar eftersom beställaren inte är med och påverkar besluten i samma omfattning 
som i en partnering. När det gäller metodval i en partnering så väljer man metoderna 
tillsammans med beställaren. I en partnering är det mest positiva att man sitter på samma sida 
bordet och försöker ta fram de bästa lösningarna för projektet, istället för att sitta på varsin 
sida och arbeta individuellt och som motparter. I partnering så har man en påse med pengar 
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som man tillsammans ska göra det bästa av. Det är Peabs ansvar att se till att pengarna räcker, 
vilket bidrar till ett större ansvar från deras sida. I ett traditionellt projekt beror metodval lite 
på vilken entreprenadform man använder sig av, i en totalentreprenad så kan entreprenören 
bestämma lite som han vill men i en delad entreprenad så köper beställaren i princip bara 
arbetskraften av entreprenören, där kommer inte entreprenörens kompetens att användas fullt 
ut.   

För att förbättra kvalitetsarbetet arbetar arbetschefer lite som projektledare, dvs.  att de håller i 
projekteringen. Det gäller framförallt att försöka vara lyhörd och känna av vad kunden 
efterfrågar. Det är viktigt att arbetschefen lever upp till det han lovar så att alla parter är sams 
även efter projektets slut. Detta eftersom ingen ska blir missnöjd, för det sprider sig väldigt 
snabbt inom branschen, en nöjd kund ringer tillbaka nästa gång men en missnöjd kund gör det 
inte och samtidigt drar han med fler beställare. Ute i produktionen så är det platschefen som 
ansvarar för kvalitetsarbetet, är han osäker så kan han givetvis bolla idéer med arbetschefen, 
precis som han i sin tur kan göra med sin chef. För att kvalitetssäkra de olika momenten i 
projektet så använder man sig av projektplaner och kvalitetsplaner. I projektplanen står det 
vem som ska göra vad och vad han ansvarar för. Arbetschefen anser att det borde vara den 
som utför det specifika arbete som ska säkerställa att kvaliteten uppnås enligt angiven 
standard, men riktigt så är det inte än. Arbetschefens ansvar är att få alla att förstå vikten av 
en nöjd kund, det är trots allt kunden som betalar våra löner i slutändan. 

Ekonomi 
I en partnering så arbetar man med öppna böcker, och försöker hjälpas åt för att få så mycket 
som möjligt för pengarna. I ett traditionellt projekt granskas handlingarna för att dra ut så 
mycket pengar som möjligt ur beställaren för sådant som inte finns med. Arbetschefens 
uppfattning är att arbete med partnering ger en bättre lönsamhet både för Peab och för deras 
kunder. Den viktigaste faktorn för en lyckad ekonomi i ett partneringprojekt är att man är 
uppmärksam och redovisar alla ändringar så tidigt som möjligt så att beställaren kan ta 
ställning till om han vill göra på något annat sätt, det är i allas intresse att göra så stor vinst 
som möjligt. I en partnering arbetar man mer med att upptäcka problem tidigare i stället för att 
ändra något i efterhand, vilket blir mycket dyrare för beställaren.  

Ersättningsformerna som man använder sig av i ett traditionellt projekt är oftast fast pris. I en 
partnering har man oftast en fast del som består av omkostnader, tjänstemän, vinst och 
centrala kostnader. Den rörliga delen består av alla byggkostnader så som hantverkarlöner, 
UE och material redovisas på löpande räkning. I det utvalda partneringprojektet genomfördes 
månadsvis avstämningar med platschefen och en representant från beställaren, där de gjorde 
avstämningar och prognoser för projektet. På detta hade man sedan ett incitamentsavtal 50/50 
mellan entreprenör och beställare. Det finns en rad olika incitamentsavtal och varianter på vad 
som ingår i den fasta delen. 

Övrigt 
Den totala projekttiden i en partnering är kortare jämfört med i ett traditionellt projekt. Det är 
för att alla handlingar inte behöver vara klara när man börjar produktionen. Det är både för- 
och nackdelar för entreprenören. Eftersom alla ritningar inte är klara när produktionen 
påbörjas är det en nackdel, men ibland kräver tidsplanen att man gör så. Utförandetiden är ju 
den samma men projekteringen överlappar utförandet vilket leder till en kortare total 
projekttid. 

Det är betydligt mindre konflikter och tvister i en partnering, vilket arbetschefen tror har att 
göra med att man känner lite mer för kunden och bjuder till på ett annat sätt. Allt handlar 
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egentligen om att man sitter på samma sida bordet och arbetar som partners istället för att man 
som vid ett traditionellt projekt arbetar som motparter.  

Den i särklass viktigaste faktorn i en partnering är människorna som utför jobbet. Har de bra 
personkemi och fungerar bra tillsammans så blir det en bra slutprodukt. Om kemin mellan 
personerna inte stämmer och de inte litar på varandra är det en katastrof för projektet. Det är 
extra viktigt i en partnering att entreprenören är lite mer på tårna och ser till projektets helhet, 
och inte bara bygger huset rakt upp och ner. Eftersom partnering är en relativt ny arbetsform 
så är inte alla vana att arbeta på det sättet, därför är det en inkörningstid för alla parter.  

Vid ett traditionellt projekt så är en nackdel att man inte jobbar ihop utan man jobbar som 
parter på varsin sida bordet. En nackdel är också att man inte köper entreprenörens kunskap 
och erfarenhet, utan bara handlar upp själva arbetskraften. En stor fördel med traditionella 
projekt är att alla handlingar är klara innan man börjar producera.  

När man arbetar med partnering så anser arbetschefen att man känner en större 
arbetstillfredsställelse eftersom att man får vara med i ett tidigt skede och påverka hur 
lösningarna ska se ut. Det som också gör att partnering är roligare att arbeta med är att man 
jobbar mer tillsammans som ett team istället för att arbeta som två helt skilda parter mot 
varandra. Partnering är en väldigt bra samarbetsform som gör att alla handlingar inte behöver 
vara klara vid byggstarten, det medför att utan partnering så hade vissa projektet helt enkelt 
varit omöjligt att genomföra.  
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5. Praktikfall 
Vi har studerat två byggprojekt, ett som utfördes som ett renodlat partneringprojekt och ett 
traditionellt projekt. Vi har intervjuat platschef och beställare på respektive projekt för att få 
deras syn på projekten och hur partnering ger resultat i ett byggprojekt. Vi har huvudsakligen 
riktat in oss på hur partnering påverkar kvaliteten och ekonomin i projekten, och vad som 
bidrar till skillnader. Vi har även intervjuat en besiktningsman för att få hans syn på kvaliteten 
i ett partnering projekt respektive ett traditionellt projekt  

 

5.1 Projekt 1. – Bostäder Nissastrand Traditionellt  
Bostadsprojektet Tornet är ett projekt som är beläget i centrala Halmstad längs Nissastrand. 
Byggnaden är på 7 våningar med lägenheter i många olika storlekar, från 63 till 177 kvm. 
Lägenheterna är allt från 2 till 5 rum och kök och med varierande planlösningar. Flera av 
lägenheterna har dubbla balkonger.  

Projektet har genomförts av Peab med JM som beställare. Man har använt sig av en så kallad 
förtroendeentreprenad som liknar partnering men inte riktigt uppfyller alla krav för att kallas 
en renodlad partnering.  

 
 

   
  

 

 

 

 

 

Figur 8. Tornet, Nissastrand 

5.1.1 Platschef Peab 
Personen som vi har intervjuat är utexaminerad byggnadsingenjör och har arbetat som 
platschef på Peab sedan 2002. Hon har varit platschef på ett flertal bostadsprojekt som har 
varit traditionella projekt. Hon har inte arbetat med ett renodlat partnering projekt men 
däremot så har hon vid ett flertal projekt arbetat med ett nära samarbete med beställaren som 
liknar ett partnering projekt. 

Kvalitet 
När man arbetar med partnering så medför det att kvaliteten höjs och att man bygger för 
framtiden. Det beror mycket på att man får en bättre kontakt med beställaren och alla i 
projektet bildar en kärna där man tillsammans löser problem och diskuterar fram de bästa 
lösningar och materialen. Det medför även att projekten får en lägre driftskostnad i framtiden 
för beställaren menar platschefen.  
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Intervjupersonen anse att det blir det mycket bättre genomtänkta lösningar i en partnering, 
jämfört med traditionella projekt där alla handlingar är klara från början. Bättre genomtänkta 
lösningar beror på att alla sitter tillsammans och diskuterar alla frågor som rör projektet. Där 
beställaren och folk från Peabs sida (platschef, arbetsledare, utsättare, lagbas och 
skyddsombud) sitter tillsammans och diskuterar fram olika lösningar. För att få så bra 
lösningar som möjligt så är det viktigt att alla kommer till tals och får säga sin åsikt. Detta 
bidrar till att man får bättre metoder och arbetssätt. Detta arbetssätt är positivt för både 
beställaren och för entreprenören eftersom beställaren kanske får bättre hållbara lösningar och 
entreprenören får ett bättre arbetssätt och billigare lösning eftersom besluten bestäms 
tillsammans.  

För att kvalitetssäkra kvalitetsarbetet så är det viktigt att man hela tiden tänker på vad man gör 
så att det håller för framtiden. För att kvalitetssäkra de olika momenten i projektet plockar 
man ut de objekt i projektet som är riskfyllda och diskuterar fram en lösning som ger en bättre 
kvalitet. För att få en så bra kvalitet som möjligt är det viktigt att man delegerar 
kvalitetsarbetet så att alla vet sina gränser och att alla arbetar mot samma mål och man hjälps 
åt om någon skulle missa något.  

För att projektet ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att alla medarbetarna är 
motiverade. Det som är positivt i en partnering är att medarbetarna får vara med från första 
stund och får vara med och planera varje arbetsmoment. De får vara med och välja vilka 
maskiner som ska användas och hur arbetsplatsen ska struktureras upp. Det bidrar till att det 
blir roligare att arbeta eftersom alla får vara med och säga sitt. Samtidigt får alla känna lite 
mer ansvar eftersom alla är med och diskuterar fram de olika lösningarna. Om något går 
dåligt så kan man inte skylla ifrån sig eftersom man själv har varit med och diskuterar fram 
lösningen. Något som också är väldigt viktigt är att man inte får ”vi och dem” känslan mellan 
arbetsledning och hantverkarna, vilket kan undvikas genom att t.ex. ha en gemensam 
matplats.  

Partnering ger också ett mervärde för alla parter eftersom alla får vara med och vara delaktiga 
i viktiga beslut som gör att det kanske leder till en bättre ekonomi och mindre 
underhållskostnader i framtiden för beställaren och entreprenören.  

Ekonomi 
För att få en bra styrning på ekonomin så är det bra att använda sig av en fast kontraktsumma, 
då vet man ungefär vad projektet kommer att kosta. Innan man har bestämt den så är det 
viktigt att man har diskuterat fram olika lösningar med beställaren så att man får med dessa i 
kontraktsumman. Efter man har bestämt kontraktsumman så brukar den låsas så att man får en 
morot att arbeta efter. Vilket inte skulle vara fallet i fall ekonomin var helt öppen. 

När man arbetar i en partnering och hittar fel i handlingarna så försöker man lösa felet 
tillsammans med beställaren så att man får bästa möjliga lösning sett ur ekonomisk och 
kvalitetsmässig syn. Ser man på ett traditionellt projekt så arbetar man mer med att leta efter 
fel i handlingar så att man kan ta mer betalt för det som inte står med i handlingarna. Det 
medför att det blir mer ÄTA-arbete i ett traditionellt projekt än i ett partneringprojekt.    

För att få en lyckad ekonomi i ett partneringprojekt så är det viktigt att man har en öppen 
dialog och att man öppet visar kalkylen för beställaren. Det är en grundläggande faktor att 
inget är dolt och att man går igenom allt med beställaren innan man börjar bygga, så att man 
är på så rätt spår som möjligt.  
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Den vanligaste ersättningsformen i en partnering/traditionella projekt är fast pris, där man har 
en fast del som är en omkostnadsdel och en del som rörlig. I den fasta delen ingår ofta 
tjänstemannalöner, bodar, och i den rörliga delen ingår hantverkarlöner, material, maskiner. 
Ibland använder man sig av ett takpris där man delar vinsten eller förlusten 50/50 mellan 
beställaren och entreprenören.  

Övrigt 
Partnering ger win-win lösningar för alla parter eftersom man har en väldigt öppen dialog 
mellan alla parterna, vilket medför att alla tjänar på det eftersom alla får vara med och 
påverka till sitt eget bästa menar intervjupersonen. Den största fördelen med partnering är den 
att man kan diskutera lösningar med beställaren så att han får en så bra lösning som möjligt 
och blir nöjd. Jämför man detta med ett traditionellt projekt så är det en stor nackdel, om man 
vill förändra något som de har ritat i ett traditionellt projekt så är det mycket svårare att 
genomföra. Det är mycket svårare att få igenom förändringar i ett traditionellt projekt 
eftersom allt redan är färdigritat, då måste man projektera om det och det kostar pengar. När 
Peab har arbetat med partnering så har man varit med från början och kunnat påverka så att 
det har blivit ritat som de har velat ha det. Då kan man påverka så att projektet blir anpassat 
för entreprenören och det är en stor fördel. Teambuilding är en viktig del i partnering, där det 
är viktigt att man lägger extra tid på att välja rätt team så att det blir en bra personkemi i 
gruppen. När man arbetar med partnering så är det en större arbetstillfredsställelse eftersom 
det är mycket friare där man kan arbeta fram lösningar tillsammans, istället för att alla 
lösningar är redan klara och att man bara ska bygga huset efter det. Sen är det även roligt när 
man får en bättre kontakt med beställaren. För i ett traditionellt projekt så är det ofta inte 
beställaren man pratar med utan då pratar man med en byggledare som beställaren har anlitat, 
då känns det som man kommer långt ifrån beställaren. 

5.1.2 Beställare JM 
JM är ett rikstäckande byggbolag som arbetar både som entreprenör och beställare. JM bygger 
ungefär 400 lägenheter om året. I Halmstad har de inte byggt själva tidigare, utan då har andra 
entreprenörer byggt åt dem. I det här projektet använde JM sig inte av en renodlad partnering 
men fortfarande med ett nära samarbete som kan liknas vid en partnering. Man har haft en 
öppen ekonomiredovisning och JM har hela tiden kunnat se vad saker och ting kommer att 
kosta och kunnat justera andra delar efter det. Inom JM kommer man inte att komma så långt 
att man arbetar med renodlade partneringprojekt eftersom de alltid själva ritar fram de 
lägenheter som de tror att folk vill köpa och sedan handlar upp entreprenören när 
projekteringen är färdig. Men JM har en del strategiska partneringavtal med entreprenörer i 
Skåne.  

Kvalitet 
När det gäller kvaliteten på produkten så vill JM påstå att det inte spelar någon roll om 
projektet drivs som en partnering eller ett traditionellt projekt, det som påverkar mest är om 
man har en duktig och engagerad platsledning. Samtidigt tror JM att det blir mer genomtänkta 
metodval och lösningar på vissa delar om man använder sig av partnering, då får man fler 
synsätt och infallsvinklar på ett problem.   

På JM har man ett ganska kraftigt kvalitetssystem som man arbetar efter för att kvalitetssäkra 
sin produkt, framförallt när man själv verkar som entreprenör. JM har även ett 
miljöledningssystem som anger vilka material som är godkända för att användas. De har 
utformade projekteringsanvisningar som ska genomsyra hela projektet, detta gäller även i 
partneringprojekt. JM använder sig även av en extern konsult som fungerar som en sorts 
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kvalitetskontrollant och är nere på arbetsplatsen ungefär en gång i månaden för att säkerställa 
att kvaliteten blir rätt.  

Ekonomi 
Det är svårt att få ett facit på om partnering leder till en bättre totalekonomi. Det finns 
fortfarande ett skrivet kontrakt i en partnering, med vad som ingår och inte ingår, ingår det 
inte så får man betala extra. Den stora skillnaden i en partnering är att eftersom man använder 
sig av ett helt öppet redovisningssystem så vet man i ett tidigt skede vilka 
kostnadsförändringar en ändring i projektet ger. Eftersom projektet var en speciell 
upphandling utan direkt konkurrens så blev det lite dyrare för JM som beställare, jämfört med 
om de hade handlat upp projektet helt traditionellt. De var väldigt nöjda med produkten så det 
är inget man på JM bekymrar sig över. Den viktigaste faktorn för en lyckad ekonomi i ett 
byggprojekt är att få in engagerade personer i projektet.  

Det som egentligen skiljer i en partnering är att alla parter får ta del av fördelaktiga avtal med 
leverantörer och underentreprenörer som man inte skulle få annars. Traditionellt använder de 
sig av fastpris, men i en partnering har man ofta även incitament på vissa delar, annars hade 
JM som beställare inte fått ta någon del i att entreprenören t.ex. kan få ett bättre pris från en 
leverantör än vad som var budgeterat.   

Övrigt 
JM anser inte att partnering ger kortare byggtider, inte i det här projektet i alla fall. 
Intervjupersonen anser att den öppna dialogen som man arbetar med i en partnering ger win-
win lösningar för alla parter, både prismässigt och byggtekniskt. Den dialogen gör även att det 
blir mindre konflikter och tvister i projektet eftersom att man arbetar och tar fram lösningar 
tillsammans. När man arbetar i en partnering är det viktigt att man arbetar med någon man 
känner till och vet vad de har gjort tidigare, det är inte så viktigt just vilket företag det är utan 
vilka personer som kommer att vara inblandade i projektet. När man arbetar i en partnering är 
det viktigt att man har bra koll på vem som har bidragit med och ansvarar för en specifik 
lösning. Något som ofta ger upphov till diskussioner i ett traditionellt projekt är brister i 
underlaget, därför är det viktigt att lägga mycket energi på att ta fram ordentliga handlingar så 
att ingen behöver gissa vad man har menat. 

JM använder sig oftast av totalentreprenad, detta är nästan ett måste för att en partnering ska 
fungera. Det händer även att de har en totalentreprenad där de handlar upp vissa 
sidoentreprenörer själva. 

Partnering är inte så vanligt med den verksamheten som JM bedriver, eftersom de är en 
”professionell” beställare. Är det ett samarbete med en beställare som inte uppför byggnader 
så ofta, t.ex. en industri som behöver en ny verkstadslokal, så är partnering nog ett bra extra 
stöd för beställaren tror intervjupersonen.  

 

5.2 Projekt 2. – Bostäder Laholm Partnering 
Bostadsprojektet Agnes park är ett projekt som Peab har utfört i Laholm åt Laholmshem AB. 
Projektet bestod av 29 lägenheter som är anpassade för äldre människor och andra med behov 
av en bostad med stor fokus på tillgänglighet och funktionalitet. Projektet upphandlades 
genom LOU eftersom Laholmshem AB är en offentlig beställare. Det här projektet var ett 
renodlat partneringprojekt och var Laholmshems första partneringprojekt.    
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Figur 9. Agnes park, Laholm 

5.2.1 Platschef Peab 
Intervjupersonen arbetar som platschef på Peab i Halmstad. Innan han började arbeta hos 
Peab så arbetade han som platschef på Anjo Bygg och Skanska. Han har ingen tidigare 
erfarenhet av renodlade partnering projekt, men däremot så arbetar de nästan alltid med någon 
form av förtroendeentreprenad.  

Kvalitet 
I Partneringprojekt och traditionella projekt är det ingen kvalitetsmässig skillnad på 
utförandet, det som skiljer sig åt är vid projekteringen där man väljer vilka material som ska 
användas. Det är där man kan påverka kvaliteten på projektet. I studerade projektet så var det 
mesta redan färdigritat när Peab kom in i projektet så de kunde inte vara med och påverka så 
mycket som man hade velat. De kunde inte heller påverka de tekniska lösningarna, men när 
det väl dök upp något problem så fungerade det inte som en partnering borde göra utan 
beställaren la hela ansvaret på entreprenören för att de skulle ta fram en bättre anpassad 
lösning. En av platschefens huvuduppgifter är att hela tiden förbättra kvalitetsarbetet. I 
projekten så är man med från början till slut och då är det viktigt att man får vara med och 
påverka med sin erfarenhet och att bestämma vilka man ska arbeta med så att man vet att 
allting kommer att fungera när man börjar bygga. Intervjupersonen tycker det är svårt att 
säkerställa kvaliteten ute på arbetsplatsen som platschef, eftersom man oftast 90 % av sin tid 
är inne på kontoret. Det är viktigt att när man väl är ute på arbetsplatsen kontrollerar om något 
ser fel ut, och pratar med byggnadsarbetarna. Det är också viktigt att delegera ansvaret till 
arbetsledarna så att de ser till att det går rätt till. För att kvalitetssäkra momenten i projekten 
så är det nästan bara genom upprepade påtryckningar. Man använder sig av en 
arbetsberedning när man ska utföra vissa moment där det står vad som är viktigt och vad man 
ska tänka på. Vidare ska man skriva under att man har följt dessa regler, men ibland gör man 
inte det utan det gör platschefen. Byggnadsarbetarna anser att de inte får betalt för det extra 
ansvaret, då vill de inte ta på sig ansvaret. Det finns också egenkontroller som ska göras men 
som inte görs, intervjupersonen anser att då kan man lika bra ta bort allt som har med 
egenkontroller att göra.  

Att motivera sina medarbetare kan vara svårt eftersom man inte alltid kan handplocka sina 
hantverkare, är det folk som man inte känner så är det inte heller så lätt att motivera dem. En 
partnering ger inte mervärde för alla parter, den som tjänar mest på partnering är beställaren 
menar intervjupersonen. Beställaren sitter med i samma möten som vanligt men är de inte 
aktiva så har de ingen nytta av partnering. I det här projektet så hade man ett öppet 
ekonomisystem där Peab redovisade den ekonomiska utvecklingen varje månad, men det var 
inte så intressant förrän sista månaden när de fick se vad hela projektet kostade.  
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Ekonomi 
I en partnering så redovisar man all ekonomi öppet. På det sättet kan man se tidigt i projektet 
att man kanske måste se till att göra besparingar någonstans för att det ska gå ihop. I ett 
traditionellt projekt så har man inte den här öppna ekonomin för beställaren. Intervjupersonen 
menar att lönsamheten i ett traditionellt projekt och i ett partnering projekt är ungefär samma.  

De viktigaste faktorerna i ett partneringprojekt för att få en lyckad ekonomi är att man har en 
beställare som är intresserad, om beställaren är engagerad och intresserad så är det givetvis 
roligare att arbeta med projektet anser intervjupersonen. Partnering bygger på en delad risk 
men i det här projektet så fungerade inte riktigt så. Peab fick ta hela risken samt att beställaren 
fick tillgodoräkna sig Peabs avtal med leverantörerna, vilket de förmodligen inte fått om man 
inte hade haft partnering. Om det är någon skillnad på reglering av ÄTA-arbeten när man 
arbetar med en partnering eller i ett traditionellt projekt så beror det lite på vad som är angivet 
i kontraktet. Eftersom entreprenören är med och ritar och har ansvar för det som blir ritat så 
kan Peab inte ta lika mycket betalt för ÄTA som vid ett traditionellt projekt. Den vanligaste 
ersättningsformen är fast pris utan indexreglering. I en partnering är det även vanligt att man 
använder sig av incitamentsavtal, då man brukar dela på förlusten eller vinsten 50/50 mellan 
beställaren och entreprenören.  

Övrigt 
Fördelen med partnering är att man kan börja producera parallellt med projekteringen, vilket 
bidrar till att man kan börja bygga tidigare eftersom alla handlingar inte behöver vara färdiga 
när man börjar. Tidsmässigt sett så gick projektet fortare än man hade planerat men 
ekonomiskt sett så gick det sämre än planerat. Partnering ger win-win lösningar för alla parter 
om man hittar rätt kund som vet vad partnering är och är villig att samarbeta fullt ut. För att 
lösa konflikter och tvister i ett partnering projekt så använder man sig av en styrgrupp som 
består av arbetschefen, regionchefen, VD och en till representant från beställaren. Det uppstod 
aldrig några tvister eller konflikter i projektet, men om det hade funnits så hade det varit bra 
med en styrgrupp som kunde lösa problemen så att platschefen kan släppa konflikten och 
koncentrera sig på sitt, menar intervjupersonen.  

De viktigaste faktorerna i en partnering är förtroende och tillit. Eftersom att avtalen inte är 
värt någonting om man inte kan lita på sin motpart. Finns inte förtroendet hos den andra 
parten så är det inte heller roligt att arbeta för honom. Det är viktigt att man berättar allt man 
vet för varandra, då alla hemligheter ändå kommer fram till slut. Ett vanligt problem som kan 
uppkomma vid partnering är att beställaren tror att entreprenören löser alla problem, därför är 
det viktigt att hela tiden att fråga beställaren att fråga hur de vill ha det.  

Teambuilding är något som Peab alltid har jobbat mycket med, men får man ingenting tillbaka 
så är det inte värt arbetet.  Intervjupersonen anser att om man hittar hantverkare som man vet 
är duktiga och ger något tillbaka till projektet så jobbar han givetvis lite extra för att få dem 
till projektet. 

För att känna arbetstillfredsställelse i projektet är det viktigt att beställaren är aktiv och visar 
intresse för det som görs, då blir det mycket roligare att arbeta och vi ger det lilla extra 
tillbaka. 

5.2.2 Beställare Laholmshem 
Laholmshem är det kommunala bostadsbolaget i Laholm, med 20st anställda och omsätter 
drygt 100 miljoner om året. Laholmshem har ca 1600 lägenheter, utspridda över hela 
kommunen. Laholmshem är störst på hyresrättsmarknaden i Laholm. De äger 80-90 
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lägenhetshus, om man ser till teknik så finns det mesta med många olika konstruktioner och 
material. 

Laholmshem har arbetat ganska mycket med traditionella byggprojekt där man har ritat husen 
med konsulter och sedan handlat upp dem på traditionellt sätt. Man har erfarenhet av att 
slutprodukten inte alltid har blivit så bra vid traditionella projekt så därför ville man prova 
med en annorlunda metod till det här projektet. Inom Laholmshem har man ingen tidigare 
erfarenhet av att arbeta med partnering eller samverkansentreprenader, man har nästan inte 
byggt någonting de senaste 10-15 åren. Efterson Laholmshem är en offentlig beställare och 
inte var helt 100 % insatta i vad partnering var, visste man inte riktigt hur det skulle handlas 
upp och kände sig begränsade av LOU, så man tog hjälp av en konsult för att utforma 
förfrågningsunderlaget. Man tog med kriterier som skulle bedömas och viktas mot varandra, 
men till slut blev det lägsta priset avgörande.  

De stora erfarenheterna man fick med sig från projektet var att man skulle haft alla 
inblandade, konsulter och underentreprenörer med sig i ett tidigare skede och att man skulle 
haft en friare detaljplan att jobba med. I det här fallet var detaljplanen väldigt begränsad och 
gav inte utrymme för så mycket ändringar.  

Kvalitet 
Partnering ger en bättre kvallitet, eftersom man sitter och diskuterar fram metoder och 
lösningar tillsammans och på så sätt kan dra nytta av alla parters erfarenheter. Det är också 
lättare att ta ställning till vad man ska välja, t.ex. gällande installationer och kanske inte alltid 
ta det som är billigast utan man fokuserar mer på livslängd och driftkostnad. 

Målet i det här projektet var noll fel, man lyckades inte riktigt nå ända fram, men det var 
fortfarande en väldigt bra produkt. Att man inte nådde sitt mål fullt ut hade mycket att göra 
med att inte alla underentreprenörer var med i projektet från början och kanske inte heller var 
helt införstådda i vad det innebar att arbeta i en partnering.   

I det här projektet var det olyckligt att detaljplanen var väldigt strikt och styrande, annars hade 
man säker kunnat utnyttja entreprenörens erfarenhet och kunskap mer. Då hade man kanske 
kunnat bygga på ett annat sätt och med andra lösningar som hade varit mer fördelaktiga 
ekonomiskt. Detta är den stora skillnaden mot ett traditionellt projekt där man följer 
ritningarna slaviskt, enligt intervjupersonen säger ofta entreprenören så här: ”så är det ritat, så 
gör vi, om vi ska ändra på det så ska vi kompenseras ordentligt”.  

Eftersom Laholmshem är en relativt liten beställare så har man ganska begränsade resurser till 
att bli riktigt bra på att se till att man håller rätt kvalitet i projektet men man försöker givetvis 
alltid att ta lärdom av projekten och ta med sig det till kommande projekt. 

Ekonomi 
Syftet med att använda partnering var att hålla ner kostnaderna för projektet. Eftersom man 
genomförde det här projektet när det var högkonjunktur och brist på material så var det svårt 
att göra smarta upphandlingar, även brist på konkurrens på vissa material tvingade dem att 
köpa lite dyrare material för att säkerställa att man fick rätt kvalitet. Man byggde till lite på 
projektet och förbättrade även kvaliteten på lång sikt, detta gjorde att hela projektet blev lite 
dyrare än vad som var planerat från början. Det fokuserade lite extra på driftkostnader och 
liknande vid val av material och installationer, förhoppningsvis ger detta en 
kostnadsbesparing på lång sikt.  



 
38 

 

En stor fördel med partnering är att det inte blir några omedvetna kostnadsökningar, eftersom 
man hela tiden använder öppna böcker och har en öppen dialog så vet man som beställare hela 
tiden var slutsumman kommer att hamna. I det här projektet har man använt sig av en fast del 
och en rörlig del med incitament.  

När det gäller reglering av ÄTA arbeten så är det ingen skillnad mellan en partnering och ett 
traditionellt projekt, man har fortfarande skrivit ett kontrakt på vad som ingår i priset.  

Övrigt 
Partnering ger inte kortare byggtider, eftersom det blev lite omständigare för beställaren. Det 
tog lång tid att förstå hur upphandlingen skulle genomföras och även inlärningsprocessen för 
att lära sig arbeta i en partnering tog längre tid än vad man hade räknat med. intervjupersonen 
anser att när själva byggandet kom igång gick det fortare, när alla visste vad som skulle göras 
så kunde man forcera. Vädret och leveranser spelar förstås också in. Den totala projekttiden 
kortades nog inte ner med partnering men själva byggtiden blev kortare. 

Det blir mindre konflikter och tvister i en partnering eftersom man kämpar för att skapa en 
närmare relation mellan parterna, det är viktigt att man har en bra personkemi i projektet och 
tar in folk som arbetar bra tillsammans. I det här projektet hade man även tillsatt en styrgrupp 
som skulle lösa konflikter när de kom upp, men det dök aldrig upp något som gick så långt. 

 Det är nog viktigt att få in yngre personer i byggbranschen som inte har blivit lika låsta i det 
traditionella arbetssättet. Det största problemet inom partnering är att personer inte kan ta in 
det nya tänket. 

Det är svårt att säga vilken entreprenadform som lämpar sig bäst vid partnering, entreprenören 
vill gärna ha en totalentreprenad, men konsulter vill hellre jämföra det med en 
generalentreprenad. intervjupersonen anser att man kan se partnering som en egen 
entreprenadform, och att man borde fundera på att skriva om i Allmänna Bestämmelser för att 
ta fram en juridisk form för samarbetsentreprenader. Laholmshem som beställare vill gärna 
sätta sig själva i centrum och undvika en totalentreprenad.  

Anledningen till att Laholmshem valde att arbeta i en partnering var att de ville ha en billigare 
produkt, men även att de skulle få en bättre produkt och nöjdare slutkunder. Laholmshem 
anser kanske inte att de har fått en billigare produkt men de är väldigt nöjda med resultatet 
och kvaliteten på den slutgiltiga byggnaden. Laholmshem ser väldigt positivt på partnering 
som samarbetsform, det behövs ett nytt sätt att driva byggprojekt på. De är väldigt nöjda med 
samarbetet med Peab. De personer som har arbetat med projektet har fungerat hur bra som 
helst men man kan kanske känna att partneringtänket inte har gått hela vägen genom 
organisationen, men det har det inte gjort hos någon annan heller. 

 

5.3 Besiktningsman 
Vi har intervjuat en besiktningsman som har varit medverkande på många projekt, vi ville få 
hans syn på partnering och vilka skillnader det har resulterat i för kvaliteten i ett byggprojekt. 

Intervjupersonen har arbetat i byggbranschen i snart 30 år, han har både arbetat som konsult, 
beställare och entreprenör. Nu arbetar han som projektledare, kontrollant och besiktningsman. 

I en partnering är det viss skillnad i kvaliteten jämfört med ett traditionellt projekt. Det är i 
princip ingen kvalitetsskillnad avseende teknisk finish, däremot rätt kvalitet på rätt plats. Rent 
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tekniskt så är det inga skillnader men däremot så är det skillnader på vilket skede man lägger 
fokus på. Besiktningsmannen anser att rätt kvalitet är att handla upp rätt projektledare tidigt 
om inte byggherren har en sådan kompetens. 

Vid partnering är det vanligt med så kallade fortlöpande besiktning där både referensytor, 
kvalitetsnivåer samt funktion provas/besiktigas innan slutlig utformning beslutas. Det kan 
även innebära att man som besiktningsman får vara delaktig att påverka utformningen innan 
ritningar stämplas om till ”bygghandling”. Även byggdelar som senare blir igensatta/inbyggda 
kan besiktigas. Vid traditionella entreprenadbesiktningar kallas besiktningsmännen då 
entreprenaden är slutförd. Då ser man bara det estetiska och man ser inte hur konstruktionen 
ser ut bakom väggen. 

Partneringprojekt har blivit vanligare de senaste åren, vilket besiktningsmannen anser är bra 
eftersom det är en trivsammare form av entreprenad där båda parterna är måna om att använda 
resurserna för projektet på ett optimalt sätt. Som besiktningsman är man även mer involverad 
i byggprocessen i en partnering. 

Partnering är en bättre form av samarbete i ett bygg-projekt eftersom man tillsammans kan 
bemanna projektet med rätt organisation som arbetar med på rätt sätt med mycket 
engagemang, har rätt attityd och som till slut innebär att rätt sak hamnar på rätt plats i rätt tid 

Nackdelen kan vara att beställaren måste vara kompetent eller måste vara beredd på att betala 
extra för att bemanna projektet med rätt kompetens vilket innebär att projektet kostar mer 
initialt då det är viktigt att man avsätter ordentligt med tid för planering/arbetsberedning innan 
beslut om produktionsmetod tas. Det är också viktigt att man har en revisor som kontrollerar 
ekonomin så att kostnaderna i springer i väg. 
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6. Analys av intervjuer 
I detta kapitel har vi analyserat och sammanställt intervjuerna från våra praktikfall. Vi har 
jämfört de två projekten med varandra för att se vilka skillnader och likheter det är mellan ett 
traditionellt projekt och ett partneringprojekt. Vi har även jämfört resultatet från våra 
praktikfall med de påstådda för- och nackdelarna i kapitel 3. 

Kvalitet 
Det är svårt att svara på om partnering leder till en bättre kvalitet än i ett traditionellt projekt. 
Åsikterna hos våra intervjupersoner går isär, vissa menar på att det inte spelar någon roll om 
det är ett partneringprojekt eller ett traditionellt projekt, kvaliteten på utförandet blir den 
samma. Den intervjuade besiktningsmannen håller med om att det i princip inte är någon 
skillnad i utförandet men menar däremot att det blir rätt kvalitet på rätt plats.  Även de 
intervjuade personerna i praktikfallen är överens om att det blir bättre anpassade lösningar och 
metodval i en partnering, vilket ger en bättre kvalitet och en lägre driftkostnad under 
byggnadens livslängd. Detta styrker påståendet om att det blir bättre kvalitet och 
helhetslösningar i en partnering som anges i kapitel 3.1. Intervjupersonerna är överens om att 
det blir en större arbetstillfredsställelse när man arbetar i en partnering, alla parter hjälps åt 
och bidrar med sina erfarenheter och kompetens vilket leder till att det blir lättare att göra 
smarta val som gynnar projektet, detta hade inte varit fallet i et traditionellt projekt. 

Ur våra praktikfallsstudier kan vi dra slutsatsen att engagerat folk bidrar till en bättre kvalitet 
och flera av intervjupersonerna menar på att man är mer engagerad i en partnering, och villig 
att ge det lilla extra för projektets bästa. Detta går hand i hand med Peabs vision för partnering 
projekt där man menar att det är viktigt att få in rätt typ av människor och anda i 
partneringprojekt, som Peabs partneringansvarige anger i kapitel 4.3 

Samtliga intervjupersoner menar att en stor fördel med partnering jämfört med ett traditionellt 
projekt är att man tillsammans försöker göra det bästa för projektet med de resurser man har. 
Istället för att leta fel i handlingarna och kompenseras om det är någon felaktighet, vilket är 
fallet i ett traditionellt projekt. 

Ekonomi 
Alla intervjupersoner är överens om att det är bättre att arbeta i en partnering där man har ett 
öppet ekonomiskt redovisningssystem, det är lättare för både beställare och entreprenör att se 
prisförändringar i projektet. I kapitel 3.1 anges bättre totalekonomi som en fördel med 
partnering, Vilket inte varit fallet i våra praktikfall. I båda fallen har projekten kostat lite mer 
än vad man hade räknat med, men man har förhoppningsvis fått bättre långsiktiga lösningar 
som ger en lägre driftkostnad på lång sikt.  

I en partnering arbetar man ofta med ett incitamentsavtal knutet till kontraktssumman, detta 
tycker samtliga intervjupersoner är bra. Incitamentsavtalet medför att alla parter blir mer 
intresserade i ekonomin och det ligger i allas intresse att projektet ska generera så stor vinst 
som möjligt.  

Övrigt 
I de påstådda fördelarna med partnering i kapitel 3.1 påstår författarna att partnering ger win-
win lösningar för alla parter och att det blir mervärde för kunden, även detta styrks av våra 
praktikfallsstudier, intervjupersonerna menar att det blir en win-win situation för alla parter, 
både ekonomiskt och byggtekniskt.  
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I kapitel 3.1 påstår författarna att partnering bidrar till kortare byggtider, detta är något som 
inte alla intervjupersoner i våra praktikfall är eniga om, några menar att projekteringsstadiet 
och produktionsstadiet överlappar varandra lite vilket ger en kortare projekttid. Är beställaren 
ovan vid att jobba i en partnering så blir projekttiden förmodligen längre, eftersom det går åt 
mycket tid åt inlärning. Några av intervjupersonerna är eniga om att en fördel med partnering 
är att man kan börja producera i ett tidigare skede eftersom alla handlingar inte behöver vara 
klara, men detta kan även vara en nackdel. Har man inte tänkt på allt från början så är det stor 
risk att man blir uppbromsad mitt i processen. En fördel i traditionella projekt är att alla 
handlingar är färdiga när produktionen påbörjas. I ett traditionellt projekt är det dock mycket 
svårare att få igenom en ändring av en del som redan är ritad, än vad det är i ett 
partneringprojekt eftersom lösningarna arbetas fram tillsammans.  

Alla personer som vi har intervjuat i denna rapport har angett att den viktigaste faktorn för ett 
fungerande partneringprojekt är de personer som arbetar i projektet. Det är viktigt att man har 
personer med bra personkemi, rätt inställning och engagemang. Beställarna tycker att det är 
viktigt med en engagerad platsledning, och platscheferna tycker att det är viktigt med en 
engagerad beställare. Annars har partnering ingen funktion och man tappar den viktiga 
dialogen mellan parterna.  

Intervjupersonerna är eniga om att det blir mindre konflikter och tvister i en partnering, 
eftersom man försöker lösa problemen tillsammans i ett tidigt skede. 

En av intervjupersonerna menar att det största problemet med partnering är att personer ofta 
är låsta i gamla traditioner och har svårt för att ta in det nya partneringtänket. 
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7. Slutsats och egna reflektioner 
Syftet med denna rapport var att vi skulle undersöka om partnering har gett bättre eller sämre 
kvalitet, kundlösningar och totalekonomi jämfört med traditionella byggprojekt. Vi har även 
undersökt om vår litteraturstudie stämmer överens med de studerade praktikfallen. I detta 
kapitel gör vi en slutsats av litteraturstudien och praktikfallen samt att vi gör egna 
kommentarer.  

7.1 Slutsats 
Slutsatsen vi kan dra av vår rapport är att det i en partnering blir bättre anpassade tekniska 
lösningar och metodval, vilket i sin tur bidrar till en bättre total kvalitet i projektet. Bättre 
kvalitet behöver inte betyda att det är någon skillnad på utförandekvaliteten i det utförda 
arbetet, dock ger de anpassade lösningarna i en partnering en längre livslängd och i många fall 
även en lägre driftskostnad. En grundläggande förutsättning i ett partneringprojekt är att 
personerna som arbetar i projektet är engagerade och motiverade. I vår rapport har vi tagit del 
av beställarens och entreprenörens synpunkter på vad som är viktigt, parterna är överens om 
att det är viktigt att båda parter är engagerade och aktiva för att partnering ska ge ett bra 
resultat. Kvalitetsmässigt stämde praktiken överens med teorin.  

När det gäller ekonomin går teorin och praktiken isär, där teorin menar att det skulle bli 
billigare i ett partneringprojekt, medans praktiken visar på att det bara är omfördelning av 
resurserna med mer resurser i projekteringen. Alla parter är överens om att det är en stor 
fördel att arbeta med ett öppet ekonomiskt redovisningssystem, där man tydligt ser alla 
prisförändringar i projektet. För att intressera både entreprenör och beställare i den 
ekonomiska styrningen använder man sig ofta av ett incitamentsavtal i en partnering, vilket 
gör att det ligger i allas intresse att hålla nere kostnaderna men samtidigt få en bra slutprodukt. 

En slutsats man kan dra av våra praktikfall och litteraturstudien är att dyker det upp något 
problem under projektets gång så löses detta bättre i en partnering. Eftersom man har tagit 
fram lösningarna tillsammans så hjälps man även åt för att rätta till det som har blivit fel, detta 
leder i sin tur till mindre konflikter och tvister i projektet. 

Det som talar emot partnering är att man är låst i ett gammalt arbetssätt och gamla traditioner, 
vilket kan leda till att man har svårt att samarbeta fullt ut. En nackdel med partnering kan 
även vara att ofta så påbörjar man produktionen innan alla handlingar är klara, detta kan 
innebära att arbetet stannar av om det dyker upp ett problem.  
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7.2 Egna reflektioner 
Vi tycker att partnering är en bra samarbetsform som vi tror kommer att leda till en bättre 
utveckling i byggbranschen. Samtidigt är partnering en relativt ny samarbetsform och alla är 
inte helt insatta i vad partnering är och innebär, därför anser vi att partnering skall studeras 
vidare och att fler aktörer i byggbranschen ska fokusera mer på att utbilda sig inom 
partnering. 

Dessa förutsättningar tycker vi är de viktigaste för ett lyckat samarbete och en bra slutprodukt 
vid arbete i en partnering: 

• Bra platsledning och projektledare/partneringledare som vet vad partnering innebär 
och kan engagera och styra projektet i rätt riktning. 

• Att hantverkare och UE är med tidigt i projekteringen och kan påverka vilka metoder 
och lösningar som ska väljas, då det är de som i slutändan ska utföra arbetet. 

• En aktiv och intresserad beställare. 
• Fortlöpande besiktningar som säkerställer kvaliteten i de utförda arbetena.  
• Öppet ekonomiskt redovisningssystem med incitamentsavtal. 
• Bra personkemi i arbetslagen. 
• Inte vara låst i gamla tankegångar, var öppen för nya lösningar och metoder. 
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Bilaga 1. Intervju Partneringansvarig för hela Peab koncernen 
• Kan man säga att PEAB jobbar efter fem faser? 

Fas 1. Rita, beskriva vad som ska byggas, tidplan och budget. 
Fas 2. Upphandling. 
Fas 3. Skriva avtal, projektering. 
Fas 4. Produktion. 
Fas 5. Avslutningsfas, besiktning, överlämning. 
”Ja det gör vi” 

• Hur gör PEAB för att skilja sig från konkurrenterna vid anbudsgivning? 
”Peab jobbar med att skapa en förståelse för vad kunden värderar och frågar efter. 
Det är också viktigt att man skapar ett bra team och övrigt, det är viktigt att man har 
rätt kompetenser i teamet på rätt plats, precis som i en lagidrott. Även om man inte 
har den mest kompetenta enskilda aktören så kan ett rätt komponerat lag fortfarande 
bli väldigt starkt, med ett stort engagemang kommer man väldigt långt. 
Det som är viktigast och värderas högst är goda (kanon) referenser, därför spelar det 
inte så stor roll om man är lägst i pris i en partnering om man har riktigt bra 
referenser, detta kan du bara få genom dina handlingar och inte snacka dig till. 
Ibland har även beställaren en beteendevetare som hjälper till med analys av 
referenser och intervjuer eftersom ibland kan referenserna vara väldigt styrda, då 
man kanske bara skriver med sina lyckade projekt och utelämnar de mindre lyckade. 
Därför är det extra viktigt som entreprenör att alltid hålla en hög nivå och bra 
referenser. 
 

• Arbetar ni med workshops och teambuilding? 
”Ja.” 
 

• Vem utser partneringledaren? 
”Parterna tillsammans utser partneringledaren, detta för att båda parterna måste ha 
förtroende för partneringledaren.” 
 

• Vanliga problem vid partnering? 
”Det vanligaste problemet vid partnering är att man glider tillbaks i traditionella 
roller. Det kan lätt hända om det uppstår problem under projektets gång och man inte 
har en partneringledare och en styrgrupp. Något som också är vanligt förerkommande 
är också att man handlar upp projektet som ett partneringprojekt men den driver det 
som att traditionellt projekt. Ett annat valigt problem vid partnering är att man inte 
sätter av tillräckligt med resurser och tid i början av projekteringsprocessen, det tar 
alltid längre tid än vad man tror.”  
 

• Lägger ni extra energi på att välja rätt team? 
”Ja, det är en förutsättning för ett lyckat projekt.” 
 

• Hur fungerar incitamentsavtal vid partnering? 
”Det finns otroligt många varianter på incitamentsavtal. Generellt sett kan man dela 
upp projektkostnaden i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen består av t.ex. 
arvode, arbetsledning och bodar, och den rörliga delen består av material, 
arbetarlöner, och andra tidsberoende kostnader. Den fasta delen går inte att påverka 
medans den rörliga delen är den delen där man kan spara in kostnader, t.ex. inköp av 
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billigare material eller att projektet blir färdigt snabbare. Vinsten/förlusten fördelas 
oftast jämnt entreprenören och beställaren detta kallar man 50/50 incitament. Men det 
finns som sagt otroligt många varianter av incitamentsavtal men generellt sett ser det 
ut så här ” 
 
EX. 
 
Projektkostnad  100 000:- 
Fast del    20 000:- 
Rörlig del    80 000:- 
 
Projektets verkliga 
rörliga del    76 000:- 
 
Incitament 50/50      4 000:- 
Beställare (sparar)      2 000:- 
Entreprenör (tjänar)     2 000:- 
 
Hade det varit på andra hållet, dvs. den verkliga rörliga delen hade blivit 84 000:- så 
hade beställaren fått betala 102 000:- för sitt projekt och entreprenören hade bara fått 
18 000:- i fast del där med mindre vinst. 
 

• Förklara Projektpartnering och strategisk partnering 
”Projektpartnering beror lite på hur man definierar et projekt, t.ex. kan man binda 
upp sig med ett företag och ha avtalat att så länge vi kan skapa projekt som de i sin 
tur kan hyra ut så får samma team bygga vidare. Alltså ett ej tidsbestämt samarbete. 
 
När det gäller strategisk partnering så är det ett avtal som gäller över en bestämd tid, 
att beställaren handlar upp allt av dig under en bestämd tid. T.ex. har PEAB just nu 
ett samarbete med McDonalds om att bygga alla deras restauranger under en ett års 
period, så länge samarbetet fungerar bra så förlänger de kontraktet, men hela tiden 
med en bestämd tid. I stället för att man ska handla upp liknande projekt 100 gånger 
så kan man handla upp det en gång och hela tiden utveckla produkten. T.ex. första 
gången man bygger så tar det kanske 1000 timmar att bygga restaurangen och nästa 
gång bara 950 timmar, inkörningstalet minskar när samma team får fortsätta.” 
 

• Hur väljs samarbetspartners? 
”Samarbetspartnerna väljs genom någon form av anbud eller referens, även här 
sätter man upp kriterier och viktar dem mot varandra.”  
 

• Vilka är hindren mot att använda partnering? 
”Vid väldigt små och enkla projekt finns det ingenting att krångla till och då finns det 
heller ingen anledning att använda sig av partnering, för man måste lägga extra tid 
på att engagera folk i en partnering. Säg för enkelhetens skull att man ska bygga ett 
garage, vem som helst som är lite insatt kan lätt få en bild av vad ungefär kommer att 
kosta.” 
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• Lämnar man alltid anbud vid partnering? 
”Ja, någon form av anbud. Det behöver inte handla om priset, det kan t.ex. handla om 
företagets organisation och hur man tänker driva projektet. Det beror helt på vilka 
parametrar beställaren värderar och frågar efter. Man gör ett avtal gällande de 
mjuka parametrarna så alla har klart för sig vad som krävs och förväntas.”  
 

• Hur fungerar det med LOU och Partnering? 
”Perfekt. Så länge man som beställare är väldigt tydlig med värderingskriterierna och 
viktar dem. Innan har man inom LOU varit tvungen att gå efter lägsta pris. Men nu 
finns det något som heter att man kan välja det som är ”mest ekonomiskt 
fördelaktigt”. Om beställaren är riktigt tydlig i sina krav och viktar vilka mjuka 
parametrar som värderas högst är inte kravet att välja lägsta pris längre något hinder 
för att använda sig av partnering i LOU.” 
 
Ex.1 
”en skola i Värmland som gick ut och sa att kommunen hade satt undan 155 miljoner 
kronor för att bygga en ny skola. Här viktades priset bara till 5 % alltså var det 95 % 
mjuka parametrar. Det entreprenörerna skulle ange var vilket arvode de ville ha för 
att göra jobbet, Den entreprenören som fick jobbet hade det högsta arvodet men fick 
det pga. att de mjuka parametrarna vägde in så tungt.” 
 
Ex.2 
”Vid anbudsgivningen för att bygga om Malmö central åt banverket låg Peab 200 
miljoner kronor över den som var tvåa i anbudsgivningen men fick jobbet i alla fall. 
Detta på grund av att beställaren viktade organisationen och teamet som skulle utföra 
projektet så högt eftersom det var så komplexa arbeten som skulle utföras, vilket 
gjorde att priset inte spelade så stor roll.” 
 

• Man lägger inte lika mycket resurser på anbudsberäkning i första skedet, vid förlorat 
anbud är förlusten mindre? 
”Både ja och nej. Traditionellt räknande ja, efter som man vid traditionellt räknande 
lägger mycket tid på att mängda, prissätta och skicka ut offerter till UE m.m. I en 
partnering lägger man mer tid på att skriva, berätta och illustrera sitt förslag och man 
lägger mindre resurser på den traditionella anbudsberäkningen. Om man verkligen 
vill vinna anbudet så måste man veta vad beställaren vill ha och frågar efter, därefter 
utarbetar man ett förslag och sammanställer det i en snygg presentation, det handlar 
alltså mer om att marknadsföra sig själv och sitt team än att bara skicka in 
traditionella handlingar. Så i slutändan kan man mycket väl ha lagt ner mer resurser 
på anbudet i en partnering än vid ett traditionellt anbud.”    
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Bilaga 2. Intervju arbetschef, Peab 
Kvalitet: 

• Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Vad är det som bidrar? 
”Det inbillar jag mig att det blir. Om man tar projektet i Laholm som exempel så var 
det ju så att vi var med under hela projekteringen. Nu var det en lite annorlunda 
entreprenad där, normalt så har vi hand om hela projekteringen och då styr vi kanske 
projekteringen på ett annat sätt i ett partneringjobb. Men här ville Laholmshem äga 
projekteringen vilket innebär att konsulterna hade ett lite märkligt förhållande, vi 
ledde projekteringen men de svarade till Laholmshem. Så det blev en liten konflikt, de 
visste inte riktigt var de skulle vända sig för att få beslut. Men det var nog lite så att 
det var första gången de jobbade så här, så de kände sig för lite grann. Men visst 
inbillar jag mig att kvaliteten blir bättre, vi kan ju bidra med vår erfarenhet och de 
har ju sina förvaltningsbitar som de tittar på. Vi är kanske lite mer kortsiktiga, om 
diskbänken A kostar 1200kr och diskbänken B kostar 1500kr så tar vi ju den för 
1200kr, medans beställaren kollar på vilken som håller längs och då kanske väljer den 
dyrare eftersom det lönar sig i längden. En sådan dialog bidrar givetvis till en bättre 
mer långvarig kvalitet. Annars tror jag att konsulterna har lite för mycket inflytande, 
och de har kanske inte alltid den praktiska biten med sig.” 
 

• Har Du märkt någon skillnad på tekniska lösningar? Vad är det som bidrar? 
”Det är lite samma sak som på förra frågan, tanken är ju att vi ska bidra med våra 
erfarenheter och beställaren sina.” 
 

• Hur går valet av metod och lösningar till? Blir det mer genomtänkta beslut när man 
arbetar med partnering? Vilken skillnad är det mot traditionella projekt? 
”I en partnering så väljer man metod och lösningar tillsammans. När man tittar på ett 
traditionellt projekt så beror det lite på vilken entreprenadform man använder. Ibland 
är det t.ex. en delad entreprenad med kanske tio olika entreprenörer, då köper de i 
princip bara händer och fötter av oss. Då följer man handlingarna och ritningarna 
slaviskt, ”är toastolen ritad i taket så sätter man den i taket”. Medans när man har en 
totalentreprenad så är man lite mindre låst av handlingarna, man kan själv välja 
metod. Vi hoppas och ambitionen är givetvis att det ska bli mer samklang, det stora 
positiva med partnering inbillar jag mig är att man sitter på samma sida bordet och 
för en dialog ihop i stället för att sitta på vardera sida bordet och arbeta individuellt. I 
en partnering har man en påse med pengar som man tillsammans ska göra det bästa 
av, och då ligger det hos oss att se till att pengarna räcker. Så det är ett större ansvar 
på oss. Som i det här projektet så gjorde vi alla inköp tillsammans med beställaren. 
Och då får man även ta med hållbarhetstid och inte bara se till det lägsta priset. 
Beställaren kan alltså vara med och påverka mer och styra projektet dit han vill. 
Annars blir det lite motsatsförhållande där det sitter en konsult i mitten och man 
fokuserar alldeles för mycket på priset.” 
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• Hur arbetar du som arbetschef för att förbättra kvalitetsarbetet? 
”Normalt sätt så arbetar vi som arbetschefer lite som projektledare, så det är vi som 
håller i projekteringen. Och då gäller det ju att kanske vara lite lyhörd i de här 
jobben, och känna av lite kunder. Vi tar ju på oss ett stort ansvar, vi ska inte bara 
sälja oss och säga att vi är jätte duktiga utan vi ska ju vara sams när vi går där ifrån 
också. Är det någon som blir missnöjd och tycker vi har gjort ett dåligt jobb så sprider 
det sig som ringar på vattnet. Det är ju i projekteringen som vi som arbetschefer kan 
bidra, sen i produktionen är det platscehefen som styr. Sen kan han givetvis bolla 
idéer med mig om han är osäker på vad han ska välja, precis som jag kan göra med 
min chef.”    
 

• Hur gör du för att kvalitetssäkra de olika momenten i projektet? 
”Enligt våra kvalitets- och projektplaner så finns det ju system för det. Min roll är att 
se till att vi har det med oss även i projekteringen. Arkitekten har kanske sina idéer 
ibland och då gäller det att jämka ihop det, och se till att även våra konsulter följer de 
kvalitetsmallar som finns.” 
 

• Delegerar Du kvalitetsansvar? 
”Dels så delegeras det skriftligt i projektplanen, där står det vem som ska göra vad. 
Det arbetschefen ska göra är att säga till platschefen att han ansvarar för detta, 
entreprenöringenjören för detta och arbetsledarna och lagbasen för detta. 
Kvalitetsbiten ligger ju med där som en del. Enligt min åsikt så är det den som gör 
jobbet som ska se till att det håller rätt kvalitet, sen ska man inte behöva ha någon 
som springer och kollar utan den som har satt t.ex. den gipsskivan som ska intyga att 
han har gjort rätt. Där är vi inte riktigt än men jag tycker väl att det bör vara så.”  
 

• Hur gör Du för att motivera medarbetarna? 
”Det gäller ju att få alla att förstå att vi måste ha en nöjd kund när vi går där ifrån. 
En nöjd kund ringer ju tillbaka nästa gång han ska bygga något, en missnöjd kund gör 
det ju inte och dessutom har han tio kompisar som heller inte ringer för att de har hört 
att Peab missköter det här så dem ska ni inte ha att göra med”. Min största uppgift i 
det här läget är att få alla att förstå detta, för i slutändan är det de som betalar våra 
löner.” 
 

• Ger partnering mervärde för alla parter? 
”Ja det var lite det jag var inne på i början, jag inbillar mig att det gör det. Jag tycker 
att de jobb som vi har haft vare sig det kallas partnering eller förtroendeentreprenad 
så har alla varit nöjda, jag har inte hört något annat i alla fall.” 
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Ekonomi: 

• Har Du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering i förhållande till 
traditionella projekt? 
”Det var det jag pratade om tidigare, vi har en påse med pengar som vi ska göra det 
bästa av, så är det inte riktigt i en traditionell upphandling. Där är det på ett annat 
sätt, ”det här finns inte med i handlingen det ska vi ha betalt för”. I en partnering 
försöker vi hjälpas åt.” 
 

• Hur ser lönsamheten ut för Er i förhållande till ett traditionellt projekt? 
”Generellt tror jag att lönsamheten är bättre i ett partneringprojekt än i ett 
traditionellt projekt. Det är nog inget snack om det, och jag tror det är så för våra 
kunder också. Det är åtminstone det vi vill, att de får det som de vill ha.” 
 

• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad ekonomi i partneringprojekt? skiljer det 
sig från faktorerna i ett traditionellt projekt? 
”Det är ju det ansvaret som vi tar på oss att ta hand om pengapåsen, det går ju inte 
att komma de sista två veckorna och säga att ”det inte räckte, det kommer kosta två 
miljoner till”, då kommer det bli dålig stämning. I ett traditionellt projekt är det mer 
att nu ska vi ha en dörr till, vad kostar det? Så skickar vi ÄTA rapporter fram och 
tillbaka. Även mycket letande i handlingar vad som ingår och inte i vårt åtagande, 
finns det inte med så ska vi ha extra betalt för det. Det blir lite mer den diskussionen.”  
 

• Skillnad på reglering av ÄTA arbeten när man arbetar med partnering/traditionellt? 
”Det är klart att vi har regleringar i ett partneringprojekt också, någonstans måste 
man ju skriva ett kontrakt med en viss standard. Sen kan det ju vara så att man vill 
höja standarden eller bygga mindre eller mer. Det ligger ju med i vårt ansvar att ta 
hand om pengapåsen, att säga till vad det kommer att kosta om de vill göra en 
ändring, för att se till att pengarna räcker.  Sen får man låta kunden ta beslutet om det 
är värt det. Mängden ÄTA arbeten varierar väldigt mycket, beroende på hur långt 
projekteringen är kommen när man börjar bygga, och hur klar kunden är med vad 
han vill ha från början. Man kan inte säga om det blir mer eller mindre ÄTA arbeten i 
en partnering jämfört med att traditionellt projekt. I partnering har man ju en dialog 
som gör att man kanske kan upptäcka framtida ändringar tidigare än i ett 
traditionellt, ändringarna blir alltid billigare ju tidigare de görs.” 
 

• Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 
skillnad? 
”I ett traditionellt projekt använder man sig oftast av ett fast pris. I en partnering har 
man oftast en fast del som består av omkostnader, tjänstemän, vinst och centrala 
kostnader, denna del var på ett fast pris. Den rörliga delen som består av alla 
byggkostnader så som hantverkarlöner, UE och material redovisades på löpande 
räkning. Här hade vi månadsvis avstämningar med platschefen och en representant 



 
53 

 

från beställaren, där de gjorde avstämningar och prognoser för projektet. På detta 
hade vi sedan ett incitamentsavtal 50/50 mellan entreprenör och beställare. Det finns 
en rad olika incitamentsavtal och varianter på vad som ingår i den fasta delen.”  

 

Övrigt: 

• Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 
”Ja. Den totala projekttiden har blivit kortare, från idé till färdig byggnad är tiden 
definitivt kortare. Det är för att alla handlingar inte behöver vara klara när man 
börjar produktionen. Det är både för- och nackdelar för oss, vi producerar ju innan vi 
har färdiga ritningar och det är ju en nackdel. Men ibland kräver tidsplanen att man 
gör så. Utförande tiden är ju den samma men projekteringen överlappar utförandet 
vilket leder till en kortare total projekttid.”  
 

• Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 
”Ja jag tycker att det ger win-win lösningar. De jag har pratat med har också varit 
nöjda med upplägget.” 
 

• Mer konflikter och tvister vid partnering? 
”Det är betydligt färre konflikter och tvister. Det beror nog lite på det här med ÄTA 
hanteringen, att vi har ett större ansvar, och kanske känner lite mer för kunden och 
vill göra det där lilla extra. Man bjuder till lite mer, i stället för att lusläsa paragrafer 
och kolla vems ansvar det egentligen är.” 
 

• Vilka faktorer tycker du är viktigast i partnering? 
”Den i särklass viktigaste faktorn är de som utför jobbet, människorna i projektet. 
Fungerar de tillsammans och har förtroende för varandra så blir det bra i slutändan. 
Fungerar inte personkemin och man känner att man inte riktigt litar på varandra så 
är det en katastrof. Det är givetvis viktigt för oss att vi väljer rätt människor till att 
arbeta i projektet, för att undvika problem.”  
 

• Vilka är nackdelarna med partnering? 
”Det kan gå riktigt fel om inte vi är på tårna, och bara bygger huset utan att se till 
helheten. Det är ju en ny arbetsform som inte alla är vana att hantera, det var en 
inkörningstid för oss och det är en inkörningstid för våra beställare.”  
 

• Vilka är för- nackdelarna vid ett traditionellt projekt? 
”Nackdelarna är ju att man inte jobbar ihop utan man jobbar som parter på varsin 
sida bordet. Det finns inte lika hög grad av tillit mellan parterna, man kontrollerar 
hela tiden så att man inte blir lurad av den andra parten. En nackdel är också att de 
bara köper händer och fötter av oss och inte skallen, det är ju mycket roligare när 
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man får vara med och arbeta fram lösningar och komma med idéer. En fördel är att 
alla handlingar är klara när produktionen drar igång.”  
 

• Vanliga problem som uppkommer vid partnering/traditionellt? 
”Ett vanligt problem vid partnering kan vara att man inte är på tårna och har ett 
traditionellt sätt att organisera arbetet. Personerna är viktiga, stämmer inte 
personkemin i gruppen så blir det problem oavsett om det är en partnering eller ett 
traditionellt projekt.”  
 

• Jobbar ni mycket med teambuilding? 
”Ja, lite både och. Vi har kanske ingen aktiv strategi, men vi försöker dra ihop folket 
som jobbar tillsammans och hitta på lite saker emellanåt. När vi ska starta stora 
projekt så brukar vi dra ihop grund arbetsstyrkan och går igenom projektet och sitter 
och spånar fram idéer, sedan åker alla till sitt med egna arbetsuppgifter. När man 
sedan träffas några månader senare för att dra igång projektet så är alla insatta i vad 
som ska göras och i stora drag vilken ordning det ska göras.”   
 

• Lägger ni extra energi på att välja rätt team?  
”Javisst gör vi det. Vi försöker hålla ihop gäng som fungerar bra tillsammans.” 
 

•  Känner Ni att det blir en större arbetstillfredsställelse när man arbetar med partnering? 
”Ja det är mycket roligare att jobba i en partnering, man känner att man bidrar mer 
till projektet och man jobbar mer tillsammans än mot varandra. Man tar även lite mer 
ansvar för projektet i stort.” 
 

• Hur ser du på partnering som samarbetsform? 
”Ja jag tror på det. Det finns projekt som i stort sätt hade varit omöjliga utan 
partnering där man kan sitta och resonera fram lösningar efter hand. Så visst är det 
en bra arbetsform. Man växer med ansvaret.” 
 

• Utveckla Peabs arbetssätt i faser 
Fas 1. Rita, beskriva vad som ska byggas, tidplan och budget. 
”Vad ska vi bygga? Hur ska vi bygga? Hur mycket pengar har vi? Här lämnas någon 
form av anbud, och beställaren får ta beslut om i fall det ryms inom budgeten och vi 
får ta ställning till om det är genomförbart inom den angivna tidsramen. Det är inte 
ovanligt att man är med i processen så tidigt att det inte finns bygglov.” 
 
 
Fas 2. Upphandling. 
”Här får beställaren ta ställning till vad han vill ha och vad det kostar. Med den 
angivna standarden. Eventuella justeringar görs för att beställaren ska klara sin 
budget, t.ex. ändring av metod.” 
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Fas 3. Skriva avtal, projektering. 
”Här skriver man ett kontrakt på den angivna standarden och man börjar rita 
projektet.” 
 
 
 
Fas 4. Produktion. 
”Produktionen startar, man gör hela tiden avstämningar för att se så man ligger i fas 
med planeringen. Det görs hela tiden ändringar och justeringar av projektet, det är 
viktigt att man upptäcker dem så tidigt som möjligt så att inte ändringarna blir dyrare 
än nödvändigt. Många detaljbeslut tas på plats under produktionens gång.”  
 
 
 
Fas 5. Avslutningsfas, besiktning, överlämning. 
”Man lämnar juridiskt över byggnaden till kunden.” 
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Bilaga 3. Intervju Platschef, Peab 
• Berätta lite om dig själv.  

”Jag heter Beatrice Fredriksson och jag har läst till byggnadsingenjör på Halmstad 
Högskola. När jag tog examen så började jag arbeta som arbetsledare, sen har jag 
arbetat som platschef från 2002. Jag har arbetat mest med bostadsprojekt.” 
 

• Beskriv projektet i korthet. 
”Platsen som vi byggde på var nissastrand i Halmstad. Där byggde vi ett garage på 
8000 m2 först. Där var tre byggherrar, det var JM, Riksbyggen och Peab. Så lotten 
delades i tre bitar där alla ägde varsin bit. Vi skulle bygga våran del och det var JM 
som köpte den. Vi hade bra samarbete och dialog hela objektet. Det var 59 lägenheter 
på en del och 62 lägenheter på en annan del som vi skulle bygga. Inflyttningstiderna 
körde vi efter som jag sa innan att man först körde upp betongstommen och sedan la 
vi fram ett förslag om inflyttningstiderna. De tyckte att inflyttningstiderna var okej 
förutom att det var några inflyttningstider som kom i December månad. Det ville dom 
inte så då fick vi strukturera om lite, så att inflyttningstiderna kom i November månad 
istället. Det blev två hus som vi blev väldigt stolta över. Arkitekturen med det med det 
runda tornet tyckte jag blev jätte fint, det var där som var 59 lägenheter. Det andra 
huset hade 62 lägenheter. Det var fast pris på båda objekten. Men det var tänkt från 
början att det skulle vara ett runt torn på båda husen, men vi tog väck det ena tornet 
för det hade blivit för dyrt annars. När vi valde köksinredningarna så hade vi en 
väldigt nära dialog med JM, för det var mycket tillvalslösningar. JM träffade 
kunderna och frågade vad de ville ha. Sen hade vi tillvalsmöten där vi gick igenom 
lägenhet för lägenhet. Det hade vi nästan varannan vecka när det var som mest att 
göra. Det var ju lite problem när vi byggde det eftersom Skanska byggde precis 
brevid, så det var mycket prat om vilka krantyper vi skulle använda. Så vi fick dela på 
kranen, vi hade kran från 06.30-13.00 sen hade de kranen från 13.00-19.00. Sen hade 
vi möten en gång i veckan, där vi hade samordningsmöten med Skanska. Sen har vi 5 
år garanti på de här husen.” 
 

• Vilken erfarenhet har Du av partnering/Traditionella byggprojekt? 
”Jag har varit på ett flertal bostadsprojekt som har varit traditionella projekt, jag har 
inte arbetat med partnering projekt. Däremot har jag arbetat med projekt där man har 
ett  samarbete med bästallaren, där man med en dialog med beställaren diskuterar 
fram olika lösningar så att man får en så bra slutprodukt som möjligt.” 

 

Kvalitet: 

• Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Vad är det som bidrar? 
”När man arbetar med partnering så bildar alla i projektet en kärna och det medför 
att man får bättre kontakt med beställaren. Man diskuterar fram de bästa lösningarna 
och materialen tillsammans med beställaren så att projektet får en låg driftskostnad i 
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framtiden för beställaren.  Detta medför att kvalitén höjs och att man bygger för 
framtiden.” 
 

• Har Du märkt någon skillnad på tekniska lösningar? Vad är det som bidrar? 
”Det är sånt vi arbetar hela tiden med i sådana projekt för att det ska bli bra och även 
för att gubbarna ska kunna producera.” 
 

• Hur går valet av metod och lösningar till? Blir det mer genomtänkta beslut när man 
arbetar med partnering? Vilken skillnad är det mot traditionella projekt? 
”Vi har ju varit med från första pennstrecket, där vi har varit en arbetsledare, 
utsättare, lagbas och skyddsombud. Där vi sitter tillsammans och diskuterar alla 
frågor som rör projektet. Där vi går igenom alla detaljer i projektet som t.ex 
köksindrednin och de stora bitarna som t.ex kranlösningar. Det är viktigt att alla får 
komma till tals, eftersom lagbasen ser ju saker från lite andra synpunkter än vad en 
platschef gör. Det bidrar till att man får bättre metoder och arbetssätt. Beställaren får 
ju också säga sitt, man uppskattar också hur lång tid allting tar att bygga. Det medför 
att det blir mycket bättre genomtänkta lösningar tycker jag jämfört med projekt där 
alla handlingar är klara från början. Nu i dessa tider så är det så hård konkurrens då 
kan man inte tänka så mycket på kvalitén utan man får gå mer vad saker och ting 
kostar. Då är det mycket letande i handlingar efter fel så att man kan få ÄTA-arbeten 
tillgodo. Då föredrar jag partnering istället för traditionella projekt.”  
 

• Hur arbetar du som platschef för att förbättra kvalitetsarbetet? 
”Det är ju någonting som man måste arbeta med hela tiden och tänka på att det man 
gör håller för framtiden. För annars är det vi som står där under garantitiden och 
måste rätta till felen. Som t.ex ett projekt i Helsingborg där vi har murat alla 
badrumsväggar istället för aqua skivan. För i början så var det så mycket snack om 
att gubbarna mådde dåligt när dom skar i skivan, sen när man skruvar upp skivan så 
måste ju skruven träffa en regel som sitter i väggen bakom. Annars har ju skivan ingen 
täthet, så med de murade väggarna så blir det ju en helt annan kvalitet och då känns 
det ju tryggt att lämna ifrån sig projektet med.” 
 

• Hur gör du för att kvalitetssäkra de olika momenten i projektet? 
”Man plockar separat ut de objekt i projektet som är riskfyllda och diskuterar fram en 
lösning som bidrar till en bättre kvalitet.” 
 

• Delegerar Du kvalitetsansvar? 
”De jag arbetar med har jag arbetat med i över 10 år, så alla vet sina gränser och alla 
arbetar mot samma mål. Men man hjälps åt hela tiden om någon skulle missa något” 
 

• Hur gör Du för att motivera medarbetarna? 
“Medarbetarna får ju vara med från första stund och får vara delaktiga i alla 
arbetsmoment. De får vara med och välja vilka maskiner som ska användas och hur vi 
ska strukturera upp arbetsplatsen. Jag tror att det är en viktig sporre att alla får vara 
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med och vara delaktiga. Det bidrar ju till att det blir roligare att arbeta med eftersom 
alla får vara med och säga sitt. Sen om det går dåligt så kan ju ingen skylla på någon 
och säga att det var fel eftersom alla har ju en gång varit med och planerat. Det 
bidrar till att alla känner lite ansvar. Sen är det viktigt att man träffas lite då och då 
och gör något utanför arbetsplatsen såsom att dricka en öl eller att köra gocart. För 
det ger så mycket mer än vad det kostar. Sen är det viktigt att man inte får den känslan 
att det är vi och dom med gubbarna det kan man undvika genom att man har 
gemensam frukust och lunch. ” 
 

• Ger partnering mervärde för alla parter? 
”Ja det tycker jag, beställaren ser ju också att man ger en bra produkt till honom. 
Ibland så blir det kanske lite dyrare för honom men samtidigt kanske någonting annat 
blir biligare och han sparar mer pengar på att lägga mindre pengar på 
underhållskostnader i framtiden.”  

 

Ekonomi: 

• Har Du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering i förhållande till 
traditionella projekt? 
”I dom objekten som jag har arbetat med tidigare så har vi haft en fast 
kontraktsumma. Men innan vi har kommit fram till den så har vi bollat fram olika 
lösningar. När vi har bestämt kontraktsumman så brukar vi låsa den och då har man 
ju själv en morot att arbeta efter. Skulle ekonomin vara helt öppen så har man ju 
ingen morot att arbeta efter.” 
 

• Hur ser lönsamheten ut för Er i förhållande till ett traditionellt projekt? 
”I ett traditionellt projekt så arbetar man mer med att leta fel i handlingar så att man 
kan ta mer betalt. Men arbetar man i en partnering och hittar fel så försöker man lösa 
felet tillsammans med beställaren så att man får bästa möjliga lösning sett ekonomiskt 
och ur kvalitetsmässig syn. Så vi har haft god lönsamhet för våra projekt och där 
beställaren har kommit undan billigt.” 
 

• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad ekonomi i partneringprojekt? skiljer det 
sig från faktorerna i ett traditionellt projekt? 
”Det är ju att innan man börjar bygga så går man igenom allting och försöker vara så 
rätt på det som möjligt. I många fall så får ju beställaren över vår kalkyl och se om 
han hittar något som vi har gjort fel. Så det är en väldigt öppen dialog där man visar 
allting. När han har kollat igenom kalkylen så låser man kontraktsumman och sen kör 
man igång.” 
 

• Skillnad på reglering av ÄTA arbeten när man arbetar med partnering/traditionellt? 
”Det blir ju inte så mycket ÄTA-arbeten i ett partnering projekt som i ett traditionellt 
projekt. Det blir kanske att jag vill kanske inte ha den där lamparmaturen utan jag vill 
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ha en annan sorts lamparmatur. Man kanske inte tittar på just utförande och tekniska 
grejer i ÄTA-arbeten mer om där t.ex kommer upp en vägg extra. Då blir det ett ÄTA-
arbete, men hur man konstruerar väggen blir ju ingen ÄTA-arbete. Medans på ett 
traditionellt projekt så hade det också hade både utförande och konstruktion blivit ett 
ÄTA-arbete.” 
 

• Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 
skillnad? 
”Vi har använt fast pris utan index. Men vi kört fast pris med index också men då 
brukar beställaren pruta ner det. Sen finns det ju också att man kört omkostnads biten 
som fast och det andra som löpande. Det projektet som jag arbetar med nu har vi 
takpris och då splittar man vinsten eller förlusten 50/50 om man kommer under eller 
över taket mellan beställaren och entreprenören. Men vanligast är nog att man 
använder sig av man har en fast del som är en omkostnadsdel och det andra på 
löpande räkning.” 
 

Övrigt: 

• Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 
”Det är svårt eftersom jag inte har varit med i så många partneringprojekt. Men i 
bostadsprojekt så brukar vi komma överens med beställaren att innan vi gör upp 
fullständiga tidsplaner efter vi har kört upp betongstommen, eftersom det är 
komplicerat och man kan spara mycket tid där om allt rullar på som det ska. När man 
sen ska släppa in målare och golvläggare så går det inte att räkna in någon tid utan 
då räknar man en dag per lägenhet. Det är ju ingenting som gynnar oss om man drar 
ut på byggtiden heller.” 
 

• Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 
”Ja jag tycker alla tjänar på det. Har man en öppen dialog åt båda hållen så tycker 
jag att tjänar på det.” 
 

• Mer konflikter och tvister vid partnering? 
”Det beror ju på hur öppen man är i dialog, jag har inte varit med och några tvister 
så för där är ju ABT, Hus-AMA. Där finns regler för allt även om man arbetar på det 
sättet.” 
 

• Vilka faktorer tycker du är viktigast i partnering? 
”Det är sättet att man kan diskutera lösningar för det är jätte bra. Vill vi gjuta en vägg 
istället för en stålpelare så kan man lösa det genom en diskussion med beställaren och 
säga att du tjänar på att göra så här istället. Det är ju en stor fördel.”  
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• Vilka är nackdelarna med partnering? 
”Det skulle kunna vara ekonomin, nu är det ett annat läge än det var för två år sedan. 
För två år sedan då var det ju snarare den som hade tid att bygga som fick jobbet och 
då kunde man ju tjäna på ett annat sätt. Sen vill man ju att kunden kommer tillbaka 
också.” 
 

• Vilka är för- nackdelarna vid ett traditionellt projekt? 
”Det skulle kunna vara att om man vill förändra något som de har ritat, så är det 
mycket svårare att genomföra det. Förändringar är mycket svårare att få genom i ett 
traditionellt projekt eftersom allt är redan färdig ritat. Då måste man projektera om 
det och då kostar det också pengar.” 
 

• Vanliga problem som uppkommer vid partnering/traditionellt? 
”När vi har varit med från början så har ju projektet blivit ritat som vi har velat ha 
det. Det är det inte vid traditionellt projekt för då är ju alla ritningar redan klara. När 
man får vara med från början och projektera så har ju vi kunnat vara med och 
projektera t.ex regelsystem och då blir projektet anpassat för oss.” 
 

• Jobbar ni mycket med teambuilding? 
”Nu har jag arbetat så mycket med mitt folk så då behöv det inte så mycket 
teambuilding där mer än att man går ut tillsammans och tar en öl” 
 

• Lägger ni extra energi på att välja rätt team?  
”Ja det gör vi. Ska vi komplettera med folk så funderar vi mycket på vilka vi ska välja, 
fast det är ju inte alltid det går och då får man ta folk som är tillgängliga.. Alla har ju 
egentligen outtalade gäng. Tar man tjänstemanna sidan så ör det viktigt att man kan 
arbeta ihop och har bra personkemi.” 
 

•  Känner Ni att det blir en större arbetstillfredsställelse när man arbetar med partnering? 
”Ja det tycker jag. Man ska kunna vara nöjd med det man lämnar till kunden. Det är 
mycket friare när man kan göra lösningar tillsammans än att man ska arbeta efter 
färdiga lösningar. I ett traditionellt projekt så blir det inte beställaren man pratar 
med, utan då pratar man med en byggledare som beställaren har anlitat. Det känns 
som att man kommer långt ifrån beställaren.” 
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Bilaga 4. Intervju JM 
• Förklara lite om er själva 

”Vi är ett rikstäckande byggbolag som arbetar både som entreprenör och beställare. 
Vi bygger ungefär 400 lägenheter om året. I Halmstad har vi inte byggt själva 
tidigare, utan då har vi andra entreprenörer byggt åt oss. Vi ritar projekten sen säljer 
vi dem, eftersom det är bostadsrätter alltihop. Som i detta fallet när Peab har byggt 
120 lägenheter åt oss längs nissastrand, kvarteret jagaren. Här har vi ritat färdigt 
alla arkitektritningar sen har Peab varit med och gjort konstruktionsritningarna. Men 
nu har vi även börjat bygga själva här i Halmstad, just nu driver vi ett projekt med 77 
nya lägenheter längs nissastrand. Så nu har vi blivit lite av en konkurrent till Peab.”  
 

• Vilken erfarenhet har Ni av partnering/Traditionella byggprojekt? 
”Ja partnering är ju ett ganska nytt begrepp som det pratas mycket om i 
byggbranschen. I det här projektet använde vi oss inte av en renodlad partnering men 
fortfarande med ett nära samarbete som kan liknas vid en partnering. Vi har haft en 
öppen ekonomiredovisning och vi har hela tiden kunnat se vad saker och ting kommer 
att kosta och kunnat justera andra delar efter det. Jag tycker att samarbetet med Peab 
i kvarteret jagaren har fungerat alldeles utmärkt. Inom JM kommer vi inte att komma 
så långt att vi jobbar med renodlade partneringprojekt eftersom vi alltid ritar fram de 
lägenheter som vi tror att folk vill köpa. Hittills har vi ritat ganska mycket själva, t.ex. 
kök och färgval. En fördel med partnering för beställaren är att han kan vara med och 
påverka projektet på ett helt annat sätt, samtidigt tappar du en del av den 
priskonkurrens som finns vid vanlig anbudsgivning. ”  

Kvalitet: 

• Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Vad är det som bidrar? 
”Nej det vill jag inte påstå direkt. Jag tror att det viktigaste är att det finns en 
engagerad och duktig platsledning, sen spelar det ingen roll om det är en partnering 
eller att traditionellt projekt.” 
 

• Har Du märkt någon skillnad på tekniska lösningar? Vad är det som bidrar? 
”Det vet jag inte heller direkt om det är, nu handlar det ju om bostäder och relativt 
enkla och traditionella lösningar. ” 
 

• Hur går valet av metod och lösningar till? Blir det mer genomtänkta beslut när man 
arbetar med partnering? Vilken skillnad är det mot traditionella projekt? 
”Det är ju så att det blir lite fler ögon som ser på projektet och kan komma med sin 
erfarenhet sin syn på det. I ett traditionellt projekt så sitter ju vi och ritar en sak som 
vi vill ha, det finns säkert bättre lösningar än vad vi kommer fram till och detta 
uppmärksammas nog på ett bättre sätt i en partnering när man sitter och diskuterar 
fram lösningar tillsammans.”  
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• Hur arbetar du som beställare för att förbättra kvalitetsarbetet? 
”Vi har ett ganska kraftigt kvalitetssystem i bolaget, som vi skall följa i alla våra 
projekt. Framförallt de projekt som vi bygger själva, det kan vara lite si och så när vi 
handlar upp utförandet. Vi har utformade projekteringsanvisningar som ska 
genomsyra hela projektet, detta gäller även i partneringprojekt. Vi har även ett 
miljöledningssystem där det står vilka material vi får lov att använda. Sen händer det 
säkert att vi missar något ibland men vi har i alla fall ett ganska kraftigt system att 
jobba efter. Vi försöker ju alltid ta med oss nya erfarenheter från projekten. Vi 
försöker hålla oss till så enkla lösningar som möjligt för att minska felfaktorerna. Vi 
har även en extern konsult som fungerar som en form av kvalitetskontrollant, han är 
nere på bygget ungefär en gång i månaden.” 

 

Ekonomi:  

• Har Du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering i förhållande till 
traditionella projekt? 
”Man kommer ju aldrig få ett facit på vilket som är det mest lönsamma. Men den 
stora skillnaden är att i ett partneringprojekt så vet man väldigt tidigt vet 
kostnadsförändringar, eftersom man kör med ett helt öppet redovisningssystem. Trots 
att man använder partnering så har man fortfarande ett entreprenadkontrakt, med 
vad som ingår och inte ingår. Görs det då någon ändring som inte ingår i kontraktet 
så ser man vilken kostnadsförändring det ger.” 
  

• Hur ser lönsamheten ut för Er i förhållande till ett traditionellt projekt? 
”Jag har inte facit på det, eftersom vi inte var ute och tog in anbud på det här 
projektet. Jag skulle tro att i vårt fall så har det blivit lite dyrare med partnering. 
Peab fick nog ett större påslag än vad de skulle fått om vi inte hade haft partnering 
eftersom det inte var någon direkt konkurrens, så för deras del är det lite säkrare men 
jag tror att det har kostat oss lite mer. Men vi fick en bra produkt så det är inget vi 
bekymrar oss över.” 
 

• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad ekonomi i partneringprojekt? skiljer det 
sig från faktorerna i ett traditionellt projekt? 
”Det viktigaste är att man får in en engagerad partner i projektet, i det här fallet 
Peab. Det ligger i bådas intresse att hitta billigare och bra lösningar, som t.ex. vid val 
av UE och materialleverantörer. Eftersom man kör med öppna böcker så får alla 
parter ta del av fördelaktiga avtal med t.ex. leverantörer, som man inte skulle få 
annars.” 
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• Skillnad på reglering av ÄTA arbeten när man arbetar med partnering/traditionellt? 
”Nej det är det inte. Man har fortfarande skrivit ett kontrakt på vad som ingår och 
inte ingår, så den typen av ÄTA är fortfarande den samma oavsett om det är en 
partnering eller inte.” 
 

• Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 
skillnad? 
”I det här projektet använde vi oss av fastpris, i det senare projektet hade vi index 
reglering på vissa delar. Det är oftast fastpris även i ett traditionellt projekt, i nio fall 
av tio. Vi hade även incitamentsavtal på vissa delar, t.ex. på installationer. Vi delade 
lika på mellanskillnaden på det budgeterade priset och det verkliga priset för 
upphandling av installationer. Hade vi använt oss av ett fastpris i ett traditionellt 
projekt så hade vi ju aldrig fått dra nytta av att entreprenören kan få ett bättre avtal 
med leverantören än vad som är budgeterat.” 

 

Övrigt: 

• Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 
”Nej det tror jag inte, inte i det här projektet i alla fall.” 
 

• Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 
”Ja det tror jag, det är meningen med partnering att beställaren ska få en fördel i 
tekniska lösningar och prismässigt.” 
 

• Mer konflikter och tvister vid partnering? 
”Nej det tror jag inte, vi hade inga direkta tvister i de här projekten. Man försöker 
lösa problemen på ett helt annat sätt och problemen ligger inte kvar till slutet som i så 
många andra projekt.” 
 

• Vilka faktorer tycker du är viktigast vid beslut om att använda partnering? 
”Man går inte in i en partnering med vem som helst, det får vara någon man känner 
till, vilken platsledning de har och vad de har gjort tidigare. Så att man i första skedet 
vet vem man har att göra med. Det viktiga är inte vilket företag man arbetar med, 
utan vilka personer som kommer att vara delaktiga i projektet.” 
 

• Vilken entreprenadform är mest lämplig vid partnering? 
”Vi tycker det är lämpligast med en totalentreprenad, annars är det inte mycket lönt. 
Men ibland så har vi totalentreprenad med att vi handlar upp vissa sidoentreprenörer 
själva, som t.ex. hiss, mark och balkonger.” 
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• Tydliga problem som uppkommer vid partnering/traditionell? 
”Det kan vara lite oklart vilken part som är ansvarig för en specifik lösning. Men det 
är så att den som tillhandahåller någon specifik teknisk lösning har ju ansvaret för 
den. Så föreslår Peab att vi ska göra så här och det skiter sig så är det de som har 
ansvaret för det. Sådana diskussioner blir det vid partnering. Det viktigaste är att 
man har ett entydigt och bra underlag att gå på. Där det är bra ritningar och 
beskrivningar som talar om vad man vill ha. Så att man inte behöver gissa vad vi har 
menat. De stora diskussionerna är att man har missat något i underlaget.” 
 

• Har ni någon erfarenhet av partnering med andra entreprenadföretag? 
”Från det här kontoret här uppe i Halmstad så har vi haft en del partnering projekt i 
Skåne.” 
 

• Hur tycker ni att samarbetet har fungerat med PEAB? 
”Det har fungerat alldeles utmärkt.” 
 

• Hur ser Du på partnering som samarbetsform? 
”Med den verksamheten som vi har så tror jag inte partnering är så vanligt. Men är 
det en beställare som inte är så erfaren så tror jag att partnering kan vara en bra 
samarbetsform som ger beställaren ett bra extra stöd.” 
 

• Vilka parametrar har gjort att ni valde PEAB? 
”Vi valde Peab av en enda anledning och det var det var de som ägde marken.” 
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Bilaga 5. Intervju Platschef, Peab 
• Berätta lite om dig själv 

”Jag började min karriär i Trelleborg på Skanska och var där i fem år. Jag tyckte att 
stan blev för liten så jag sökte mig till Halmstad här har jag varit nu i tjugo år, först 
femton år hos Skanska, sex år hos Anjo bygg och tre år nu hos Peab. Jag hade nog 
inte jobbat på Peab om inte Mats hade varit här, vi har känt varandra i snart tjugo år 
och det blir ofta så att man följer varandra.”  
 

• Beskriv projektet i korthet. 
”Det var lite nytt det hela. Det gick först ut på räkning som alla andra LOU-jobb, vi 
var ett antal entreprenörer som räknade på det. Förutom pris så skulle man även 
pressentera projektet, då var vi ett antal personer som åkte ner till Laholm och 
pressenterade oss själva och hur vi tänkte bedriva verksamheten. Till vår hjälp hade vi 
Tommy Lundh som är Peabs ”partneringcoach”. Alla trodde att de hade klart för sig 
vad partnering var, för oss var det klart men för kunden var det inte riktigt lika klart 
fick vi erfara.”    
 

• Vilken erfarenhet har Du av partnering/Traditionella byggprojekt? 
”Jag hade inga tidigare erfarenheter av renodlade partneringprojekt, men vi jobbar 
nästan alltid med någon form av förtroendeentreprenad. Det slutade lite olyckligt i 
just det här projektet med att vår kollega på beställarsidan slutade precis när 
projektet skulle dra igång, så alla hans erfarenheter och det han var med och 
bestämde och beslutade om gick i graven när han slutade, nu var det ingen på 
Laholmshem som var riktigt knuten till projektet vilket ledde till att de tappade den 
röda tråden i projektet. Så ingen på Laholmshem viste varför vissa beslut hade tagits 
och varför man hade valt just de materialen som man gjorde, för deras del blev det ett 
stort avbräck.”  

 

Kvalitet: 

• Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Vad är det som bidrar? 
”Det är ingen skillnad kvalitetsmässigt, inte i själva utförandet. Det är i så fall i 
projekteringen, vilka material som skall användas och hur man ska rita det. Det är 
där man kan påverka det.”  
 

• Har Du märkt någon skillnad på tekniska lösningar? Vad är det som bidrar? 
”Problemet i just det här projektet var att det var infekterat redan innan vi började, 
man har försökt att bedriva detta i tio år. De boende runt om kring gillade inte det och 
därför var Laholmshem tvingade att anlita arkitekter för att rita en mer färdig produkt 
från början. Projektet var ganska färdigritat när vi kom in i bilden så vi kunde inte 
vara med och påverka så mycket. Efter att man har handlat upp det så kommer det 
även nya krav att man ska handikappanpassa lägenheterna extra mycket, utöver 
lagkraven gällande tillgänglighet så ställde de större krav, t.ex. fick där inte vara 
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några trösklar. Då lade beställaren över det helt på oss att ta fram en lösning på det, 
arbetet bedrevs inte riktigt som en partnering utan Laholmshem menade på att vi som 
entreprenör skulle lösa alla problem som uppkom. Men det kan ju vara lika nytt för 
oss med vissa lösningar. Det är en nackdel med partnering, beställaren utnyttjar det 
när det passar dem.  
En annan sak som hände i det här projektet var att det just då var mycket snack om 
mögelskador i massmedia, detta gjorde då att vi satsade extra mycket på fasadteknik. 
Vi använde trädgårdsplattor i fasaden och ett väldigt traditionellt putssystem med tre 
centimeter puts jämfört med två millimeter som annars används, det finns ingen annan 
stans i Sverige där man har gjort det. Vilket betydde att vi var tvungna att anlita 
experter för att lösa alla detaljer med det. Det andra var att vi hade en arkitekt som 
ville ha så många olika material, det var pust, klinkerpanel, tegel. Alla de här 
anslutningarna skulle då ha en teknisk lösning. Ingen på Peab hade någon erfarenhet 
av det och heller inte våra leverantörer, så vi fick börja på noll. Det slutade med att vi 
anlitade plåtexperter och vi tror att vi hittade en bra lösning men det vet vi ju inte än. 
Pga. fuktrisken fick vi heller inte använda oss av trä i byggnaden, förutom givetvis 
yttertaket. I princip så blir det alltså mer individuellt anpassade lösningar.”      
 

• Hur går valet av metod och lösningar till? Blir det mer genomtänkta beslut när man 
arbetar med partnering? Vilken skillnad är det mot traditionella projekt? 
”Se föregående fråga.” 
 

• Hur arbetar du som platschef för att förbättra kvalitetsarbetet? 
”Det är väl en av mina huvuduppgifter. Jag jobbar väldigt olikt alla andra platschefer 
på Peab, jag räknar på projekten, jag projekterar dem, genomför dem och slutför 
dem. Jag har ofta flera projekt parallellt, nu det sista året har jag bara haft ett, City 
Gross. Så jag är med från början till slut och kan påverka med min erfarenhet och 
vilka vi ska jobba med, kan jag inte göra det så är det inte lika roligt att driva ett 
projekt. Å andra sidan får jag stå till svars om någonting går galet, men det är väl 
inget fel i att stå till svars för det man gör.  
Jag är ju inte själv på ett byggjobb, jag sitter oftast 90 % inomhus hur kan jag då 
säkerställa att det blir rätt kvalitet ute? 1. Man ser till att gå ett par runder ute varje 
dag och snacka med att, man ser direkt om något är fel. 2. Ser till att utbilda 
arbetsledare som är värda namnet, det är ont om bra arbetsledare idag. Ansvaret 
varierar ganska mycket mellan olika företag, på Peab har man satsat mycket på 
platschefen och att han ska göra allt, i andra företag så delegerar man mycket till 
arbetsledarna. Arbetsledaren är ju till för att leda arbetet men riktigt så är det inte 
här på Peab.”    
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• Hur gör du för att kvalitetssäkra de olika momenten i projektet? 
”Tjat, tjat och tjat. Det spelar ingen roll om man har en arbetsberedning som säger 
att det här är viktigt och det här ska man tänka på, sen ska man skriva under att man 
har följt checklistan, men det gör man inte här, utan det gör platschefen. Man anser 
att man inte får betalt för det så man vill inte ta ansvaret. Det finns massor med 
egenkontroller som ska göras men som inte görs. Vi som arbetar med besiktningar 
menar generellt att man kan ta bort det där med egenkontroller för det är inte värt 
någonting.”   
 

• Delegerar Du kvalitetsansvar? 
Se ”Hur arbetar du som platschef för att förbättra kvalitetsarbetet?” 
 

• Hur gör Du för att motivera medarbetarna? 
”Man har ju något som heter lagbaser, men det fungerar inte alls i Peab, de är inte 
motiverade. Hur man löser detta vet jag inte. I vissa företag har man möjligheten att 
handplocka vilka snickare man vill jobba med men så fungerar det inte här, här kör 
man bara ackord. Varje projekt har vi nya medarbetare, jag ska köra igång med två 
nya projekt nu och jag vet inte vilka jag ska jobba med. Jag kan med all säkerhet säga 
att det kommer vara folk jag aldrig har arbetat med, och då är det inte så lätt att 
motivera dem.”  
 

• Ger partnering mervärde för alla parter? 
”Nej, för beställaren ja. Beställaren sitter med i samma möten som vanligt men är de 
inte aktiva så har de ingen nytta av partnering. Vi hade ett öppet ekonomisystem som 
jag redovisade varje månad, men det var inte intressant förrän sista månaden när de 
fick se vad det hamnade på, vad blev slutsumman?”  

 

Ekonomi: 

• Har Du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering i förhållande till 
traditionella projekt? 
”Jag sitter med vårt ekonomisystem och visar deras ombud alla siffror, vi går igenom 
fram och tillbaka, vad är beställt och vad är inte det? Jag har en produktionskalkyl 
som hela tiden uppdateras så jag har fullständig koll på hur mycket pengar vi har lagt 
ner och hur mycket vi kommer att lägga ner. Skillnaden i en partnering eller 
förtroendeentreprenad är att man redovisar detta öppet, om beställaren är engagerad 
och intresserad så är det givetvis jätte roligt att arbeta med. på det sättet kan man se 
tidigt i projektet att man kanske måste se till att göra besparingar någon stans för att 
det ska gå ihop. I mitt senaste projekt med City Gross hade vi möten med varje 
entreprenör om de större inköpen tillsammans med beställaren. Så var det inte med 
Laholmshem, nästan inget alls, de var inte intresserade i processen alls.”  
 

• Hur ser lönsamheten ut för Er i förhållande till ett traditionellt projekt? 
”Det är samma, varken sämre eller bättre” 
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• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad ekonomi i partneringprojekt? skiljer det 
sig från faktorerna i ett traditionellt projekt? 
”En intresserad beställare. Här var det bara petande med småsaker, då är de inte så 
engagerade. Sen var det de att bara en person från Laholmshem var engagerad i 
projektet, VD och andra var intresserade i början när de skulle handla upp oss sen 
bara försvann de. Sen kommer de tillbaks och engagerar sig i små detaljer som måste 
åtgärdas efter färdigställandet. Partnering bygger på en delad risk men i det här 
projektet så fungerade det inte riktigt i det här projektet. Här tog vi hela risken plus 
att de fick tillgodoräkna våra avtal med leverantörerna, det hade de förmodligen inte 
fått om vi inte hade haft partnering. ” 
 

• Skillnad på reglering av ÄTA arbeten när man arbetar med partnering/traditionellt? 
”Det beror lite på vad som är angivet i kontraktet. Eftersom vi är med och ritar och 
har ansvar för det som blir ritat så kan vi inte ta lika mycket betalt för ÄTA som vid ett 
traditionellt projekt, kanske hälften.”  
 

• Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 
skillnad? 
”De flesta vill ha fast pris utan indexreglering. För vår del är det bättre om man har 
med indexreglering, just nu i alla fall men snart vänder det nog och då är det kanske 
bättre för vår del att ha fast pris utan indexreglering. I en partnering är det även 
vanligt att man använder sig av incitamentsavtal, dvs. dela överskottet lika 50/50 på 
båda hållen. De senaste fyra projekten jag har varit på har haft någon form av 
incitamentsavtal. ” 
 

Övrigt: 

• Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 
”Vi började producera parallellt med att vi fortfarande projekterade. Det som hände 
här var att man flippade ut i fel detaljer, i stället för att tala konstruktion fick 
arkitekten för stort spelrum och man hade för många inblandade. Vi tittade på fel 
saker som fick resultat senare i projektet, eftersom projekteringen tog så lång tid och 
att vi fokuserade på fel saker så jobbade vi ifatt snabbt och blev uppbromsade av 
leveranstiderna för vissa prefab delar. Tidsmässigt så gick det väl i det stora hela lite 
fortare, vi var klara en och en halv månad snabbare än planerat, men ekonomiskt gick 
det åt skogen redan här.” 
 

• Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 
”Ja, om man hittar rätt kund som vet vad partnering är och är villig att löpa hela 
linan ut.”  
 

• Mer konflikter och tvister vid partnering? 
”Man använder sig av en styrgrupp, bestående av arbetschefen, regionchefen, VD och 
en till representant från beställaren. De skulle lösa konflikter och tvister i projektet, 
kunde de inte lösa det så fanns det en person över dem som fick ta ställning. I just det 
här projektet så fanns det inga direkta konflikter och tvister så styrgruppen var aldrig 
aktiv. Men jag tror att om det hade varit någon konflikt så hade detta varit väldigt bra. 
Då kan jag som platschef släppa det och koncentrera mig på mitt och låta dem lösa 
det.”  
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• Vilka faktorer tycker du är viktigast i partnering? 

”Förtroende och tillit för varandra är nyckelorden. Vad är avtalet värt om du inte 
litar på din motpart? Generellt är det så att om jag misstänker att min kund misstror 
mig så vill inte jag arbeta med honom, då går jag där ifrån, och det har jag också 
gjort på ett par jobb. Finns inte förtroendet så är det inte roligt att jobba för honom. 
Det är viktigt att man berättar allt man vet för varandra, det kommer fram så 
småningom i alla fall så man kan inte gå runt och hemlighålla saker, vilket lite var 
fallet här.” 
 

• Vilka är nackdelarna med partnering? 
 
 

• Vilka är för- nackdelarna vid ett traditionellt projekt? 
 

• Vanliga problem som uppkommer vid partnering/traditionellt? 
”Att beställaren tror att vi läser alla problem, därför måste jag hela tiden fråga hur 
de vill ha det för beställaren tänker inte på det.” 
 

• Jobbar ni mycket med teambuilding? 
”Jag har gjort det i alla år men jag har lagt av med det nu, jag är så trött på det. Det 
tar all min energi och man får ingenting tillbaka, man blir bara besviken hela tiden. 
När jag driver ett projekt så ger jag 200 % för att alla ska vara nöjda, sen får man 
bara gnäll tillbaka. Den största orsaken till detta är ackord, det har ingenting att göra 
med hur bra man jobbar utan hur mycket pengar som finns i projektet. Jag kan inte 
välja vilka hantverkare jag ska ha på ett jobb och det är ett väldigt flyttande på folk, 
hela tiden in med nytt folk i projekten.” 
 

• Lägger ni extra energi på att välja rätt team?  
”Hittar jag killar som är duktiga och jag vet ger något tillbaka till projektet så 
kämpar jag givetvis lite extra för att få dem.” 
 

•  Känner Ni att det blir en större arbetstillfredställelse när man arbetar med partnering? 
”I projektet med Laholmshem så var det inte det, beroende på att beställaren inte var 
så aktiv. Man fick ingen feedback på sin insats. De var väldigt nöjda med produkten 
och poängterade att detta var ett bra arbetssätt och att de skulle fortsätta använda sig 
av partnering, men det har inte blivit så. Det är trots allt oftast priset som avgör. Är 
beställaren delaktig och engagerad så blir det givetvis roligare att arbeta.” 
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Bilaga 6. Intervju Laholmshem 
• Förklara lite om er själva 

”Vi är det kommunala bostadsbolaget i Laholm. Vi har ca 1600 lägenheter, utspridda 
över hela kommunen. På hyresrättsmarknaden är vi störst i Laholm, men inte alls lika 
stora på bostadsmarknaden. Vi är 20st anställda och omsätter drygt 100 miljoner om 
året. Vi äger 80-90 lägenhetshus så om man ser till teknik så har vi det mesta, många 
olika konstruktioner och material.”   
 

• Vilken erfarenhet har Ni av partnering/Traditionella byggprojekt? 
”Traditionella byggprojekt har vi ju jobbat ganska mycket med, ritat husen med 
konsulter och handlat upp dem på traditionellt sätt. När jag som ekonom började 
arbeta så förundrades jag över hur stelbent och gammaldags det här traditionella 
byggandet var, det gick knappt att samarbeta med någon. Många gånger visade det 
sig att det var mycket fel på slutprodukten. Det har väl blivit lite bättre nu på senare 
år när man har jobbat mer med samarbetsentreprenader, men inte helt fullt ut. Nu har 
vi nästan inte byggt något alls de senaste 10-15 åren, så vi har inte så stor erfarenhet 
av att prova på andra sätt. Vi var på en kurs för några år sen för att lära oss om 
partnering, som vi tyckte verkade inressant så då bestämde vi oss för att använda oss 
av partnering på det här projektet. Sen visste vi kanske inte riktigt själva vad 
partnering var 100 %, och hur handlar man upp det? Vi är ju ett offentligt bolag så vi 
måste följa LOU, det ger inte riktigt utrymmet. Vi måste göra ett förfrågningsunderlag 
som är bra, så vi anlitade en konsult. Vi hade lagt in kriterier som inte bara var pris 
men även hur man hade gjort sådana här projekt innan och referenser, de fick även 
göra en presentation för oss där vi poängbedömde hur det verkade. Men till slut så 
var det priset som avgjorde. De erfarenheter vi fick av det här projektet var 1. Att vi 
skulle haft våra konsulter med tidigare i projektet, de visste inte riktigt vad de kom in 
i. De visste inte riktigt vad partnering innebar heller. 2. Vi var så styrda av 
detaljplanen så man kunde inte göra så mycket ändringar i projekteringen. 3. Alla 
underentreprenörer var inte med från början och visste inte vad det innebar att arbeta 
i en partnering, de som var med från början och blev ordentligt insatta i projektet 
fungerade väldigt bra. ”  
 

Kvalitet: 

• Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Vad är det som bidrar? 
”Det är jätte svårt, vi hade inte felfritt. Det hade lite att göra med att inte alla 
underentreprenörer var med från början. Det var noll fel som var målet, man 
lyckades inte riktigt med det men det var fortfarande väldigt bra men man nådde inte 
riktigt ända fram. Det ger nog en bättre kvalitet när man kan sitta och diskutera och 
kan dra nytta av alla parters erfarenheter. Detta är bra så kan man ta ställning till 
vilken produkt som är mest lämplig.” 
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• Har Du märkt någon skillnad på tekniska lösningar? Vad är det som bidrar? 
”Jag tror det gjorde skillnad att man snabbt kunde diskutera olika lösningsförslag 
och välja tillsammans. Jag tror att man gjorde smartare lösningar i vissa fall.” 
 

• Hur går valet av metod och lösningar till? Blir det mer genomtänkta beslut när man 
arbetar med partnering? Vilken skillnad är det mot traditionella projekt? 
”Hade detaljplanen inte varit så styrande så hade man nog kunnat bygga på ett annat 
sätt, och utnyttjat byggarens erfarenhet mer till att finna smarta lösningar och 
konstruktioner som vi hade haft nytta av och gjort projektet billigare. Hade även 
konsulterna varit med från början så hade de kanske också varit lite mer medgörliga, 
nu var de lite bakåtsträvande i stället för att haka på en nytänkande lösning. 
Skillnaden är att man kan komma fram till saker gemensamt, i ett traditionellt projekt 
är det mer ”så är det ritat, så gör vi”, och om vi ska ändra på det så ska vi 
kompenseras ordentligt.”  
 

• Hur arbetar du som beställare för att förbättra kvalitetsarbetet? 
”Vi arbetar inte så jätte mycket med handlingar, att ta fram fina pärmar där det står 
kvalitet. Vi försöker jobba lite mer handfast, sen har vi givetvis pärmarna också. Som 
en relativt liten beställare så har vi begränsade resurser till att bli riktigt bra på detta, 
vi bygger inte hur jämt och ständigt. Men självklart är det ett mål att vi ska bli bättre 
på det här och ta lärdom till kommande projekt. ” 

 

Ekonomi:  

• Har Du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering i förhållande till 
traditionella projekt? 
”Också en svår fråga. Vi byggde ju under en högkonjunktur där brist på material 
gjorde att priserna gick upp. Syftet med att använda en partnering var givetvis att 
försöka hålla ner kostnaderna, vi hade incitament och skulle dela 50/50.projektet blev 
lite dyrare än vad som var tänkt, men detta kan bero på att vi har byggt till lite och 
kanske förbättrat kvaliteten långsiktigt. Vi tittade en del på driftkostnader och 
liknande vid val av material och installationer, förhoppningsvis ger det en 
kostnadsbesparing långsiktigt. När vi gick in i det här projektet förväntade vi oss att 
kunna göra fler smarta upphandlingar, men det visade sig att prisökningarna var så 
stora, eller att konkurrensen var för dålig så vi blev tvungna att köpa lite dyrare.”    
 

• Hur ser lönsamheten ut för Er i förhållande till ett traditionellt projekt? 
”Det är svårt att säga, vi vet inte om vi har gjort en förtjänst eller ej. Vi är nöjda med 
slutprodukten och vi har inte haft några stora fördyrningar och vi har i så fall varit 
medvetna om dem.” 
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• Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad ekonomi i partneringprojekt? skiljer det 
sig från faktorerna i ett traditionellt projekt? 
”Den alldra viktigaste faktorn är att man kör med öppna böcker. Det är viktigt att 
man redovisar hur man har räknat och vad som ingår i priset. ” 
 

• Skillnad på reglering av ÄTA arbeten när man arbetar med partnering/traditionellt? 
”Jag tycker det har varit i princip samma, man sitter mycket och diskuterar vad som 
ingår i kontraktet och inte.” 
 

• Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 
skillnad? 
”Vi har kört med en fast del och en rörlig del, med ett incitament på den rörliga 
delen.” 

 

Övrigt: 

• Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 
”Nej, det blir lite omständigare. Det tog tid för oss innan vi visste hur vi skulle göra 
upphandlingen. Upplärningstiden tog också längre tid än vad vi trodde. Men när vi 
väl började bygga så tror jag nog att det gick fortare, vi hade i och för sig tur med 
vädret. Jag tror att det hade att göra med att när man väl hade löst alla frågor så 
kunde man forcera, det har också att göra med leveranser och dylikt. Men i grund och 
botten tror jag inte att partnering kortar ner projekttiden, men kanske själva 
byggtiden.” 
 

• Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 
”Jag är positivt inställd i grunden till det här, för jag tycker man behöver utveckla 
någon for för att bygga billigare och bättre. Så jag anser nog att det är en win-win 
situation. ” 
 

• Mer konflikter och tvister vid partnering? 
”Jag anser att det var mindre konflikter och tvister, det är ju syftet med partnering att 
skapa en kompisanda mellan parterna. Det har mycket att göra med personkemin i 
projektet. Vi hade en styrgrupp som skulle ta upp och lösa konflikter om det dök upp, 
men vi hade aldrig något som gick så långt. ” 
 

• Vilka faktorer tycker du är viktigast vid beslut om att använda partnering? 
”Den viktigaste från början var att vi trodde att vi skulle få en billigare produktion, 
men min uppfattning var väl även att få en bättre slutprodukt och nöjdare 
slutkunder.” 
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• Vilken entreprenadform är mest lämplig vid partnering? 

”Det var inte riktigt solklart, Peab såg nog det mer som en totalentreprenad. Men vår 
konsult ville jämföra det mer med en generalentreprenad, jag vill nog se det som en 
egen entreprenadform. Man borde nog fundera på att göra om i AB och ta fram en 
juridisk form för samarbetsentreprenader. Vi vill gärna sätta oss i centrum så vi vill 
undvika en totalentreprenad.” 
 
 

• Tydliga problem som uppkommer vid partnering/traditionell? 
”Mer konflikter i traditionella projekt, gamla traditioner. Jag tror att den yngre 
generationen hellre vill ha ett närmre samarbete snarare än att sitta och leta 
felaktigheter i handlingar. Det största problemet i en partnering är när folk inte kan 
ta in det nya tänket.”  
 

• Har ni någon erfarenhet av partnering med andra entreprenadföretag? 
”Nej. Vi hade ett projekt samtidigt som detta där vi hade någon form av samverkan. 
Men det var med en mindre lokal entreprenör så där fanns inte den strikta hierarki 
som finns i större företag. Så nej vi har inte någon annan erfarenhet av ett renodlat 
partneringprojekt. ” 
 

• Hur tycker ni att samarbetet har fungerat med PEAB? 
”Det har fungerat bra. De som arbetade med projektet fungerade hur bra som helst. 
Man kan kanske känna att partneringtänket inte har gått hela vägen genom 
organisationen, och det har det inte hos någon annan heller.” 
 

• Hur ser Du på partnering som samarbetsform? 
”Jag ser väldigt positivt på partnering, det är en intressant form. Ska vi bygga något 
mer så kommer vi förmodligen göra det med partnering, kanske att vi ändrar lite i 
parametrarna. ” 
 

• Vilka parametrar har gjort att ni valde PEAB? 
”I slutändan var det priset som avgjorde, men de var väldigt duktiga på att sälja in 
sig. Och att de visade att de jobbar med att utbilda sin personal på partnering.”  
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Bilaga 7. Intervju Besiktningsman 
• Berätta lite kortfattat om dig själv och vad du sysslar med. 

”Jag har arbetat sedan 1980, då började jag som konsult på Skandia konsult. Sen 
arbetade jag som beställare på ett fastighetskontor i Halmstad. Efter att jag hade varit 
beställare så började jag arbeta som entreprenör på NCC. Sen gick jag tillbaka som 
konsult eftersom jag kände att det skulle passa mig bäst och att jag ville arbeta med 
kärnverksamheten i byggprojekt. Då kunde jag arbeta i byggets olika skede åt de 
beställare som jag tyckte passande in i mitt arbetssätt med rätt sak vid rätt tid. Nu 
arbetar jag både som projektledare, kontrollant och besiktningsman på Grontmij.” 

• Har du märkt någon skillnad ur kvalitetssynpunkt i en partnering jämfört med ett 
traditionellt projekt? 
”Både ja och nej. I princip ingen kvalitetsskillnad avs teknisk finish, däremot rätt 
kvalitet på rätt plats. Rent tekniskt så är det inga skillnader men däremot så är det 
skillnader på vilket skede man lägger fokus på. För mig är rätt kvalitet att handla upp 
rätt projektledare tidigt om inte byggherren har en sådan kompetens.” 

 
• Om det är någon skillnad på arbetssätt som besiktningsman om man arbetar med en 

partnering/traditionellt projekt? 
”Ja, vid partnering är det vanligt med s.k fortlöpande besiktning där både 
referensytor, kvalitetsnivåer samt funktion provas/besiktigas innan slutlig utformning 
beslutas. Det kan även innebära att jag som besiktningsman får vara delaktig att 
påverka utformningen innan ritningar stämplas om till ”BYGGHANDLING”. Även 
byggdelar som senare blir igensatta/inbyggda kan besiktigas. 
 
Vid traditionella entreprenadbesiktningar kallas besiktningsmännen då entreprenaden 
är slutförd. Då ser man bara det estetiska och man ser inte hur det ser ut bakom om 
väggen.” 

  
• Vilken erfarenhet har Du av partnering/Traditionella byggprojekt? 

”En trivsammare form av entreprenad där bägge parter är mån om att använda 
resurserna för projektet på ett optimalt sätt.”  

 
• Har det blivit vanligare med partnering projekt de senaste åren? 

” Ja” 
 

• Är du mer eller mindre delaktig i ett partnering projekt jämfört med ett traditionellt 
projekt? 
”Som besiktningsman är man betydligt mer involverad i byggprocessen i en 
partnering.” 
 
 
 
 
 
 



 
75 

 

• Hur ser du på partnering som samarbetsform? 
”Jag anser att partnering är en bättre form av samarbete i ett bygg-projekt eftersom 
man tillsammans kan bemanna projektet med rätt organisation som arbetar med på 
rätt sätt med mycket engagemang, har rätt attityd och som till slut innebär att rätt sak 
hamnar på rätt plats i rätt tid.” 
 

• Vilka för och nackdelar är det med partnering samt traditionella projekt? 
”Fördelarna är att få använda resurserna på rätt sätt. Ingen av parterna 
  behöver ”ta risker” utan kan jobba för en bra slutprodukt. 
   
Nackdelen kan vara att beställaren måste vara kompetent eller måste 
vara beredd på att betala extra för att bemanna projektet med rätt   
kompetens vilket innebär att projektet kostar mer initialt då det är  
viktigt att god tid avsätts för planering/arbetsberedning innan beslut om 
produktionsmetod tas. Det är också viktigt att man har en revisor som kontrollerar 
ekonomin så att kostnaderna i springer i väg.” 
 
 

  
 


