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Sammanfattning 

Under många har det riktats kritik mot bygg- och fastighetsbranschen. T.ex. har offentliga 
utredningar påvisat att byggkostnaderna är för höga, kvaliteten för låg, tidplaner ofta 
överskrids, konkurrensen för liten etc. För att råda bot på problemen rekommenderar de 
offentliga utredningarna bl.a. ökad priskonkurrens, högre förprojekteringsgrad och ett 
större byggherreansvar. Förespråkare för utökad samverkan anser dock att dessa lösningar 
är felaktiga. De menar att lösningen istället består av utökad samverkan, även kallad 
partnering. Byggherren och entreprenören ska tillsammans, med gemensamma mål och 
öppna böcker arbeta för att projekt ska färdigställas i rätt tid, till rätt pris och med rätt 
kvalitet. Partnering lämpar sig väl när det tidigt i projektskedet finns ett behov att uppfånga 
entreprenörens produktionskunnande, när projektet har lång byggtid och/eller är av 
komplex karaktär. 
 
Syftet med denna studie är att genom en utvärdering av en om- och tillbyggnads-
entreprenad identifiera framgångsfaktorer kopplat till partnering, föreslå hur framtida 
partneringprojekt kan genomföras ännu bättre samt utreda om partnering har underlättat 
utmaningarna i projektets olika faser. Målsättningen är att bidra till en ökad förståelse om 
styrkor och eventuella svagheter med samverkansformen partnering, i synnerhet vid 
entreprenader av komplex karaktär, samt föreslå hur framtida projekt kan genomföras 
ännu bättre. 
 
För att besvara frågeställningen och uppnå målsättningen har litteraturstudier, kvalitativa 
intervjuer och en fallstudie genomförts. I litteraturstudien har kunskap inhämtats från 
tidigare studier och böcker om partnering samt relevant underliggande teori i form av bl.a. 
entreprenadformer, standardavtal och ersättningsformer. De kvalitativa intervjuerna har 
genomförts muntligt med nyckelpersoner i det studerade projektet och utgör rapportens 
resultatdel. Projektspecifika dokument, såsom förfrågningsunderlag, styrdokument, 
allmänna föreskrifter etc. har studerats för få djupgående kunskaper om det studerade 
projektet. 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter är nöjda med partnering. En stor 
framgångsfaktor grundar sig i den anbudsutvärdering som har gjorts, vilken baseras på 
mjuka parametrar. Beställaren har således valt den entreprenörsorganisation som lämpar 
sig bäst för projektet. De involverade personerna är kompetenta och tilliten och 
öppenheten är stor inom gruppen, vilket har gjort att utmaningar under projektets gång 
har kunnat lösas på ett framgångsrikt sätt. 
 
 
 
Nyckelord: samverkan, utökad samverkan, partnering.  
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Abstract 

For many years, the construction and real estate industry have been criticized. Public 
investigations have shown that construction costs are too high, the quality is too low, 
timetables are often exceeded, the competition too small etc. To remedy the problems, the 
public investigations made by the Swedish government recommend increased price 
competition, higher degree of pre-planning and greater responsibility for the developers. 
However, advocates for extended collaboration believe that those solutions are incorrect. 
They argue that the solution instead consists of extended collaboration, i.e. partnering. The 
developer and the contractor shall work together, with common goals and open books to 
ensure that projects are completed at the right time, at the right price and with the right 
quality. Partnering is well suited when it’s necessary to capture the contractor’s production 
knowledge early in the project, when the project has a long time span and/or is of a complex 
nature. 
 
The purpose of the study is to, through evaluation of a partnering project, identify success 
factors linked to partnering, suggest how future partnering projects can be implemented 
even better and to investigate whether partnering has eased the challenges in the different 
phases of the project. The goal is to contribute to an increased understanding of strengths 
and possible weaknesses in the form of collaboration (partnering), in particular in projects 
of a complex nature, and to suggest how future partnering projects can be carried through 
even better. 
 
To achieve the purpose and goal of the study, literature studies, qualitative interviews and 
a case study have been conducted. The literature study knowledge has been obtained from 
previous studies on partnering and relevant underlying theory in the form of e.g. contract 
forms, standard agreements and forms of compensation. The qualitative interviews, which 
are presented in the result section, have been conducted in person with main people in the 
studied project. Project documents, such as tender documents, regulatory documents, 
general regulations etc. have been studied to gain in-depth knowledge of the project. 
 
The results show that all respondents are satisfied with partnering. A great success factor 
is the tender evaluation that has been made, which is based on soft factors. The developer 
has thus chosen the entrepreneurial organization that is best suited for the project. The 
people involved are competent and the trust and openness is great within the group, which 
has made it possible to successfully solve challenges during the project. 
 
 
 
Keywords: collaboration, extended collaboration, partnering.  
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Förkortningar och definitioner 

AB 04  Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader 

 
ABT 06 Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende 

byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 
 
LOU   Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 
 
Partnering-  Litteratur om partnering, t.ex. böcker, rapporter och avhandlingar 
litteratur 
 
Riksbyggare Byggbolag med verksamhet över hela Sverige, i synnerhet Peab, 

Skanska och NCC 
 
ÄTA-arbeten Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten 
 
PE   Partneringentreprenör 
 
PUE   Partneringunderentreprenörer  
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till vad arbetet behandlar. Kapitlet beskriver dess 
bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Byggsektorn och den efterfrågan på varor och tjänster den ger upphov till bidrar stort till 
Sveriges ekonomiska utveckling. År 2016 uppgick de totala bygginvesteringarna, d.v.s. ny- 
och ombyggnadsinvesteringar i fastigheter samt investeringar i anläggningar till 458 
miljarder kronor, vilket motsvarade 10 procent av BNP (Sveriges Byggindustrier). Således 
är det av samhällsintresse att byggbranschen är välfungerande. Det har under många år 
riktats kritik mot bygg- och fastighetsbranschen, t.ex. i offentliga utredningen ”Skärpning 
gubbar!” (SOU 2002:115) och dess uppföljning ”Sega gubbar?” (2009:6) framgår det att 
byggkostnaderna är för höga, kvaliteten för låg, tidplaner ofta överskrids, konkurrensen för 
liten etc. Projekt upphandlade i priskonkurrens uppvisar ofta låg lönsamhet, vilket har 
medfört att entreprenörer använder ändringar och tilläggsarbeten som ett sätt att uppnå 
högre lönsamhet. Detta har skapat en bild av att förändringar är mycket dyra, samtidigt 
som de ofta är konfliktfyllda och energikrävande för inblandade parter (Rhodin, 2002). 
 
För att råda bot på de ovanstående problemen förespråkar de offentliga utredningarna bl.a. 
ökad priskonkurrens, högre förprojekteringsgrad och ett större byggherreansvar. 
Fernström (2012) menar dock att lösningen ligger i utökad samverkan, även kallad 
partnering: Byggherren och entreprenören ska tillsammans, med gemensamma mål och 
öppna böcker, arbeta för att projektet ska färdigställas i rätt tid, till rätt pris och med rätt 
kvalitet. Partnering lämpar sig väl när det tidigt i projektskedet finns ett behov att uppfånga 
entreprenörens produktionskunnande, om entreprenaden har lång byggtid och krav på 
flexibilitet samt om entreprenaden är komplex, d.v.s. att många förutsättningar är okända 
och därmed svårberäknade (Bjerle, 2014). 

1.2 Syfte och mål 

I arbetet utvärderas en komplex byggentreprenad där samverkansformen partnering 
används. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer kopplat till partnering, utreda om 
samverkansformen har underlättat utmaningar i projektet samt föreslå hur framtida 
partneringprojekt kan genomföras ännu bättre. 
 
Målsättningen är att bidra till en ökad förståelse om styrkor och eventuella svagheter med 
samverkansformen partnering, i synnerhet vid entreprenader av komplex karaktär, samt 
föreslå hur framtida projekt kan genomföras ännu bättre. 
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1.3 Frågeställningar 

Arbetet består av tre delfrågor: 
 

 Vilka framgångsfaktorer kopplat till samverkansformen partnering har visat sig ur 
ett beställar- och entreprenörsperspektiv i det studerade projektet? 
 

 Vilka utmaningar har funnits i projektets olika faser och har partnering underlättat? 
 

 Hur kan framtida partneringprojekt genomföras ännu bättre? 

1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till att endast studera samverkansformen partnering vid ett om- och 
tillbyggnadsprojekt vid Norrlands universitetssjukhus. Det som framgår av studien är 
således projektspecifikt och den bakomliggande teorin baseras på den svenska 
byggsektorn. För en djupare analys av begreppet partnering hade ett flertal olika projekt 
behövt jämföras med en tillhörande utvidgning av teorin. I detta arbete studeras och 
analyseras endast framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till det studerade projektet. 
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2 Metod 

Det här kapitlet beskriver metoderna som har använts vid arbetets utförande. 

2.1 Litteraturstudie 

Arbetets grund utgörs av en litteraturstudie, vilken har genomförts för att ta reda på vad 
tidigare studier och litteratur nämner om begreppet partnering samt inhämta relevant 
information om byggprocessen. Begreppet partnering har funnits i många år inom 
anläggnings- och byggsektorn. Det finns ett flertal svenska vetenskapliga rapporter och 
examensarbeten inom området. Således är detta arbete inte unikt i sin karaktär, utan det 
ska bidra till en ökad förståelse om styrkor och eventuella svagheter med partnering. 
 
För att hitta relevant litteratur har sökningar genomförts på webbplatserna Google, Google 
Scholar och DiVA Portal med sökord som bland annat partnering och samverkan. 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

För att uppnå arbetets syfte och mål har kvalitativa studier genomförts i form av 
semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att samtalet under intervjun är inriktat på av 
författaren förutbestämda ämnen (Dalen, 2015). Utformning av intervjuer och bearbetning 
av dessa grundar sig på teori presenterad i boken Intervju som metod (Dalen, 2015). 
Intervjuerna har genomförts muntligt med ljudupptagning och därefter har samtliga 
intervjuer, omedelbart efter genomförandet, transkriberats för att underlätta 
resultatsammanställningen samt stärka analysprocessen (Dalen, 2015). Intervjuernas 
frågebatteri presenteras i bilaga 2. 
 
För att öka intervjuernas omfång har nyckelpersoner valts ut från både entreprenör- och 
beställarorganisation. Nyckelpersonerna består av projektledare, byggledare, platschefer, 
arbetschef, entreprenadingenjör och ombud. 

2.3 Fallstudie 

Fallstudier används för att ge djupgående kunskaper om det man undersöker (Ejvegård, 
2009). I detta arbete undersöks en om- och tillbyggnadsentreprenad vid Umeå 
universitetssjukhus. Utöver litteraturstudien och de kvalitativa intervjuerna har projekt-
specifika dokument studerats. Dokumenten består av förfrågningsunderlag, allmänna 
föreskrifter, samarbetsavtal etc. 
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3 Litteraturstudie 

Detta kapitel beskriver arbetets teoretiska ramverk. Här presenteras olika entreprenad- 
och ersättningsformer, lagen om offentlig upphandling, ÄTA-arbeten och vad begreppet 
partnering är samt hur det kan tillämpas. 

3.1 Entreprenadformer och standardavtal 

I Sverige finns det ett välutvecklat system av standardavtal för bl.a. entreprenader, 
underentreprenader, konsultavtal och materialinköp. Standardavtalen tillämpas i stor 
utsträckning, framför allt avseende entreprenadavtal (Bröchner & Kadefors, 2010). I detta 
kapitel presenteras utförandeentreprenader, totalentreprenad och standardavtalen AB 04 
och ABT 06. 

3.1.1 Utförandeentreprenad 

Vid utförandeentreprenad svarar byggherren tillsammans med egna eller inhyrda 
konsulter för program- och projekteringsskedet, vilket utmynnar i färdiga bygghandlingar 
som ingår i förfrågningsunderlaget (Nordstrand, 2008). Byggandet upphandlas därefter av 
en eller flera entreprenörer, som ska ansvara för att uppföra byggnaden enligt 
bygghandlingarna. Om en enstaka entreprenör vinner upphandlingen är det en general-
entreprenad. Om flera entreprenörer ansvarar för varsin del är det en delad entreprenad. 
Vid utförandeentreprenader har entreprenören/entreprenörerna ett utförandeansvar, 
d.v.s. att de strikt ska följa ritningar och beskrivningar (ibid). Hur respektive entreprenad 
kan organiseras framgår i figur 1. 
 

 
Figur 1. Exempel på organisation vid delad entreprenad och generalentreprenad (Bröchner & Kadefors, 

2009). 
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3.1.2 Totalentreprenad 

I detta fall låter beställaren endast en entreprenör (totalentreprenören) svara för såväl 
projektering som uppförande av byggobjektet. I fråga om en ”äkta” totalentreprenad 
upprättar byggherren ett byggnadsprogram, där det framgår vilka funktions-, standard- 
och andra krav den färdiga byggnaden skall leva upp till. Vidare kan även önskemål om 
t.ex. utseende och övriga egenskaper specificeras i en rambeskrivning (Nordstrand, 2008). 
 
I samband med anbudsgivning måste varje entreprenör, med hjälp av arkitekt och 
konsulter, utforma ett förslag till byggnadsverk – d.v.s. ritningar och beskrivningar som 
visar utformning och konstruktion. Baserat på detta förslag skall byggherren kunna avgöra 
huruvida byggnaden lever upp till de krav som ställdes i byggnadsprogrammet. Om flertalet 
entreprenörer lämnar anbud kan byggherren uppleva svårigheter med att jämföra de olika 
anbuden, eftersom varje anbud består av en kombination av pris, utformning, utseende, 
standard m.m. (ibid). 
 
Totalentreprenören har ett funktionsansvar, vilket innebär att den färdiga byggnaden skall 
uppfylla de funktionskrav som ställdes i byggnadsprogrammet. Hur en totalentreprenad 
kan organiseras presenteras i figur 2. 
 

 
Figur 2. Exempel på utformning av organisation vid totalentreprenad (Bröchner & Kadefors, 2009). 

 
En stor fördel med en totalentreprenad är att den i regel har kortare projekttid jämfört med 
delad entreprenad och generalentreprenad. I figur 3 framgår det att den tidiga 
upphandlingen medför att produktionsfasen (vanligtvis mark- och grundläggningsarbeten) 
kan påbörjas långt innan projekteringen är avslutad. 
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Figur 3. Projekttider vid olika entreprenader ( Nordstrand 2008). 

3.1.3 Standardavtal – AB 04 och ABT 06 

De allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 är ämnade att användas vid byggnads-, 
anläggnings-, och installationsentreprenader. De är standardavtal utformade av 
Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och har kontinuerligt utvecklats under 
många år med utgångspunkt att de ska underlätta och undvika missförstånd vid 
upprättandet av kontrakt och avtal inom byggsektorn. AB 04 är avsedd att användas vid 
utförandeentreprenader, d.v.s. då beställaren svarar för projektering och entreprenören för 
utförande. ABT 06 är avsedd att användas vid totalentreprenader, d.v.s. då entreprenören 
svarar för projektering och utförande (BKK, 2017). 

3.2 Lagen om offentlig upphandling 

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, förkortad LOU, är en svensk lag som reglerar 
köp som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling åsyftas de åtgärder 
som används för att köpa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av 
kontrakt. 
 
I lagstiftningen saknas det regler gällande i vilken form samverkan ska genomföras i en 
offentligt upphandlad byggentreprenad. Detta möjliggör upphandling med partnering som 
samverkansform. För upphandlande myndigheter – till skillnad från privata upphandlare 
– krävs det emellertid vissa anpassningar när partnering ska tillämpas (Bjerle, 2014). 
 
För att upphandlingen av partneringprojekt ska utföras enligt bestämmelserna i LOU, 
måste den omfatta hela projekt, d.v.s. planerings- och projekteringsfas (fas 1) samt 
utförandefas (fas 2). Tilldelningsbeslutet i upphandlingen ska avse såväl fas 1 som fas 2 och 
kontraktet som upprättas mellan beställare och entreprenör skall vara ett kontrakt som 
binder entreprenören att genomföra båda faserna (ibid). 
 
När upphandlingen är avslutad är det viktigt att parterna är medvetna om de hinder LOU 
medför gällande ändringar i kontraktet. I huvudsak rör det sig om ändringar av projektets 
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omfattning på grund av ÄTA-arbeten samt omarbetade förutsättningar som är till fördel 
för entreprenören (Bjerle, 2014). Tillkommande arbeten som i vanliga fall skulle vara ÄTA-
arbeten enligt AB 04 och ABT 06, kan i entreprenader upphandlade med LOU medföra att 
det krävs en ny upphandling för att det inte ska handla om en otillåten direktupphandling. 
Konsekvenserna av en otillåten direktupphandling kan bli att avtalet hävs samt att den 
upphandlande myndigheten/enheten får betala vite på uppemot tio procent av 
kontraktsvärdet av den otillåtna direktupphandlingen (ibid). 

3.3 Ersättningsformer 

Det finns i huvudsak två vanligt förekommande ersättningsformer för entreprenader. Det 
ena är fast pris och det andra är löpande räkning. 

3.3.1 Fast pris 

Fast pris innebär att parterna i förväg enats om en totalsumma som ersättning för 
utförandet av entreprenaden. För att använda sig av fast pris måste entreprenören få 
tillräckligt bra bygghandlingar och övrigt förfrågningsunderlag för att göra en tillförlitlig 
kostnadsberäkning av entreprenaden (Nordstrand, 2008). Det fasta priset kan endast 
ändras om omfattningen av det utlovade arbetet ändras (Liman, 2007). En prisändring kan 
t.ex. orsakas av en myndighets åtgärder eller onormala prisförändringar för material 
(Nordstrand, 2008).  

3.3.2 Löpande räkning 

När löpande räkning används får entreprenören betalt, vanligtvis månatligt, för utfört 
arbete. Produktionskostnaderna för de utförda arbetena måste verifieras genom 
redovisning (Nordstrand, 2008). Utöver den löpande räkningen får entreprenören ett 
arvode, eller påslag, som t.ex. kan vara ett procentuellt pålägg till de redovisade 
kostnaderna eller ett förutbestämt fast belopp (ibid). Löpande räkning medför således att 
kostnadsrisk och möjlighet till eventuella besparingar förflyttas från entreprenören till 
byggherren (Bröchner & Kadefors, 2009) 

3.4 ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten står för ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. Beställaren kan utöka eller 
minska entreprenörens åtaganden med hjälp av ändringar, tillägg eller avbeställningar av 
arbeten (Nordstrand, 2008). Entreprenören är berättigad betalning för tillkommande 
arbeten och beställaren är berättigad avdrag från kontraktssumman för avgående arbeten 
(ibid). I standardavtalen är principen att den upphandlade entreprenören ska genomföra 
samtliga ÄTA-arbeten och ersättas för merkostnaderna och dess följder (t.ex. förseningar) 
(Bröchner & Kadefors, 2009). 
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3.5 Vad är partnering? 

Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra att partnering inte är en entreprenadform, utan 
en samverkansform. Bjerle (2014) beskriver att samverkan med partnering används som 
komplement till befintliga entreprenad-, upphandlings- och ersättningsformer, inom 
ramen för gällande standardavtal – se figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4. Indelning av entreprenader, där det framgår att partnering är en samverkansform (Bjerle, 2014). 

3.5.1 Ursprung 

Samverkansformen partnering har sitt ursprung i USA, där US Army Corps introducerade 
begreppet i slutet av 1980-talet. Ambitionen var att få beställare och entreprenörer inom 
den inhemska byggsektorn att samverka för att minska det dåvarande höga antalet 
slutregleringar i domstol. Partnering skulle medföra lägre kostnader för offentligt 
upphandlade anläggningsprojekt (Bjerle, 2014). Konceptet har därefter fått relativt stor 
utbredning världen över. I Storbritannien och Danmark har staten och de offentliga 
byggherrarna varit drivande i införandet av partnering, och där är det idag ett obligatoriskt 
delmoment vid upphandling av offentligt finansierade projekt (Fernström, 2012). I 
Danmark är det lagstadgade krav på offentliga byggherrar att utvärdera projekt för att se 
om partnering är lämpligt. Deras överväganden och slutgiltiga beslut måste dokumenteras 
(Bjerle, 2014). 

3.5.2 Partnering i Sverige 

I Sverige introducerades partnering av riksbyggarna i slutet av 1990-talet. De fick upp 
ögonen för konceptet efter att det visat goda resultat utomlands. I många länder har 
partnering varit ett verktyg för att minska antalet konflikter inom byggandet och införandet 
har därför drivits på av staten (Bjerle, 2014). Jämfört med många andra länder har antalet 
konflikter varit få inom den svenska byggsektorn. Följaktligen har drivkraften bakom 
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införandet av partnering varit annorlunda än utomlands. I Sverige fanns det intresse för 
kostnadssänkningar, bättre arbetsmiljö och effektivare produktion med högre kvalitet 
(ibid). 
 
Bjerle (2014) menar att det kan förefalla omvänt att riksbyggarna – och inte staten - stod 
för introduktionen i Sverige. Detta bör till stor del ha sin förklaring i (1) utvecklingen av 
den svenska byggsektorn de senaste 30 åren, d.v.s. att styrkeförhållandena har allt sedan 
början av 1990-talet förflyttats från byggherrarna till entreprenörerna, vilket har resulterat 
i att riksbyggarna har vuxit samtidigt som antalet konkurrenter minskat och (2) de oroande 
uppgifterna som uppdagades i offentliga utredningar som t.ex. ”Skärpning gubbar! (SOU 
2002:115). 

3.5.3 Definition av partnering 

Byggsektorn, både i Sverige och utomlands, saknar en vedertagen definition av partnering 
och således finns det ett antal olika definitioner och förklaringar av begreppet (Bjerle, 
2014). Inom svensk partneringlitteratur förekommer ofta Terminologicentrums (2000) 
definition av partnerskap, vilken lyder: 
 

”Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt 
avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett 
bättre gemensamt resultat i ett projekt. 
 
Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga 
målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösningsmetoder och en 
aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar.” 

 
I Danmark definieras partnering på följande sätt (Fernström, 2012): 
 

“A type of collaboration in a construction project based on dialogue, trust, 
openness and with early participation from all actors. The project is carried 
out under mutual agreement expressed by mutual activities and based on 
mutual economic interests.” 

 
Utöver ovanstående exempel har olika entreprenörer sina egna definitioner. Detta i 
kombination med ett stort antal förekommande benämningar (t.ex. nära samverkan, tidig 
samverkan och utökad samverkan) och huruvida olika benämningar motsvarar samma 
metod gör att det finns en begreppsförvirring (Bjerle, 2014). På grund av stora likheter 
beskrivs ofta partnering och samverkansform som synonyma begrepp. Eriksson & Hane 
(2014) menar emellertid att det är ett återhållsamt och missvisande synsätt – partnering är 
mer omfattande än så. Rhodin (2002) skriver att bristen på en entydig definition av vad 
partnering är, många gånger upplevs som ett problem. Dock anser hon att begreppets 
betydelse ska tillåtas påverkas av omgivningen, ty varje projekt är unikt. Partnering ska 
fungera som en vägvisare och ett riktmärke.  
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3.5.4 Partneringblomman 

Nyström (2007) har genom en litteraturstudie kategoriserat olika definitioner av 
partnering och baserat på detta skapat den s.k. partneringblomman, se figur 5. I den 
framgår det att två saker måste höra till ett partneringprojekt, nämligen ”tillit” och 
”ömsesidig förståelse/gemensamma mål”. Förutom dessa två grundpelare kan 
partneringprojekt sättas samman på olika sätt genom att använda resterande delar av 
blomman. 
 

 
Figur 5. Partneringblomman av Nyström (2007). Egen illustration. 

3.5.5 Kritik mot partnering 

Bjerle (2014) skriver att partnering har diskuterats, debatterats och kritiserats av bygg-
branschens samtliga aktörer sedan begreppet introducerades i Sverige. Fördelarna som 
framgår av partneringlitteraturen betonas i huvudsak av entreprenörerna, samtidigt som 
åsikterna i offentlig debatt har varit av negativare karaktär. Kritiken har fått stöd av ett 
antal rapporter som påvisat små eller obefintliga fördelar med partnering (ibid). 
 
I rapporten ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013” studerades 444 slutförda 
kontors- och bostadsprojekt. Partnering tillämpades vid 33 % av kontorsprojekten och vid 
26 % av bostadsprojekten. I rapporten framgår det bl.a. att beställarna i viss omfattning är 
mindre nöjda vid utförandet av partneringprojekt och att processen i sådana projekt är en 
aning mer störningsbenägen (Josephson, 2013). Rapporten har dock kritiserats av 
partneringförespråkare, ty de anser att missbruket av ordet partnering leder till oriktiga 
slutsatser. De menar att det finns en okunskap om innebörden av partnering och vad som 
förväntas av samverkansformen (Bjerle, 2014). 
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3.6 Tillämpning av partnering 

Partnering lämpar sig främst i projekt av komplex karaktär, d.v.s. då många av 
entreprenadens förutsättningar är okända och därmed svårberäknad (Bjerle, 2014). 
Fernström (2012) menar att projekt som sker i samverkan eller med partnering alltid ska 
räknas som komplexa. Detta kapitel redogör för hur partnering kan tillämpas. 

3.6.1 Mjuka parametrar vid upphandling 

Som beställare är det av extra stor vikt att välja rätt entreprenör i partneringprojekt. Detta 
gör att anbudsutvärderingen torde baseras på mjuka parametrar snarare än lägsta pris 
(Bröchner & Kadefors, 2010). De mjuka parametrarna är subjektiva. Det kan t.ex. gälla 
känsla för laganda, samarbetsförmåga, entreprenörens organisation och tidigare 
erfarenhet av liknande samarbetsformer. De två sistnämnda, i kombination med 
referensobjekt och miljö- och kvalitetscertifiering, är faktorer beställare vanligtvis lägger 
stor tyngd vid (Bjerle, 2014). 
 
Hur anbudsutvärderingen går till och vilken relevans olika mjuka parametrar har varierar 
mellan beställare och typ av projekt. När det gäller komplexa entreprenader ställs i regel 
högre krav på entreprenörens organisation, och således har den parametern en betydande 
roll (ibid). 

3.6.2 Öppna böcker 

Öppenhet och ärlighet är ett måste för att lyckas med partnering. Öppna böcker, d.v.s. att 
parterna ska ha insyn i varandras kostnadsredovisning i projektet, är ett sätt att bygga 
ytterligare förtroende mellan parterna (Fernström, 2012). Det ska alltid gå att ta del av 
respektive parts kostnader inom ramen för projektet. Detta är en nödvändighet för att 
skapa den tillit som behövs i partneringprojekt (Bjerle, 2014). 

3.6.3 Workshop 

Partneringprojekt inleds i regel med en workshop som sträcker sig över 2-3 dagar, där de 
iblandade parterna deltar (Bjerle, 2014). Parterna ska lära känna varandra och bli av med 
”vi och dem-känslan” under workshopen, som bör vara av social karaktär inledningsvis och 
därefter bestå av informations- och utbildningsavsnitt. Har en partneringledare (se avsnitt 
3.6.5) utsetts är det vanligtvis denne som leder workshopen (ibid). 

3.6.4 Partneringdeklaration och partneringavtal 

När de medverkande gemensamt bestämt målen för projektets utformning, kvalitet, tid, 
ekonomi etc. skapas en s.k. partneringdeklaration. Den ska även beskriva den 
överenskomna samverkansmodellen (Nordstrand, 2008). Partneringdeklarationen 
författas och undertecknas av parterna i samband med workshopen (Fernström, 2012). 
Den är inte juridiskt bindande utan utformas istället som ett måldokument, även kallat 
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moraliskt kontrakt, som oftast inrymmer en gemensam projektvision med mätbara mål för 
både utförande och samarbete (Bjerle, 2014). 
 
Det juridiskt bindande avtalet – partneringavtalet – omfattar projektets bakgrund, 
omfattning, mål, organisation, avtalsunderlag (lämpliga standardavtal), tider, ekonomi etc. 
(Nordstrand, 2008). 

3.6.4 Partneringledare 

Partneringledaren ska hjälpa byggherren att komma igång med samverkan/partnering i 
projektets tidiga skede. Detta omfattar framtagning av funktionskrav, specifikationer, 
förfrågningsunderlag samt hjälpa till vid anbudsutvärderingen (Fernström, 2012). 
Partneringledaren ska organisatoriskt vara neutral och har till uppgift att i första hand leda 
samverkansgruppen och ansvara för den operativa framdriften av projektet (Bjerle, 2014). 
Denne ska fungera som en moderator och katalysator för samverkan inom projektet. 
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4 Det studerade projektet 

Kapitlet behandlar det studerade projektet. Innehållet baseras på projektspecifika 
dokument bestående av förfrågningsunderlag, samarbetsavtal, allmänna föreskrifter etc. 

4.2 Om- och tillbyggnadsarbeten vid Norrlands 
universitetssjukhus 

Det studerade projektet, vardagligt kallat ”NUS-projektet”, är vid skrivande stund 
pågående och avser om- och tillbyggnader av fasader, takytor, nya våningsplan, fläktrum 
med nya aggregat etc. i byggnaderna 2-4 och 10 (fastighetsbeteckning Sofiehem 3:1) samt 
nybyggnation av helikopterplatta vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.  Byggnaderna, 
som är byggda 1956 respektive 1970, är anpassade för gårdagens krav på vårdlokaler och 
är i stort behov av en moderniseringsprocess för att leva upp till dagens ställda krav på 
vården samt ge byggnaderna en ny livscykel. 
 

 
Figur 6. Flygfoto över Norrlands universitetssjukhus. Grönmarkerade byggnader tillhör NUS-projektet. 

 
Beställare (byggherre) är Västerbottens läns landsting (numera Region Västerbotten) och 
entreprenören är Peab Sverige AB. Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 06. 
Totalentreprenaden genomförs i samarbetsformen partnering och är uppdelad i två faser. 
Fas 1 är projekteringsfasen där bygghandlingar, målbudget och huvudtidplan för 
entreprenaden tas fram. Fas 2 består av produktion med fortsatt detaljprojektering. 
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Ersättningsformen är fast arvode och löpande räkning mot gemensamt upprättad 
målbudget. I förfrågningsunderlaget framgår det att entreprenadens målbudget utgör ca 
330 miljoner kronor. Summan har dock stigit under projektets gång på grund av bl.a. för 
låg ursprunglig budget och tillkommande arbeten. 

4.2.1 Samverkan med partnering 

Projektet genomförs med samarbetsformen sen partnering, vilket innebär att samverkan 
sker på basis av beställaren framtagna systemhandlingar. Inom ramen för samarbets-
formen har Region Västerbotten och Peab tillsammans med strategiska 
underentreprenörer i samverkan färdigställt och granskat bygghandlingar samt 
gemensamt upphandlat underentreprenörer. Beställaren har tagit fram ett styrdokument 
vid namn ”PM Partnering” som är tillämpligt för samtliga arbeten och ansvarsområden i 
projektet. I PM:et framgår det bl.a. att: 
 

”Avsikten är att åstadkomma en mellan beställaren och entreprenören 
interaktiv organisation med gemensamma incitament för uppfyllandet av 
projektets målsättning. Projektets aktörer skall verka för att till alla delar 
skapa förutsättningar för ett framgångsrikt projekt. 
 
PM:et med underordnade planer och rutiner av projektarbetet anger 
beställarens och entreprenörens system för samarbete samt utgör den 
gemensamma organisationens kvalitetssäkring av projektet.” 

 
Projektet ska präglas av öppenhet, tillit, kreativitet, tydlighet och samverkan. Vid 
rekrytering av personal till projektet ska, utöver tekniskt kompetens, samarbetsförmåga 
och social kompetens beaktas och prioriteras. Genom aktivt ledarskap och fortlöpande 
information säkerställs engagemang för projektets målsättning med delmål. 

4.2.2 Upphandling 

Upphandlingen har genomförts med selektivt förfarande enligt lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. Det selektiva förfarandet har skett i två steg. I steg 1 har Region 
Västerbotten bjudit in intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud. I steg 2 
har anbud endast fått lämnas av de anbudssökande som uppfyllt kvalificeringskraven i det 
första steget. Några av kvalificeringskraven var att anbudssökanden ska: 
 

 under de senaste två räkenskapsåren ha haft en omsättning som överstiger 100 
miljoner kr 

 ha genomfört två ombyggnadsprojekt med en kontraktssumma om minst 30 
miljoner var, senaste 5 åren. Projekten behöver inte vara samverkans- eller 
partneringprojekt. 

 styrka sitt kontinuerliga kvalitetssäkringsarbete genom: 
a) Ett giltigt intyg om certifiering (ISO-certifiering eller motsvarande) eller 
b) Redovisning av den egna kvalitetssäkringen av verksamheten 
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 beskriva hur denne arbetar med miljöfrågor genom att antingen ett giltigt intyg om 
gällande ISO-certifiering eller en policy/manual som minst skall innehålla en 
redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr anbudssökandens 
handlande inom miljöområdet. 

 
Upphandlingen har skett genom infordran av ett skriftligt anbud samt ett möte där 
anbudsgivaren (Peab) har presenterat sitt anbud. Beställaren (Region Västerbotten) har 
därefter genomfört en utvärdering enligt kriterierna angivna i inbjudan. På grundval av 
utvärderingen har beställaren valt Peab som samarbetspartner och totalentreprenör för 
projektet. 
 
Avslutningsvis tecknades ett samarbetsavtal gällande ”Fas 1” (se avsnitt 4.5). Region 
Västerbotten har, när Fas 1 avslutats, bedömt att projektmålet kan uppnås och 
förutsättningar funnits för genomförandet av ”Fas 2” (se avsnitt 4.6). Vid den tidpunkten 
har beställning av entreprenaden gjorts. Region Västerbotten har rättigheten att avbryta 
samarbetet om bedömning görs att partnerna inte har förutsättningar att nå målen. 
Handlingar upprättade under samarbetet är då beställarens egendom. 

4.2.3 Utvärdering av anbud 

Anbudsutvärderingen har Region Västerbotten baserat på ett antal utvärderingskriterier. 
Varje kriterium har betygsatts med poäng, där 7 är högsta poäng och 0 är lägsta poäng. I 
de allmänna föreskrifterna för entreprenaden står det att: 
 

”I förfrågningsunderlaget viktas pris/kvalitet 10/90 % vilket är relevant för 
denna typ av samarbetsprojekt där stora krav kommer att ställas på framför 
allt organisation, kompetens, samarbetsförmåga och miljöstyrning. I 
utvärderingen har de så kallade mjuka parametrarna mycket stor 
genomslagskraft.” 

 
Utvärderingen har skett enligt följande utvärderingskriterier: 
 

1. Projektorganisation och erfarenhet – viktas till 40 % 
 
Den föreslagna projektorganisationen bör vara anpassad till projektets omfattning och 
komplexitet samt samverkansformen partnering. Entreprenören ska presentera en 
organisation som denne anser rätt dimensionerad och utformad för projektet. Motiv till 
organisationens utformning och grad av tillgänglighet i olika skeden ska beskrivas. 
 
Bedömning av organisationens utformning kommer att göras utifrån: 
 

 Bemanning och organisation för fas 1 och fas 2 
 Koppling mellan de båda faserna 
 Grunder för val av konsulter och underentreprenören vid upphandling av dessa 
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 Hur tidigare erfarenheter av ombyggnads- och samverkansprojekt kommer att 
tillvaratas i detta projekt 
 

Vid utvärdering av delkriteriet erfarenhet är det de namngivna personernas erfarenheter 
som kommer att utvärderas. Offererade nyckelpersoner bör ha erfarenheter från: 
 

a) Ombyggnadsprojekt med en kontraktssumma om minst 30 MSEK exkl. moms 
b) Erfarenhet från ombyggnadsprojekt under pågående verksamhet 
c) Erfarenhet från projekt som genomförts i samverkan/partnering. 

 
2. Genomförande – viktas till 50 % 

 
Tänkta metoder för genomförande prövas utifrån följande delkriterier: 
 

 Förmåga att skapa samverkan, delaktighet och samarbete i projektorganisationen 
 Förmåga att skapa samverkan med de verksamheter hos beställaren som berörs av 

projektet 
 Förmåga avseende produktionsplanering inkl. PUE 
 Förmåga avseende tidsstyrning 
 Förmåga avseende ekonomistyrning 

- Inköpsrutiner, förmåga avseende priskonkurrens 
- Slutkostnadsprognoser och uppföljning 
- Arbetsmetod för att hålla målbudget 
- Ekonomisamordning inkl. PUE 

 
3. Ekonomi – viktas till 10 % 

 
Ange procentsats för fast del innehållande risk, vinst och centraladministration inkl. 
sjuklöner, reseersättningar samt garantikostnader enligt ABT 06. Entreprenören skall i 
anbudet specificera vad som ingår i kostnader för centraladministration. 1 poäng för 13 % 
och 0 poäng därutöver samt 7 poäng för 7 % eller lägre. Linjär poängsättning sker mellan 
13 % och 7 %. 

4.2.4 Fas 1 – Kalkylering, planering & projektering 

Region Västerbotten och Peab har tecknat ett gemensamt samarbetsavtal, varpå Peab har 
tecknat motsvarande samarbetsavtal med för projektet viktiga underentreprenörer. I de 
allmänna föreskrifterna står det att: 
 

”Parterna ska under Fas 1 gemensamt skapa förutsättningar för att 
gemensamt genomföra projektet inom given tid, kostnadsram och till önskad 
kvalitet. Arbetena måste därför bedrivas med stor öppenhet för alternativa 
lösningar, metoder och tillvägagångssätt. Samtliga upphandlingar ska ske i 
samråd.” 
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Peab har gemensamt med Region Västerbotten och i likhet med denna förfrågan handlat 
upp övriga samarbetspartnerns, s.k. partneringunderentreprenörer (PUE), samt konsulter 
och inleda projekteringen. Parallellt med projekteringen har kostnadsstyrning skett, där 
samtliga parter har arbetat aktivt med full insyn och öppenhet i sina kalkyler. Projektets, 
fastighetsägarens och verksamhetens bästa har varit ledstjärna. 
 
Parallellt med val av tekniska system och detaljprojektering har projektets målbudget 
upprättats och förfinats. Målbudgeten har fastställts i slutskedet av Fas 1 och omfattar såväl 
fas 1 och fas 2. Målbudgeten har dock, vilket framgår i avsnitt 4.2, justerats upp under 
projektets gång på grund av för låg ursprunglig budget och tillkommande arbeten. 
 
Produktionsfasen, fas 2, består av en rörlig del (nettokostnad) samt Peabs fasta arvode 
vilket räknas fram som procent på nettokostnaden med den i kontraktet angivna 
procentsatsen (10 %). Räkneexempel enligt följande: 
 

Nettokalkyl (självkostnad) för entreprenaden i fas 2 = 100 000 kr 
Peabs fasta arvode, 10 % = 1,10 x 100 000 kr = 10 000 kr 
Målbudget för fas 2 = 100 000 + 10 000 = 110 000 kr 

 
Utifrån upprättad budget och i kontraktet angiven procentsats (10 %) räknas det fasta 
arvodet fram. Detta belopp är därefter fast oavsett slutkostnad. Om beställaren gör rena 
tilläggsarbeten som uppgår till 5 % av ursprunglig budget, regleras den fasta delen med en 
procentsats angiven i anbudet på den del av tilläggsbeställningen som överstiger 5 %. 

4.2.5 Fas 2 – Produktion 

Region Västerbotten och Peab har tecknat entreprenadkontrakt enligt ABT 06. 
Garantitiden är 5 år, även gällande särskilda material eller särskild vara föreskrivet av 
beställaren. Parterna ska gemensamt under projektets gång ansvara för att slutkostnaden 
håller sig inom den överenskomna målbudgeten. Vidare har parterna enats om att delar av 
entreprenaden ska genomföras med fastpris. Om den beslutade målbudgeten överskrids, 
delas den överskridna kostnaden lika (50/50) mellan Region Västerbotten och Peab. I det 
fall målbudgeten underskrids resulterar det inte till utbetalning av bonus, då inga 
incitament eller bonusar är kopplade till målbudgeten. Syftet är istället att skapa ett 
gemensamt mål och gemensamt ansvar gällande projektets ekonomi. 
 
I de administrativa föreskrifterna framgår det bl.a. att visst arbete, t.ex. särskilt bullrande 
arbeten, endast får utföras under vissa tider  samt att det parallellt med entreprenaden 
pågår vårdverksamhet i större delen av byggnaderna som entreprenaden omfattar: 
 

”PE har skyldighet att planera och genomföra entreprenaden på ett sådant 
sätt att verksamhet eller produktion i direkt anslutning eller kringliggande 
lokaler eller områden kan minimeras från hinder, avbrott eller störningar på 
grund av damm, nedsmutsning, buller eller andra hinder.” 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras de svar NUS-projektets nyckelpersoner har gett på författarens 
semistrukturerade intervjufrågor. Intervjuerna har genomförts muntligt med 
ljudupptagning och därefter har samtliga intervjuer transkriberats för att underlätta 
resultatsammanställningen. Se bilaga 1 för sammanställning av intervjuer samt bilaga 2 
och 3 för intervjufrågor. 

5.1 Begreppet partnering och dess styrkor 

På frågan om hur Region Västerbottens projektledare A (personlig kommunikation 9 maj 
2019) skulle beskriva partnering svarar han: 
 

”Det är ett arbetssätt, ett tänk, att driva ett projekt framåt med samarbete, 
öppenhet, förtroende och engagemang samt hitta kreativa lösningar 
tillsammans.”  

 
Peabs arbetschef (personlig kommunikation 10 maj) beskriver partnering med ord som 
öppenhet och tillit, samt att det är ett arbetssätt där beställare och entreprenör samverkar 
för att få fram den bästa produkten till det bästa ekonomiska utfallet. Vidare säger han att: 
 

”En framgångsfaktor med partnering är att även beställaren har resurser. De 
tror inte att det enbart är byggföretaget som driver projektet, utan de har 
minst lika stor del i att få fram en bra produkt.” 

 
Partneringledaren (mailkommunikation 23 maj) beskriver partnering som ett arbetssätt 
med öppna böcker, gemensamt risktagande, tillit för varandras roller och det fiktiva 
bolaget. Vidare skriver han att några av de främsta styrkorna med partnering är: 
 

 Gemensamt ansvar för risker och möjligheter 
 Öppna böcker gällande ekonomi 
 Projektets slutresultat blir kostnadseffektivt för båda parter och har en hög kvalitet 

vid överlämnande, d.v.s. få brister och fel efter slutbesiktning. 
 
Peabs ombud (personlig kommunikation 13 maj) säger att en av styrkorna med partnering 
är att känslan av vi och dem inte finns – utan det är ett gäng som tillsammans försöker få 
fram en produkt och ett bygge. Biträdande platschef (personlig kommunikation 14 maj) 
säger att: 
 

”En stor styrka är att det är en större öppenhet. Det är betydligt mindre 
konflikter. Det är enkelt att hjälpas åt och komma på bättre lösningar. Det 
går snabbt fram tills man kan bolla det med beställaren och han går med på 
det […]” 
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Samtliga respondenter är eniga om att ett projekt som det studerade, där byggverksamhet 
bedrivs i och intill sjukhusverksamhet, är oerhört svårt att genomföra på något annat sätt 
än med partnering. Angående att arbeta med samverkansformen partnering i och intill 
sjukhusverksamhet säger platschefen (personlig kommunikation 10 maj): 
 

”En stor svårighet är att få alla att tänka om. Exempelvis måste hantverkarna 
förstå att det på grund av vårdverksamheten ofta kan bli stopp och att det 
inte går lika bra produktionsmässigt som i en traditionell entreprenad.” 

 
Peabs arbetschef (personlig kommunikation 10 maj) är inne på samma linje: 
 

”Det är viktigt att man har rätt kompetens på personalen, att de har rätt tänk. 
Vi hade [i anbudet] högst budget och högst poäng på projektet. Förutsatt att 
man har satt dit rätt CV:n blir det väldigt bra med partnering.” 

 
Projektledare B (personlig kommunikation 14 maj) anser att partnering bidrar till en 
flexibilitet i många led: 
 

”Dels har vi en flexibilitet i arbetsutförandet. Man är inte låst till de snabbaste 
och billigaste momenten som t.ex. när man lämnat ett fast pris. Man jagar 
inte kostnader på samma sätt. Man jagar kostnader just för att man är så 
flexibel, man kan hitta ett sätt som är billigare än det som vi först tänkte.” 

 
Att det går att skynda på projekteringen anser arbetschefen (personlig kommunikation 10 
maj) vara en stor styrka. Det går att projektera och bygga samtidigt. Projektledare B 
(personlig kommunikation 14 maj) lyfter det faktum att man i ett partneringprojekt snabbt 
får en stor kunskapsbank när beställare och entreprenörer sitter tillsammans och 
projekterar och tar fram handlingar. 
 
Projektledare A (personlig kommunikation 9 maj) ser ljust på partnering i framtiden: 
 

”Det här är ett framgångsrecept för det framtida byggandet. Det blir mer 
kreativitet, bättre stämning för alla inblandade och det finns inte samma 
hets.” 

5.2 Framgångsfaktorer i det studerade projektet 

Peabs entreprenadingenjör (personlig kommunikation 10 maj) anser att projektet, tack 
vare partnering, har präglats av tillit, öppenhet och gemensamma mål. Han berättar att: 
 

”Redan i anbudsskedet har beställaren varit tydlig med vad som gäller i 
projektet. Vi har ju öppna böcker och redovisar allting. Beställaren har full 
insyn i vårt ekonomisystem. Vi sitter bredvid varandra, vi har gemensamma 
fikautrymmen på arbetsplatsen, där alla sitter tillsammans. Vi har haft en 
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väldigt bra stämning hela vägen i projektgruppen, och det är en stor 
framgångsfaktor.” 

 
Den biträdande platschefen (personlig kommunikation 14 maj) tycker att etablering har 
varit en framgångsfaktor som gjort att beställare och entreprenör har en nära 
kommunikation. Han säger att etableringarna ofta ser annorlunda ut och att det här 
upplägget har varit väldigt bra. Projektledare A (personlig kommunikation 9 maj) menar 
att partnering som samverkansform har bidragit till mer kreativitet och en bättre stämning 
för alla som jobbat i projektet. 
 
Platschefen (personlig kommunikation 10 maj) berättar att den pågående sjukhus-
verksamheten är väldigt känslig för störningar orsakade av byggnadsarbetena. Detta har 
många gånger på grund av bristfällig kommunikation resulterat i telefonsamtal där det 
ifrågasätts vad Peab håller på med. Han menar att lösning på detta problem har varit en 
framgångsfaktor: 
 

”Vi har bjudit in verksamheten till produktionsmötena. Det är snabba möten 
där vi går igenom vad vi ska göra och vad vi har gjort. Verksamheten är med 
de första 15-20 min och de får ställa frågor och vi går igenom vad som ska 
göras nästa vecka. Det har vi börjat med sista halvåret och nu slipper vi de 
här onödiga telefonsamtalen. Har vi gjort detta från början hade vår resa 
varit lättare.” 

 
En av de största framgångsfaktorerna i projektet har enligt projektledare B (personlig 
kommunikation 14 maj) varit organisationen och hur den består av människor med hög 
kompetens. Han berättar att: 
 

”Inte bara kompetens, utan i kompetensen lägger jag även in bollkänsla. Man 
förstår att det inte bara är en rå byggteknisk kompetens vi har sökt, utan man 
ska se saker framöver på ett bra sätt” 

 
Peabs ombud (personlig kommunikation 13 maj) lyfter också fram den tillsatta 
projektorganisationen inklusive de valda hantverkarna som en stor framgång. Han anser 
även att rätt PUE har köpts in. Dels har de haft rätt storlek för att hinna med deras arbeten 
och dels har den av underentreprenörerna utsedda personalen haft rätt tankesätt för 
partneringarbetet, vilket har gjort att man undgått personer som är motvalls etc. 
 
Peabs entreprenadingenjör (personlig kommunikation 10 maj) menar att framtagandet av 
deras målbudget har underlättats av att de tidigt kom in i projektet: 
 

”I fas 1, dels projektering och framtagande av målbudget, hade vi god tid på 
oss att ta fram en bra målbudget. Och nu, efter 2 år, så ser den ut att 
fortfarande hålla. Det ger alla i projektet en god möjlighet att få en bättre 
uppföljning.” 
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5.3 Utmaningar för beställaren 

5.3.1 Fas 1 – Kalkylering, planering & projektering 

Projektledare A (personlig kommunikation 9 maj) menar att det från beställarsida inte är 
särskilt svårt att inleda ett partneringprojekt: 
 

”Det är inte speciellt svårt, t.ex. inte svårare än att göra en vanlig 
generalentreprenad. Då är det oftast utvärdering av pris. Nu hade vi de här 
mjuka parametrarna […], vi skulle poängsätta olika delar. Vi har vridit och 
vänt på det och varit så rättvisa vi kunde. Upphandlingen gick bra […], det 
blev ingen överklagan eller något.” 

 
Enligt projektledare B (personlig kommunikation 14 maj) är en utmaning i det tidiga skedet 
att man inte kan, på samma sätt som i traditionella entreprenader, fråga efter färdiga 
handlingar, vilket gör att man måste tänka relativt långt fram i processen. På frågan om 
beställaren har utvärderat anbudet på rätt sätt svarar han: 
 

”Det tycker jag att vi har gjort. Främst utifrån vår huvudentreprenör, Peab. 
Dels hade vi en del hårda parametrar sam vi hade ställt och som vi känner att 
vi hittade rätt omfattning på. Det var inte tvärlätt att uppfylla alla krav. 
Genom att entreprenören uppfyller kraven är man rätt ute. Vi tror och tycker 
att vi gjorde rätt analys.” 

 
Vidare säger han att de hade en stor utvärderingsgrupp, där alla fick vara med och tänka 
och tycka till samt betygsätta. Det var ett ganska tufft arbete, med många nedlagda timmar 
på relativt kort tid. Han anser att anbudet, framför allt nu med facit i hand, blev korrekt 
och bra utvärderat, men trycker samtidigt på att det är annorlunda: 
 

”Det är lite annorlunda vid en sådan här upphandling, med mjuka 
parametrar, att i förhand hitta igen den man har störst tillit till och den som 
man tror på. Det kan bli väldigt godtyckligt. Men så är det. Samtidigt måste 
det få vara så, det måste vara en ömsesidig känsla mellan båda parterna.” 

 
Projektledare A (personlig kommunikation 9 maj) förklarar att eftersom entreprenörerna 
får löpande räkning, med netto plus påslag, är det egentligen ingen risk för någon av dem. 
Han säger att: 
 

”Ingen riskerar att gå med förlust. Entreprenörerna får en rimlig och stabil 
vinst. Svårigheten är ett hitta en budget som är rimlig – det är väldigt viktigt 
att hitta rätt riktkostnad.” 

 
Projektledare B (personlig kommunikation 14 maj) menar att upprätta budgeten är en stor 
svårighet för beställaren: 
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”Det sätts upp en fast målbudget, och frågan är om det är en rimlig målbudget 
eller inte från alla perspektiv. Det är väldigt svårt [att veta], speciellt i många 
partneringprojekt, eftersom man använder den samverkansformen när det 
är komplexa projekt. Det blir svårt att veta vad som är rätt och vad som är 
fel.” 

 
Vidare menar han att man eventuellt ska ha en större organisation som är villiga att lägga 
ner tid på att räkna, kanske mot en annan kalkylator – då har man chans att vinna många 
klargöranden som annars kan dyka upp under projektets gång.  Projektledare A (personlig 
kommunikation 9 maj) tycker att beställaren ska vara väldigt engagerad genom hela 
projektet: 
 

”Jag tycker att beställaren ska vara riktigt engagerad. Det är en så kallad 
byggherrekostnad, men det måste få kosta en slant om det t.ex. är ett projekt 
på en halv miljard.” 

5.3.2 Fas 2 – Produktion 

Angående produktionen anser projektledare B (personlig kommunikation 10 maj) att en 
svårighet har varit att vissa arbetsmoment inledningsvis har underskattats: 
 

”Det har dykt upp utmaningar som vi från börjar inte tänkte skulle vara lika 
jobbiga. Det handlar bl.a. om inväxlingsarbeten, t.ex. inkoppling av 
ventilation i olika delar. Det drabbar hela våningar och flera avdelningar 
ibland, beroende på hur luften har varit. Vi skulle ha gjort mer insatser innan 
vi drog igång projektet. Informerat verksamheten bättre osv. Vi förstod inte 
riktigt omfattningen.” 

 
Projektledare A (personlig kommunikation 9 maj) tycker också att en stor utmaning i 
produktionsfasen har varit att bygga nya installationer: 
 

”När vi ska bygga nya installationer, d.v.s. nya ventilationslösningar och 
andra tekniska saker som vatten och avlopp, samtidigt som det gamla ska 
fungera. Det blir otroligt mycket provisorier och det går nästan inte att lösa 
på ritbordet, utan det måste i många fall lösas tillsammans med entreprenör 
och konsult på plats för att komma fram.” 

5.4 Utmaningar för entreprenören 

5.4.1 Fas 1 – Kalkylering, planering & projektering 

Entreprenadingenjören (personlig kommunikation 10 maj) menar att det behövs mer 
resurser i ett partneringprojekts tidiga skede: 
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”Det blir ett mer beskrivande arbetssätt om hur man ska jobba och vilken 
organisation som krävs. Vi måste tänka längre och skriva väldigt mycket. Det 
krävs mer tid och resurser att lämna anbud i partneringprojekt. Slarvar vi 
med det är det i princip omöjligt att få projektet.” 

 
Arbetschefen (personlig kommunikation 10 maj) säger också att det är mer resurskrävande 
med partnering och man måste vara på tårna direkt. Han säger att: 
 

”Ett anbud med en färdigprojekterad handling, där vi endast räknar på jobbet 
får vi [om de vinner upphandlingen] starta efter 10 dagar, och då har vi 
allting färdigprojekterat. I sådana här projekt ska vi även driva en 
projektering, så det är mer krävande resursmässigt. Man måste ha resurser 
om man ska gå in i partnering.” 

 
Peabs platschef (personlig kommunikation 10 maj) är i det stora hela nöjd med 
projekteringen och förplaneringen, han menar att eftersom de fick projektet väldigt tidigt 
kunde en omfattande arbetsutförande- och logistikplanering göras. Han menar dock att 
oavsett hur mycket planering som läggs ned i tidigt skede, blir det en del förändringar när 
man väl är på plats i komplexa projekt. 
 
Partneringledaren (mailkommunikation 23 maj) menar att en stor utmaning i projektet har 
varit att de gemensamma kostnadskalkylerna. Han skriver att: 
 

”[Jag] upplever att entreprenören är den part som hanterar kalkylerna. 
Tanken är att parterna ska göra det tillsammans. I flera projekt saknar 
beställaren den kompetensen och det anser jag är en svaghet i projektet.” 

5.4.2 Fas 2 – Produktion 

Samtliga respondenter inom Peab är överens om att närheten till vårdverksamhet är den 
främsta utmaningen i produktionsskedet. Platschefen (personlig kommunikation 10 maj) 
säger: 
 

”Största utmaningen är just att vi bygger i vårdverksamhet och att förutse 
vilka störningar det kan bli, d.v.s. vilka störningar vi i byggverksamheten kan 
få ut i vårdverksamheten. Det har varit ljud, damm, buller, lukter osv. Det har 
varit svårt i förväg att bestämma hur mycket det kommer störa och vilka vi 
stör.” 

 
Om produktionsfasen säger entreprenadingenjören (personlig kommunikation 10 maj): 
 

”Det går inte att prissätta ett jobb med dessa förutsättningar, när man inte 
får leva om. Det lever om att bygga. Det går inte att göra på något annat sätt 
[än med partnering].” 
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Peabs ombud (personlig kommunikation 13 maj) anser att den pågående verksamheten kan 
tära på den egna personalen och att det är något de till en början inte uppmärksammade: 
 

”Det gäller både hantverkare och tjänstemän. Att vara ute i verksamheten och 
kanske få felaktigt skäll eller att man blir en uppassare på något vis. Det har 
vi fått lite backlash på. Det har i sig inget med partnering att göra, men det 
hade varit mycket värre om vi inte använde partnering. Då hade vi känt att 
t.ex. produktionen haft en ekonomisk press, att det kostar pengar. Nu vet vi 
att vi har betalt om vi gör förändringar och reflektioner.”  
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6 Analys 

6.1 Begreppet partnering och projektets 
framgångsfaktorer 

Det framgår tydligt, både av partneringlitteraturen och i genomförda intervjuer, att 
partnering som samverkansform är ett utmärkt arbetssätt vid komplexa projekt. Bjerle 
(2014) menar att det är viktigt att få in entreprenörens produktionskunskap i ett tidigt 
skede i partneringprojekt. I intervjuerna har det visat sig att detta, att Peab kom in och 
kunde bidra med sin kunskap i ett tidigt skede, varit en av framgångsfaktorerna i det 
studerade projektet. Projektorganisationen har snabbt fått en stor kunskapsbank 
bestående av, till stor del tack vare anbudsutvärderingen, kompetenta personer med rätt 
tänk för samverkan. Genom samverkan med partnering redan i projekteringsskedet kan 
kompetensen hos både beställaren och entreprenören tillvaratas på ett fördelaktigt sätt, 
vilket tillåter framtagning av kreativa och bra lösningar. 
 
Baserat på intervjusvar från både beställare och entreprenör verkar det som att själva 
projektorganisationen, inklusive hantverkare och partneringunderentreprenörer, är 
projektets främsta styrka. Något som förmodligen har sin grund i anbudsutvärderingen, 
d.v.s. att beställaren redan från början fått in rätt entreprenör för projektet. Som ett resultat 
av detta har partnering använts på ett framgångsrikt sätt och präglats av kärnan i Nyströms 
partneringblomma (2007), d.v.s. tillit och ömsesidig förståelse/gemensamma mål. 
 
Från entreprenörshåll lyfts det faktum att även beställaren har resurser när partnering 
används som en framgång. Beställaren är alltså minst lika delaktig i att få fram en bra 
produkt. I intervjuerna har det framgått att etableringen har varit en stor framgångsfaktor. 
Beställaren och entreprenören har kontor bredvid varandra och därmed finns en bra 
kommunikation med korta beslutsvägar. Jag är övertygad om att projektorganisationen, 
d.v.s. att rätt personer är på rätt plats i projektet, bidrar minst lika mycket till den goda 
kommunikationen som etableringens utformning. 
 
Ytterligare en framgångsfaktor i projektet har visat sig vara att känslan av en ekonomisk 
press inte existerar på samma sätt som t.ex. vid en traditionell entreprenad med fast pris. 
På grund av vårdverksamheten och projektets komplexitet uppstår ofta olika stopp i 
produktionen. Beställare och entreprenörer är på samma sida och är medvetna om 
svårigheterna kring vårdverksamheten och att de ständigt måste anpassa sig efter den. 
Utan samverkan med partnering hade det garanterat uppstått många konflikter kring 
detta, t.ex. vem som ska bära ansvaret och ta kostnaden för stillestånd i produktionen. 

6.2 Projektets utmaningar 

Samtliga respondenter anser att det faktum att de bedriver byggverksamhet i och intill 
pågående vårdverksamhet är den främsta utmaningen på ett sätt eller annat. Det verkar 
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som att både entreprenör och beställare har haft rätt organisation för att möta dessa 
utmaningar. Att det har blivit ett bra utfall trots svårigheter med vårdverksamheten beror 
till stor del på att partnering har använts – respondenterna menar att projektet skulle i 
princip vara omöjligt att genomföra utan partnering. 
 
När partnering tillämpas, och därmed entreprenaden ofta är av komplex karaktär, har de 
intervjuade från beställarorganisationen berättat att det är utmanande att upprätta en bra 
budget. Projektledare B (personlig kommunikation 14 maj) anser att det i projektet har 
varit svårt att veta om den fasta målbudgeten är rimlig från alla perspektiv. En lösning på 
detta borde vara, vilket projektledare B var inne på, att utöka organisationen som gör 
kalkylen. Lyckas man fastslå en säkrare målbudget inledningsvis kommer projekt-
genomförandet underlättas markant.  Dock menar Peabs entreprenadingenjör (personlig 
kommunikation 10 maj) att deras upprättade produktionsbudget har varit bra eftersom 
den fortfarande ser ut att hålla, två år in i projektet. Det möjliggör en bra uppföljning för 
alla parter. Detta visar även hur partnering har hjälpt till att lösa ännu en utmaning i 
projektet: Entreprenören har, med deras produktionskunnande, upprättat en rimlig 
målbudget som snabbt har kommit beställaren till hands och därefter blivit den målbudget 
som används i projektet. 
 
Samtliga respondenter hos entreprenören har sagt att det krävs mer resurser i ett 
partneringprojekts tidiga skede jämfört med traditionella entreprenader. Det framgår att i 
de fall partnering tillämpas krävs det mer tid och resurser för att lämna anbud, och om 
entreprenören slarvar med det är det väldigt svårt att vinna ett projekt. Att därefter driva 
själva projekteringen är också väldigt resurskrävande. I intervjuerna framgår det att dessa 
delar har fungerat bra i projektet, vilket ter sig bero på en kompetent projektorganisation. 

6.3 Framtida partneringprojekt 

Partneringledaren (mailkommunikation 23 maj) menar att en svaghet i det studerade 
projektet har varit att entreprenören har varit den part som hanterat kalkylerna. Tanken är 
att parterna ska göra det tillsammans i partneringprojekt. Han säger att beställare ofta 
saknar den kompetensen. För att lösa problemet bör beställare antingen anställa/hyra in 
folk med rätt kompetens eller involvera entreprenören ännu tidigare i projektet för att 
tillsammans arbeta med kalkylen. Görs detta underlättas projektgenomförandet och 
därmed är sannolikheten större att uppsatt målbudget ej överskrids samt att antalet 
tilläggsarbeten och eventuella konflikter minimeras. 
 
Genom en upphandling baserad på mjuka parametrar tillåts beställaren välja den mest 
lämpade entreprenören för projektet. Allt eftersom fler partneringprojekt genomförs bör 
dock fler entreprenörer bli skickliga på att utforma anbud baserade på mjuka parametrar, 
vilket gör att det finns en risk att framtida anbudsutvärderingar kan bli godtyckliga. Med 
detta i åtanke borde beställare i framtida partneringprojekt tillsätta mer resurser till arbetet 
med anbudsutvärdering. Risken är att detta ses som en onödig kostnad, men det borde vara 
värt det i slutändan. 
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Under produktionsfasen i det studerade projektet har det visat sig att kommunikationen 
med den pågående vårdverksamheten har varit bristfällig inledningsvis. Dock har det 
ändrats under projektets gång. I framtida projekt av komplex karaktär, i synnerhet när 
byggandet sker i anslutning till pågående verksamhet, rekommenderar jag att involvera 
den tredje parten tidigare. De kan mycket väl komma med viktiga synpunkter på hur 
kommunikationen bör ske. För dem är det en trygghet att vara medveten om omfattningen 
på arbetena som ska utföras och hur det kan komma att påverka deras dagliga verksamhet. 
Är den pågående verksamheten medvetna om vilka arbeten som ska utföras slipper 
dessutom entreprenören få felaktigt skäll och i onödan stå till svars för störningar orsakade 
av byggverksamheten. 

6.4 Studiens begränsningar 

Ovanstående resonemang gällande den pågående vårdverksamheten gör att det även hade 
varit av stort intresse att få med deras perspektiv på det studerade projektet. Med facit i 
hand skulle intervjuer med nyckelpersoner från vårdverksamhetens organisation medfört 
en djupare analys av det studerade projektet och förmodligen resulterat i bättre förslag på 
hur framtida partneringprojekt av komplex karaktär kan genomföras. För att ge studien 
ytterligare bredd borde intervjuer genomförts med nyckelpersoner från partnering-
underentreprenörerna  samt eventuellt med fler personer från beställarorganisationen. 
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7 Slutsats 

Både partneringlitteraturen (Bjerle, 2014; Fernström 2012) och genomförda intervjuer 
visar att partnering är ett utmärkt arbetssätt i komplexa projekt. Respondenterna är 
positiva till samverkansformen och tycker att partnering är en framgångsfaktor i det 
studerade projektet. Genom upphandling med mjuka parametrar har beställaren hittat den 
entreprenörsorganisation som bäst lämpar sig för entreprenaden. Därmed har fördelarna 
med partnering kunnat utnyttjas fullt ut. Beställaren har haft resurser genom hela 
projektet, vilket entreprenören anser har varit en styrka. Resultatet visar att tack vare ett 
bra samarbete mellan beställar- och entreprenörsorganisationen har projektets 
utmaningar hanterats på ett framgångsrikt sätt. 
 
Tilliten och öppenheten mellan parterna är stor och samtliga intervjupersoner känner att 
man arbetar mot gemensamma mål. I projektet har det resulterat i bl.a. god stämning, bra 
kommunikation, korta beslutsvägar, få konflikter, kreativa lösningar och stor flexibilitet. 
 
När partnering tillämpas ställer det stora resursmässiga krav på entreprenören vid 
anbudslämning samt under efterföljande projektering. Eftersom partneringprojekt med 
anbud baserade på mjuka parametrar medför en kompetent organisation, är detta en 
utmaning som kan vändas till en styrka. 
 
Det framgår i det studerade projektet att en svårighet har varit att få alla att tänka om, d.v.s. 
att få rätt tänk för partneringsamarbetet samt förstå att det på grund av vårdverksamheten 
uppstår unika problem som inte finns i traditionella entreprenader. Även detta har 
fungerat bra tack vare partnering och den kompetenta organisationen det har resulterat i. 
 
I framtida partneringprojekt, allt eftersom fler entreprenören blir duktigare på att lämna 
anbud baserade på mjuka parametrar, bör beställare tillsätta mer resurser till utvärdering 
av anbuden för att verkligen hitta den entreprenör som är bäst lämpad för projektet. Annars 
finns det en risk att anbudsutvärderingarna blir godtyckliga. 
 
Vidare bör beställaren fokusera på att ha rätt kalkylorganisation för lyckas upprätta en 
säker målbudget. Detta kan göras genom att anställa/hyra in personer med rätt kompetens 
och/eller involvera entreprenören i ett ännu tidigare skede. I ett partneringprojekt skall 
båda parterna tillsammans sköta kalkylen. 
 
Vid komplexa projekt där byggandet sker i anslutning till pågående verksamhet bör den 
aktuella verksamheten involveras tidigt för att få en bra kommunikation samtidigt som 
tredje part blir medveten om projektets omfattning och på vilket sätt den kan komma att 
påverka deras dagliga verksamhet. Följaktligen slipper även entreprenören onödigt skäll. 
 
För att få en större bredd i resultatet och därmed en djupare analys skulle fler intervjuer 
genomförts, särskilt med ytterligare nyckelpersoner från beställarens organisation och 
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partneringunderentreprenörerna. Det hade även varit intressant att intervjua nyckel-
personer från pågående vårdverksamhet för att få deras syn på projektet.  
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Bilaga 1 Sammanställning intervjuer 

Denna bilaga redogör för respondenternas roll i projektet, vilken organisation de tillhör 
samt datum för respektive intervjugenomförande. Se tabell 1 för sammanställning. 
 
Tabell 1. Sammanställning intervjuer. 

Roll Littera Organisation Datum  

Arbetschef  Peab 10 maj 2019 

Bitr. platschef  Peab 14 maj 2019 

Entreprenadingenjör  Peab 10 maj 2019 

Ombud  Peab 13 maj 2019 

Platschef  Peab 10 maj 2019 

Projektledare A Beställare 9 maj 2019 

Projektledare B Beställare 14 maj 2019 

Partneringledare  Tredje part, neutral 23 maj 2019 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Bilagan presenterar intervjufrågor som har ställts till samtliga respondenter. 
 
Till samtliga respondenter: 
 

 Vilken är din roll i projektet? 
 

 Hur skulle du beskriva partnering? 
 

 Har du arbetat med partnering som samverkansform i tidigare projekt?  
 

Om ja: Upplever du någon skillnad i NUS-projektet jämfört med tidigare projekt? 
T.ex. andra utmaningar, lösningar, effektivitet, övriga fördelar etc.  

 
 Vilka är enligt dig de främsta styrkorna med partnering? T.ex. jämfört med ett 

”traditionellt projekt”. 
 

 Tycker du att de inblandade parternas individuella kompetens tillvaratas på ett 
bättre sätt när partnering används? 

 
 Partnering bygger till stor del på tillit, öppenhet och gemensamma mål. Känner du 

att projektet har präglats av detta? 
 

 Har kommunikation och erfarenhetsåterföring fungerat bra under projektets gång? 
T.ex. mellan beställare och entreprenör samt mellan entreprenör och pågående 
verksamhet. 

 
 Vad anser du har varit den svåraste delen (eller de svåraste delarna) i projektet? 

Har det hanterats på ett bra sätt? Skulle det hanterats på ett annorlunda sätt? 
 

 Om du får lyfta tre framgångsfaktorer i projektet, vilka skulle det vara? 
 

 Vilka erfarenheter tar ni med er till framtida projekt? 
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Bilaga 3 Kompletterande frågor 

Bilagan presenterar kompletterande intervjufrågor. Frågorna varierar beroende på vilken 
organisation respondenten tillhör. 
 
Till entreprenör: 
 

 Upplever du att det är mer utmanande med partnering i ett projekts tidiga skeden 
jämfört med ett traditionellt projekt? T.ex. vid anbudslämning, upphandling m.m. 

 
 Har ni haft rätt bemanning från projektets start? T.ex. om partneringsamarbetet 

resulterat i att ni har haft behov av mer personal. 
 

 Anser du att produktionsfasen är lättare att genomföra när partnering används 
jämfört med traditionella projekt? Varför? 

 
 Vilka är enligt dig de främsta utmaningarna gällande partnering ur ett 

entreprenörsperspektiv? Hur kan de förenklas? T.ex. nya regler kring upphandling, 
nya standardavtal m.m. för projekt med partnering som samverkansform. 
 

 Vill du tillägga något? 
 

Till beställare: 
 

 Upplever du att det är mer utmanande med partnering i ett projekts tidiga skeden 
jämfört med ett traditionellt projekt? T.ex. vid utformning av förfrågningsunderlag, 
upphandling, anbudsutvärdering m.m. 

 
 Utformade ni förfrågningsunderlaget på rätt sätt? 

 
 Utvärderade ni anbudet på rätt sätt? 

 
 Vilka är enligt dig de främsta utmaningarna gällande partnering ur ett 

beställarperspektiv? Hur kan de förenklas? T.ex. nya regler kring upphandling, nya 
standardavtal m.m. för projekt med partnering som samverkansform. 
 

 Vill du tillägga något? 


