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Sammanfattning 

Byggbranschen är, jämför med andra branscher konservativ. Förändringar, 

förbättringar och effektivisering sker men inte i den utsträckning och takt det borde. 

Under mitten av 1980-talet utvecklades en ny samarbetsform i USA och 

Storbritannien, som kom att kallas för Partnering.  

 

Vårt huvudsyfte med denna rapport är att se hur tillämpning av samarbetsformen 

partnering är inom småhusprojekt. Partnering är ett begrepp som används där man har 

gemensamma mål, öppenhet med öppna böcker och stor tillit för byggherrens bästa. 

Att försöka definiera partnering i Sverige har inte varit angeläget eftersom stora 

variationer i arbetssätt gjorts till respektive projekt. Tidigare studier i England, 

Danmark och USA har definierat partnering på dessa sätt. Ett partnering team skall 

bestå av projektledning, projektoptimering och produktion, för att åstadkomma ett 

gott resultat där alla strategiska leverantörer bidrar med den mest fördelaktiga och 

optimala lösningen.  

 

Man skall skilja på samverkansform, entreprenadform och ersättningsform. 

Samverkansform/partnering är en del av byggprojektets delar och kan användas vid 

alla entreprenad-, ersättning- och upphandlingsformer. Eftersom det kan vara 

besvärligt att ta fram ett riktpris med incitament så har man nu börjat använda en 

ersättningsmodell i form av budgetmodellen, modellen används av byggherrar som 

ofta bygger. Grundfilosofin för partnering är öppenhet, tillit, gemensamt uppsatta mål, 

tid, ekonomi och grupparbete.  

 

LEAN är ett produktionssystem som kommer ifrån japanska Toyota, även kallat TPS. 

Syn och tankesätt kring LEAN handlar om att effektivisera och öka produktiviteten. 

Ett tydligt exempel på detta är hur lastbilstillverkaren Scania har tillämpat och 

utvecklat produktionssystemet i sin dagliga verksamhet. Efter sammanställning av 

detta kandidatexamensarbete kan vi nu återkoppla och besvara vår 

problemformulering. Partnering är möjligt att tillämpa inom småhusprojekt, och är en 

bra metod för byggherren att medverka i och påverka tidplan, kvalitet samt budget. 

Tillämpningen av samverksformen partnering i ett enskilt småhusprojekt kan framstå 

som invecklat och ofta svårtillämpat. Vi har även fått nya infallsvinklar kring 
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tillämpning av partnering i småhusprojekt, vilka kan vara intressanta för vidare 

studier. 

 

Sökord: Samverkansformer, LEAN, Ersättningsformer, Öppna böcker, 

Partneringdeklaration, Entreprenadformer, Partneringteam, Lagen om offentlig 

upphandling. 
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Abstract  

The construction industry is conservative compared with other industries. 

Modifications, improvements and efficiency improvements occur, but not to the 

extent and in the rate that it should. During the mid-1980s, a new form of cooperation 

was developed in the United States and in Great Britain, which came to be known as 

partnering. 

 

Our main purpose of this report is to see how the appliance of partnering is within a 

homebuilding project. Partnering is a concept used where there are common goals, 

openness with open books and great trust in the client's best. Trying to define 

partnering in Sweden has not been imperative since large variations in approaches 

have been done to respective project. Previous studies in Great Britain, Denmark and 

the United States have defined partnering on these ways. A partnering team shall 

consist of project management, project optimization and production, to achieve a 

good result where all strategic suppliers contribute with the most beneficial and 

optimal solution. 

 

One should distinguish between the form of collaboration, the form of contract and 

compensation terms. The form of collaboration/partnering is a part of the construction 

project parts and can be used for all contract-, replacement- and purchase forms. 

Because of the difficulty to produce a target price with incentives, it is known to use a 

compensation model in the form of a budget model. This model is often used by a 

developer who often builds. The basic philosophies of partnering are openness, trust, 

common goals, time, finances and team work.  

 

LEAN is a production system that comes from the Japanese Toyota, also known as 

TPS. Sights and thinking regarding LEAN is to render more effective and to increase 

the productivity. An example of this is how the truck manufacturer Scania has applied 

and developed the production system in their daily activity. Partnering is possible to 

apply within small house projects, and is a good method for the future proprietor to 

contribute in and to influence time flat, quality and budget. The application of the 

interacting mould partnering in an individual small house project can seem 

complicated and often difficult to apply. After the summary of this study, we can now 
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re-engage and answer our problem wording. We have also received new insights 

about the application of partnering in homebuilding projects, which may be of interest 

for further study. 

 

Keywords: Forms of cooperation, LEAN, Reimbursement forms, Open books, 

Partnering declaration, Contract forms, Partnering team, The Public Procurement Act. 
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Definitioner 
 
AB   Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- & 

Installationsentreprenader. 

ABS09  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader 

ABK  Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag. 

ABT  Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads, 

anläggnings- och installationsarbeten. 

BIM   Building Information Modeling  

FIA  Förnyelse i anläggningssektorn 

LoU   Lagen om offentlig upphandling    

NKI   Nöjd kund index 

TPS   Toyota Production System 

LOI   Letter of intent (avsiktsförklaring) 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är jämfört med andra branscher konservativ. Förändringar, 

förbättringar och effektivisering sker i branschen men inte i den utsträckning och takt 

som den borde. Det finns även en misstänksamhet om kartellbildning och om 

orättvisa upphandlingar. Detta har lett till att många beställare/byggherrar blir 

bekymrade och tveklösa till de traditionella upphandlingsformer som 

generalentreprenad och totalentreprenad. Dessa entreprenadformer tillåter inte 

beställare att kontrollera sin tänkta investering, eftersom entreprenörer vanligen vill 

vinstmaximera och detta leder till att beställare/byggherren för merparten får betala ett 

högre pris än nödvändigt (Fernström, 2012).   

 

Under mitten av 1980-talet utvecklades en ny samarbetsform i USA och i 

Storbritannien, som kom att kallas Partnering. Formen bygger på öppenhet och tillit 

mellan beställaren/byggherren och entreprenören. Beställaren har en större påverkan 

och ett större inflytande på projektet. Engagemang krävs i högre grad, samtidigt som 

entreprenören fokuserar alltmer på byggprocessens viktiga delar som förstudie, 

projektering, produktion och eventuell förvaltning. Detta resulterar i bättre 

kvalitetssäkring, logistik och tidsplanering (Fernström, 2012).
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1.2 Syfte & Mål 
Huvudsyfte med denna rapport är att se hur tillämpning av samarbetsformen 

partnering är inom småhusprojekt. Eftersom partnering vanligtvis används vid större 

upphandlingar, förblir denna form sällsynt vid mindre projekt. Gemensamt med 

samarbetspartnern, Ross Arkitektur & Design AB har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

 

”Hur tillämpas partnering i småhusprojekt?” 

 

Som mål och utgångspunkt i förarbetet ligger fokus på genomförandefasen med 

partnering inom småhusprojekt, hur det främst påverkar beställaren/byggherren och 

entreprenören ur ekonomiska och tillits aspekter.   

 

Vi har även för avsikt med denna rapport att tillhanda arkitektbyrån Ross Arkitektur 

& Design AB en enkel handbok, som tydligt visar ansvarsfördelning, struktur och 

innebörd med partnering. 

 

1.3 Avgränsningar 
Detta kandidatexamensarbete kommer att inrikta sig inom småhusprojekt, hur 

samarbetet fungerar mellan beställaren/byggherren, entreprenören, arkitekt samt 

övriga aktörer. Hantering kring ekonomiska aspekter kommer inte att vidtas i form av 

exakta kalkyler, endast de ekonomiska fördelarna för respektive part kommer att ses 

över.  Två projekt kommer att följas, Vallda Heberg samt Villa Frihet. Eftersom Villa 

Frihet inte kommer att slutföras innan detta examensarbete slutförs så kommer 

kompletterande frågor kring partnering hämtas från ett färdigställt projekt Vallda 

Heberg, där endast småhusdelen av projektet kommer att beröras. Detta för att kunna 

jämföra ett pågående småhusprojekt med ett avslutat.  

 

Småhusprojekt definieras som en byggnad lämpad för en eller två familjer. Exempel 

på småhus är villor, fritidshus och radhus.    
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

För att få en överblick över de olika forskningsmetoderna, kvalitativ och kvantitativ 

skall dessa beskrivas kortfattat. Den kvalitativa metoden är en mer utförlig modell, 

där informationen tolkas och behandlas utifrån exempelvis vad, hur och varför det 

utförts. Den kvantitativa forskningen behandlar och betonar kvantifiering, det vill 

säga saker som är enkla att hantera som siffror, resultat, ålder och kön. 

Till frågeställningen och problemformuleringen väljs den kvalitativa modellen, 

eftersom denna metod ger arbetet ett mer noggrant och korrekt resultat (Bryman, 

2001). 

 

1.4.2 Induktion och deduktion 

Det är viktigt att skilja på induktion och deduktion, eftersom dessa två metoder skiljer 

sig i frågan ur observationer och teoriperspektiv. Induktion baseras på observationer 

av faktainsamling, medan deduktion härleder slutsatser ur teorin. I och med att en 

kvalitativ metod valts, kommer metoden induktion att väljas (Bryman, 2001).  
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1.4.3 Datainsamling 
Systematiskt kommer datainsamlingen att ske med hjälp av två olika metoder, primär 

och sekundärdata. Primärdata kommer att behandla insamling av information i form 

av intervjuer och observationer, medan sekundärdata kommer att behandla 

litteraturstudie (Bryman, 2001).  

 

1.4.4 Tillvägagångsätt 

Den tänkta arbetsgången är att söka information via litteraturstudie. Denna 

information sammanställas och tolkas för att begränsa den teoretiska referensramen. 

Intervjuer är tänkta att göras med olika aktörer inom byggbranschen samt författare, 

kunniga personer inom partnering.  Slutligen kommer det insamlade data att jämföras 

med den teoretiska referensramen och resultera i en analys. Som ett sista moment i 

detta arbete besvaras frågeformulering i slutsatsen. Se figur 1.4.4 

 
Figur 1.4.4 tillvägagångsätt vid framtagning av examensarbetet.  
 
1.4.5 Validitet och Reliabilitet 

Två viktiga bedömningsgrunder vid samhällsvetenskapliga undersökningar är 

validitet och reliabilitet. Dessa används främst vid en kvantitativ undersökning. 

Validitet handlar om att det görs en bedömning om de slutsatser som tillhandahållits 

hör samman eller inte. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och om prövningen 

upprepas bör samma resultat uppnås. Detta kandidatexamensarbete grundas på en 

kvalitativ metod och därför kommer inte validitet och reliabilitet att beaktas (Bryman, 

2001).  
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1.4.6 Respondenter 

Gösta Fernström är författare och chefsutvecklare med inriktning inom bygg- och 

fastighetsbranschen, besöksnäringen inklusive upplevelseindustrin. Gösta har 15 års 

erfarenhet av partnering. Tog examen vid Kungliga Tekniska Högskolan 1966 som 

civilingenjör (www.fernia.se). 

Intervjun skedde 2013-04-04  

 

Ulf Olsson är universitetslektor vid institutionen för samhällsbyggnad och 

naturresurser vid Luleås tekniska universitet (www.ltu.se) samt författare och konsult.  

Intervjun skedde 2013-04-08 

 

Pål Ross, CEO Arkitekt SAR/MSA på Ross Arkitektur och Design AB. Tog examen 

vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1992 med arkitektur som inriktning. 

Grundade Ross Arkitektur och Design AB 1996 (www.ross.se).  

Intervjun skedde 2013-04-18. 

 

Allan Sherwany, VD på AS Construction AB. Utbildad byggnadsingenjör och 

dataingenjör. Grundade AS Construction AB 2002.  

Intervjun skedde 2013-04-19. 

 

Per-Åke Edling är affärschef för bostadsproduktion på NCC Construction, region väst 

(www.ncc.se). Han har 12 års erfarenhet som chef och har 8 års erfarenhet av 

partnering. Han har varit delaktig i fem renodlade partneringprojekt.  

Intervjun skedde 2013-04-24. 

 

Christer Kilersjö är VD på Eksta Bostads AB 

Intervjun skedde 2013-04-24. 
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1.4.7 Källkritik  
Intervjuerna med Gösta Fernström och Ulf Olsson sker via mailkorrespondens. Det är 

inte möjligt att utföra personliga intervjuer, då båda personerna befinner sig på annan 

ort. Samma intervjufrågor ställs till respondenterna utan varandras kännedom och 

därför förblir tillhandahållande svar oberoende av varandra. Eventuella frågor eller 

funderingar besvaras via telefon av respektive person.  

 

Intervjun med Christer Kilersjö sker via mailkorrespondens. Förtydligande av svar 

görs via mail och telefon. Christer har ett brinnande intresse för partnering och tillhör 

beställarsidan på projektet Vallda Heberg.  

 

Intervjun med Per-Åke Edling äger rum via en telefondialog. Eventuella förtydligande 

görs via mail och telefon. Per-Åke är affärschef vid projektet Vallda Heberg och har 

stor erfarenhet av partnering.  

 

Intervjuerna med Pål Ross och Allan Sherwany sker via platsbesök. Båda parterna är 

inblandade i projektet Villa Frihet, Pål som arkitekt och Allan som entreprenör. De 

har sinsemellan många års erfarenhet av samarbete men ingen erfarenhet av renodlad 

partnering.  
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2. Ross Arkitektur & Design AB  
 

Ross Arkitektur & Design AB grundades år 1996 av nuvarande ägare och CEO Pål 

Ross. Företaget har idag sju anställda medarbetare, antalet omfattar 

byggnadsingenjörer och husarkitekter som arbetar hand i hand.  Idag finns förtaget 

beläget på Drottningholm i Stockholm. Företagets huvudsakliga verksamhet är att 

projektera exklusiva stenhus genom arkitektur, konst, kvalitet och modern teknik i 

miljöer där människan alltid är i fokus. (www.ross.se).    

 

Ross Arkitektur & Design AB har påbörjat en diskussion med riksdagen gällande 

äldrevårdsboende. Ombyggnation och kommersiella uppdrag är också något som 

tillkommit företagets utbud av tjänster under senare år (www.ross.se).  

  

Ett samarbete med norska Ansnes AS har inletts, detta för att även erbjuda Ross 

Arkitektur & Designs unika och exklusiva husarkitektur i Norge (www.ross.se).    
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3. Partnering 
 
3.1 Vad är Partnering? 

Partnering kan ibland anses vara en överenskommelse och ett arbetssätt som kan 

genomföras med vilken kontraktsform som helst. Man bedömer inte partnering som 

en ny entreprenadform utan en annan metod att driva ett projekt. Genom att använda 

sig av partnering alstras relationer och ett arbetssätt som uppmuntrar till konstruktivt 

samarbete mellan olika aktörer, där målet är att öka effektiviteten i byggprocessen.  

Partnering ger möjligheten till ett mer öppet kontrakt med ökad flexibilitet (Kadefors, 

2002 och 2003). Partnering är ett begrepp som används där man har gemensamma 

mål, öppenhet med öppna böcker och stor tillit för byggherrens bästa (Fernström, 

2012).  

 

Barlow m fl. [1997] beskriver partnering som en process där teamet arbetar mot en 

mer samverksinriktad relation. För att lyckas med partnering krävs följande grunder 

(Olsson, 2012): 

 

- Ett gemensamt framtaget måldokument för projektet av parterna  

- En gemensam samverkansgrupp bildas med nyckelpersoner från partnerna och 

tillsammans arbeta för att uppnå målen 

- Nyckelpersoner bygger förtroende och respekt för varandra i sina respektive 

roller.  
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Partnering kan delas upp i olika former (Fernström, 2012): 

- Partnering är den internationella godkända definitionen för samverkan och i 

Sverige används den som en definition inom fastighetssektorn.   

- Utökad samverkan används inom anläggningssektorn som en definition på 

samverkan och har utvecklats av FIA. FIA fungerar som partnering men har 

vissa arbetsformer och avtal som är upprättade av Trafikverket.   

- Projektpartnering tillämpas inom enstaka projekt där man vill undvika tvister 

genom att hålla tider och budget enligt överenskommen kvalitet.   

- Strategisk partnering är en långsiktig samverkan där man arbetar tillsammans 

med flera olika projekt och där tidigare erfarenheter används för att förbättra 

processen.   

 

Fördelar med partnering (Fernström, 2012): 

- Budget och tider hålls utan tvister enlig bestämd kvalitet.   

- Strategisk partnering bygger på långsiktig samverkan där kostnader minskar 

med 20 % inom 1-3 år. 

- Gemensam diskussion medför kostnadseffektiva lösningar för byggherren.   

- Riskhanteringen minskar och förbättras. 

- Samtliga parter sparar eller erhåller mer pengar gentemot vanlig 

byggverksamhet.  

- Bästa resultat uppnås om alla parter är med i ett så tidigt skede som möjligt 

och får vara med och påverka projektet. 

 

Nackdelar med partnering (Fernström, 2012):  

- Ett utökat engagemang av byggherren i projektet. 

- Byggherren ska från sin sida bistå med egna medarbetare i partnering teamet 

och undvika inhyrda konsulter. Bästa resultatet uppnås med egna medarbetare. 

- Partnering är en tidskrävande process speciellt i tidiga skeden.   

- Man ska kunna arbeta i ett team, vara aktiv och kunna vara med och utveckla 

projektet. 
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3.2 Riskhantering kring partnering 
För att ens kunna lyckas med partnering så krävs det riskhantering, man drar sig från 

att ta risker men det är alltid något som medföljer varje byggprojekt. För att eliminera 

risker görs regelbundna riskgenomgångar med samtliga parter i partneringteamet där 

man utser en ansvarig person för varje risk, tillsammans i gruppen kvantifieras, pris- 

och tidsätts varje risk (Fernström, 2012).  

 

Alla som arbetar i projekt har baserat på bristande erfarenhet ett skydd mot 

oförutsedda kostnader, som man senare kan ta del av. För att undvika risker så skall 

man efter startworkshopen under en dag tillsammans med samtliga parter i 

partneringteamet sätta sig ner och gemensamt ta fram alla risker som kan uppstå från 

finansiella-, politiska-, projekt-, samt tekniska risker.  

En riskbudget kan läggas in som en del av riktpriset, i budgetmodellen läggs alltid en 

riskbudget in i priset. Riskhantering medför att ingen i partneringteamet behöver 

lägga in något riskskydd utan att alla kan arbeta med nettokostnader (Fernström, 

2012).  
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3.3 Definition 
Att försöka definiera partnering i Sverige har inte varit angeläget eftersom stora 

variationer i arbetssättet har gjorts till respektive projekt. Tidigare studier i 

Storbritannien, Danmark och USA har definierat partnering på dessa sätt (Fernström, 

2012): 

 

Construction Industry Institute i USA definierar partnering: 

”… [partnering is] a long-term commitment between two or 

more organizations for the purpose of achieving specific 

business objectives by maximizing the effectiveness of each 

participant's resources. This requires changing traditional 

relationships to a shared culture without regard to 

organizational boundaries. The relationship is based upon trust, 

dedication to common goals, and an understanding of each 

other's individual expectations and values" (Construction 

Industry Institute, 1991) 

 

Fritt översatt: 

”Partnering är ett långsiktigt åtagande mellan två eller flera organisationer med 

syfte att uppnå specifika affärsmål genom att utnyttja organisationernas resurser till 

max. Detta kräver en förändring i de traditionella relationerna och istället skapa en 

gemensam kultur utan hänsyn till de organisatoriska gränserna. Samarbetet är 

baserat på tillit, ett engagemang för gemensamma mål och en förståelse för 

varandras individuella förväntningar och värderingar.”  
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Engelsk definition av partnering: 

“Partnering is a structured management approach to facilitate 

team working across contractual boundaries. It is fundamental 

components are formalized mutual objectives, agreed problem 

resolution methods and an active search for continuous 

measurable improvements" (Construction Industry Board, 

1997). 

 

Fritt översatt:  

”Partnering är en strukturerad styrmetod för att underlätta samarbeten som går över 

avtalsenliga gränser. De fundamentala komponenterna är formaliserade 

gemensamma mål, överenskomna problemlösningsmetoder och att aktivt söka efter 

fortsatta förbättringar.”  

 

Dansk definition av partnering: 

"A type of collaboration in a construction project based on 

dialogue, trust, openness and with early participation from all 

actor. The project is carried out under mutual agreement 

expressed by mutual activities and based on mutual economic 

interests" 

 

Fritt översatt: 

”En typ av samarbete inom byggnadstekniska projekt som är baserad på öppen 

dialog, tillit, öppenhet, och med ett tidigt deltagande från alla aktörer. Projektet 

genomförs under gemensamma överenskommelser som ger uttryck i gemensamma 

aktiviteter och är baserad på ett gemensamt ekonomiskt intresse.” 
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3.4 Partnering team 
 

 
Figur 3.3 Aktörer för partnering team samt ansvarsområde (Fernström, 2011). 
 
 
Ett partnering team skall bestå av projektledning, projektoptimering och produktion, 

för att åstadkomma ett gott resultat där alla strategiska leverantörer bidrar med den 

mest fördelaktiga och optimala lösningen (Fernström, 2006). Se figur 3.3 

 

Partnering team kan bestå av vilka aktörer som helst, men för att få det bästa möjliga 

resultat med projektet så anses att samtliga centrala betydelsefulla aktörer bör ingå. 

Nyckelpersoner hos centrala aktörer bör väljas noggrant, helst hitta någon med 

drivande kraft. Byggherren betraktas vara särskilt viktig eftersom han är den enda 

person som kan balansera kostnad och värde (Kadefors, 2002).   

 

Alla parter ska vara delaktiga i processen vid löpande beslut som behandlar 

problemlösningar, optimering och förbättringar. Fullständig öppenhet ska ske vid all 

verksamhet och redovisning (Johansson, 2002).  

 

Arkitekter och konsulter är särskilt betydelsefulla i ett partnering team, inte enbart i 

tidigt skede av projektet. Parterna bör ha ett incitament på slutresultatet som 

återspeglar deras insats och risk. Detta medför att de verkligen måste ansvara för sin 

egen del och att erfarenheten innefattas till nästa projekt (Fernström och Sandesten, 

2005).  
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För att få ut bästa resultatet av partnering så ska projektet drivas genom en dialog där 

konceptet innefattar dessa punkter (Sörensen & Samuelsson, 2005): 

  

- Gemensamma mål 

- Förbättrad kommunikation 

- Strukturerad konfliktlösning 

- Förtroende 

- Teamwork 

- Incitament 

- Uppföljning 

3.5 Inblandade aktörer 
Om ett tidigt skede ska komma in i bilden bör det redan från början bidra med 

kunskap inför kommande projekt. Genom att tillhöra och ansvara för resultatet i ett 

partnering team så kommer kunskapen ständigt att förbättras (Fernström, 2006). 

 

Av arkitekten krävs ett utökat ansvar, där han är mer delaktig i kalkylen. Ansvar och 

delaktighet för arkitekten kan bidra med en risk för förlust men även en vinst på ett 

helt annat sätt gentemot vad traditionella upphandlingar kan åstadkomma (Carenholm, 

2005). Konsulter kan vara med och utveckla verksamhetens samarbete och 

kommunikation mellan olika parter och intressenter (Sörensen & Samuelsson, 2005). 

 

Entreprenörer ska i tidig fas komma in i bilden för att med sin expertis inom 

produktion bidra med sitt kunnande. Installatörer ska bidra med sitt kunnande och sin 

erfarenhet och på så sätt kunna påverka projektet. Samordnare från entreprenörens 

sida ska undvikas för att förbygga att projektets utveckling stannar av. Vid 

användning av samordnare ska man se till att personer har kunskap inom samordning 

mellan ventilation, el och värme och att tidigare varit delaktig i ett projekt. I framtiden 

kommer 50 % av de totala produktionskostnaderna i kommersiella fastigheter bero på 

installationer (Fernström, 2006).  
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Leverantörer är av stor betydelse för projektets utformning och egenskaper. Det kan 

exempelvis vara maskinleverantörer av viktiga installationer och leverantörer av 

prefabricerat material. Förvaltare har hand om byggnadens drift och om hyresgästerna 

i framtiden. Byggherren kan i projektet ta med framtida hyresgäster för synpunkter 

om utformning och egenskaper av projektet (Fernström, 2006). 

 
3.6 Upphandlingsstrategi 
Det är betydelsefullt att skilja på samverkansform, entreprenadform och 

ersättningsform. Samverkansform/partnering är en del av byggprojektets delar och 

kan användas vid alla entreprenad-, ersättning- och upphandlingsformer (Fernström, 

2006). Se figur 3.4 

 

Upphandling av medverkande bör inte enbart ske på ren priskonkurrens, då negativa 

effekter kan finnas när det eftersträvas mest värde för pengarna i byggandet. 

Konsulter och entreprenörer bör konkurrera med andra utgångspunkter än enbart pris. 

Beställaren bör inte knyta till sig en leverantör, utan att han har i åtanke tre till fyra 

möjliga kandidater av varje konsult- och entreprenörfack (Kadefors, 2002, refererat 

efter Bennet och Jayes, 1995). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3.6 Samverkan/partneringprojektets delar. Fyra relativt oberoende variabler 
(Fernström, 2012) 
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3.6.1 Lagen om offentlig upphandling    
Det finns inga genomförda partneringprojekt som inte går att upphandlas via LoU. 

För att genomföra upphandling med LoU bör förfrågningsunderlaget vara tydligt. 

Projektet ska genomföras i samverkan/partnering och aldrig upphandla 

samverkan/partnering på lägsta pris. Upphandlingen bör enbart ske på en så 

ekonomisk fördelaktig lösning för kunden. När kunden i ett tidigt skede upphandlar 

samverkan/partnering kan teamet tillsammans utveckla projektet. Teamet skriver 

tillsammans ihop ett LOI och påbörjar sedan projektet tillsammans (Fernström, 2012).  

 
3.6.2 Samverkansform 

3.6.2.1 Strategisk partnering 

Strategisk partnering är en långsiktig samverkan där arbete sker tillsammans med 

flera olika projekt och där tidigare erfarenheter används för att förbättra processen. 

Strategisk partnering kan även tillämpas vid LoU och samarbetet kan pågå i 6-10 år, 

förutsatt att det existerar ett gemensamt utvecklingssamarbete (Fernström, 2012).  

  

Ett exempel på strategisk partnering är McDonalds som har ett avtal med Wästbygg i 

Borås, där Wästbygg utfört alla nybyggnationer och ombyggnation av restauranger 

från 1995. Rapporter visar att kostnaderna har sänkts med 20 % och byggtiden 

förkortats med 8-16 veckor, jämfört med före 1995. Anledningen till resultatet är att 

parterna har arbetat tillsammans vid tidigare projekt, vilket lett till en förståelse om 

hur restaurangerna ska utformas även vid bristande beskrivningar. I början av ett 

samarbete är projektpartnering ett vanligt val, men med tiden och med goda 

erfarenheter mellan parterna bevaras samarbetet från projekt till projekt och övergår 

till strategisk partnering (Fernström, 2006). 

 

3.6.2.2 Projektpartnering  

Ett samarbetsprojekt är ett projekt med väl specificerat och poängterar de 

gemensamma målen för det specifika projektet. Initiativtagare för samarbete med 

projektpartnering brukar vara byggherren/beställaren för att uppnå bäst gynnsamma 

lösningar och mervärde för projektet (Delsenius, 2004). 
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Projektpartnering tillämpas inom enstaka projekt för att undvika tvister genom att 

hålla tider och budget enligt överenskommen kvalitet (Fernström, 2012). 

 

3.6.3 Ersättningsform 

Val av ersättningsform ska gynna och helst uppmuntra samarbetet mellan beställaren, 

entreprenören, underentreprenören och förvaltaren. Detta ska leda till (Olsson, 2012): 

 

- Aktiv design 

- Flexibilitet/möjliggöra val av kostnadseffektiva tekniska lösningar och 

produktionsmetoder 

- Användningen av öppna böcker 

- Gemensam målstyrning 

- Gemensam riskanalys av projektekonomin 

- Gemensam kostnadsstyrning  

 

Vid val av ersättningsform bör en väl planlagd diskussion hållas mellan 

nyckelpersoner hos beställaren. Tidigare erfarenheter av liknande projekt bör beaktas 

för att framställa underlag för ett arbetsmöte, där man bör ta hänsyn till följande 

punkter (Olsson, 2012). 

 

- Tidigare erfarenheter (för- och nackdelar) av ersättningsformer för samverkan 

- Förutsättningar för projektet, vilka ersättningsformer kan vara angelägna 

- Diskussion om för- och nackdelar med potentiella ersättningsformer 

 

3.6.3.1 Fast pris 

Fast pris är ett förbestämt pris för kontraktet mellan beställaren och entreprenören, där 

ändringar sker på grund av tillägg eller avdrag på entreprenadens omfattning. För att 

få ut så mycket som möjligt av fast pris så ska underlaget vara väl genomarbetat och 

lätt kalkylerat. Anbudsgivaren kan utsättas för en relativ hög risk eftersom hög 

priskonkurrens råder på marknaden (Olsson, 2012).  
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3.6.3.2 Löpande räkning  
Vid löpande räkning sker utbetalning efter uppvisat resultat. Många beställare är 

skeptiska mot löpande räkning eftersom det kan medföra låg arbetstakt, 

överbemanning, maskinöverskott m.m. (Olsson, 2012). 

 

Löpande räkning kan användas när bygghandlingar inte är klara vid byggstart, 

svårpreciserat projektet i förväg på ritningar samt beskrivningar. Beställaren har 

förtroende för entreprenören att utför sin arbetsuppgift effektivt även utan 

priskonkurrens. Entreprenören får betalt i efterhand för det utförda arbetet dock måste 

de verkliga nedlagda produktionskostnaderna redovisas (Nordstrand, 2006).   

 

3.6.3.3 Riktpris med incitament 

Riktpris med incitament innebär att betalning sker mot verklig redovisa kostnad. Om 

de verkliga kostnaderna skulle överstiga/understiga riktpriset så delas 

mellanskillnaden på beställaren, konsulter och entreprenören.  

Delning av det ekonomiska ansvaret för produktionskostnader som överstiger det 

justerade riktpriset är något som inte behandlas i AB/ABT och ABK. Med hjälp av 

ersättningsformen skapas ett ekonomiskt incitament för båda parter att hitta 

kostnadseffektiva lösningar.  

 

Effektivisering av projektets risker kan behandlas genom att en gemensam riskanalys 

uppstår. En effektiv riskanalys med förbyggande syfte kan leda till minskade eller 

förebyggande av riskerna. AB/ABT och ABK bringar jämvikt för de inblandande 

partnernas risker genom tydliga regler för ansvar och ekonomi. Med hjälp av dessa 

bestämmelser tydliggörs bilden om vem som står för ansvaret och eventuella 

kostnader. Kap. 5 paragraf 4 om ”Hinder som orsakar tidsförlängning och ersättning” 

är ett undantag. Parterna bör i tidigt skede komma överens om riktlinjer för ändring av 

riktpriset (Olsson, 2012).  
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3.6.3.4 Budgetmodellen 
Eftersom det kan vara besvärligt att ta fram ett riktpris med incitament så används 

istället en ersättningsmodell i form av budgetmodellen. 

Många byggherrar anser att entreprenören och partnering teamet har fått tillräcklig 

ersättning i fastprisdelen och väljer därför att inte ha incitament. Budgetmodellen 

arbetar utan incitament men utifrån att erbjuda bonusar för strategisk viktiga resultat 

av projektet. Vid NKI, följt tidplanen, budgeten och minskade arbetsolyckor kan 

bonus utdelas. Vid arbete med budgetmodellen så tas en gemensam totalbudget fram 

med alla kostnader, där alla parter får: 

 

− Ersättning för vinst och management enligt tidigare i form av fast pris 

− Ersättning för alla nedlagda kostnader 

− Gemensam riskavsättning efter en riskgenomgång som går in i 

projektbudgeten 

 

Alla i projektet har samma prognos, vid ändring i budget sker det gemensamt och 

endast vid programförändringar (Fernström, 2012).  

3.6.4 Entreprenadform 

Tabell 3.6.3 entreprenadform och ansvarsfördelning (Olsson, 2012) 

Entreprenadform Projektering Produktion Förvaltning 
Funktionsentreprenad X X X 
Totalentreprenad X X  
Generalentreprenad  X  
Deladentreprenad  X  

 
 
3.4.4.1 Totalentreprenad 

Vid upphandling med systemhandlingar som grund är totalentreprenad ett förnuftigt 

val, eftersom detaljprojekteringen kan skötas i samverkan under entreprenadtiden. 

Anbudsgivarens fyndighet utnyttjas maximalt vid konstandseffektivitet och tänkbara 

tekniska lösningar (Olsson, 2012). För visualisering av ansvarsfördelning av 

byggprocessens olika skeden, se tabell 3.6.3 
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3.6.4.2 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad blir allt vanligare på anläggning- och fastighetssidan då även 

upphandlingar inom drift och underhåll förekommer Den ena anledningen är att 

avveckla eller undvika egen förvaltning och den andra anledningen är att 

entreprenören själv måste bygga med rätt kvalitet eftersom de har ansvaret för 

projektet när det är färdigställt. Vid en funktionsentreprenad kan entreprenörer skriva 

ett service avtal vilket kan leda till en längre garantitid som gynnar båda parter 

(Fernström, 2012). För visualisering av ansvarsfördelning av byggprocessens olika 

skeden, se tabell 3.6.3 

 

3.4.4.3 Generalentreprenad & Deladentreprenad (Utförandeentreprenad) 

Detaljplaneringen är färdigställd och möjligheterna att få vara med och påverka de 

tekniska lösningarna är kraftigt begränsade. Entreprenörens uppdrag blir att granska 

de tekniska lösningarna och komma med förbättringsförslag på detaljplaneringen 

(Olsson, 2012). För visualisering av ansvarsfördelning av byggprocessens olika 

skeden, se tabell 3.6.3 

 

3.7 Genomförande av partnering 

För att över huvud taget lyckas med att genomföra ett projekt med partnering som 

samverkandeform krävs följande (Fernström, 2012): 

 

- Relationer, trivsel som ger engagemang 

- Gemensamma mål 

- Kommunikation 

- Tid och ekonomi 

Grundfilosofin för partnering är öppenhet, tillit, gemensamt uppsatta mål, tid, 

ekonomi och grupparbete. Innan anbudsgivare blir vald av byggherren, får 

entreprenören ofta presentera den egna idén och tanken kring partnering. När denna 

process är genomförd och accepterad av byggherren påbörjas bearbetning kring 

ovanstående punkter. Projektteamet bör vid uppstart, direkt påbörja arbete berörande 

gemensamma mål, där partneringdeklaration och partneringavtal ingår. Därefter är det 

viktigt med ett så kallat startworkshop/kontinuerligworkshop.  
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Detta moment anses som ett av de viktigaste i genomförandet, där allt skapas och 

formas under dess normala varaktighet på två arbetsdagar. Viktigt att poängtera är att 

diskussioner kring tekniska lösningar inte bör förekomma i allt för stor utsträckning, 

istället bör tid ägnas åt relation, kommunikation och teambuilding. På detta ska även 

adderas ett tydligt ledarskap och LEAN tänkande (Fernström, 2012). 

Mål och riktlinjer kring ekonomi och öppna böcker sätts även upp i ett tidigt skede, 

detta för att samtliga parter ska uppnå en win-win situation. Därefter kan projektet 

påbörjas, vanligen som ett virtuellt företag utan att det utformas rent fysiskt. Samtliga 

inblandade parter som kommer att beröra projektet bör närvara vid uppstartsmötet. 

Under genomförandefasen av projektet bör teamet minst en gång per månad träffas 

och diskutera frågor och eventuella framgångar och motgångar. I projektets slutskede 

hålls vanligen ett föredrag med sammanställning av bland annat måluppfyllelse, 

grupputveckling, ekonomi, lärdom, förbättringsförslag och hur arbetet nästa gång bör 

genomföras (Fernström, 2012). 

 

En enkel definition av ett lyckat byggprojekt från ett tidigare examensarbete 

(Fernström, 2012): 

 

”När man levererar rätt produkt i rätt tid till rätt pris samt att kunden och alla parter i 

byggprocessen är nöjda” 

 

3.7.1 Partneringdeklaration 

Partneringdeklaration är ett etiskt viktig dokument och brukar ofta omfatta en A4 

sida. Detta dokument ska innehålla teamets gemensamt uppsatta mål och visioner, 

deklarationen ska efter godkännande av samtliga parter undertecknas och bifogas som 

en bilaga till avtal och kontrakt (Fernström, 2012).    
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3.7.2 Öppna böcker 
Öppna böcker är en viktig detalj som förekommer inom partnering, där gemensam 

ekonomi och uppföljning förekommer och därmed är det viktigt att alla parter ständigt 

håller sig uppdaterade kring projektet. Arbetssätt kan skilja sig mellan stora och små 

företag och organisationer, där det i större företag används IT baserade system och på 

mindre företag används pärm med sedvanliga pappersfakturor. Det är viktigt att inte 

glömma att ”öppna böcker” enbart handlar om att kontrollera motparternas 

redovisning och projektets status, här vill man lyfta fram öppenheten och förtroendet 

mellan kollegor i samma projekt (Fernström, 2012).  

 

En annan aspekt som är viktig att nämna är att ständigt arbeta med nettopriser, detta 

för att kunna utveckla projektet rättvist. Årsbonusar som företag erhåller ska därför 

tilldelas projektet, större entreprenörer brukar erhålla 1-3% av årsbonus för central 

inköpsutveckling. Det är svårast att skapa förtroende och tillit till installatörer, då 

förbluffande rabattsatser mellan 40-90% förekommer och det finns misstankar om att 

de inte redovisar korrekta siffror. Ett arbetssätt för att undvika detta är att separat 

tilldela entreprenörer vinster (Fernström, 2012).  

 

3.7.3 LEAN 

LEAN är ett produktionssystem som kommer ifrån japanska Toyota, även kallat TPS. 

Syn och tankesätt kring LEAN handlar om att effektivisera och öka produktiviteten, 

ett tydligt exempel på detta är hur lastbilstillverkaren Scania har tillämpat och 

utvecklat produktionssystemet i sin dagliga verksamhet.  För att ge en tydlig bild av 

vad LEAN innebär är definitionen följande (Fernström, 2011): 

 

- Att göra mer och mer med mindre och mindre, dvs. kortare tid, lägre kostnader 

och mindre fel 

- Att arbeta systematiskt 

- Att producera enbart det som kunden beställt 

- Att effektivisera flöden dvs. eliminera stopp och väntan 

- Att eliminera och minska fel  
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LEAN är definitivt något som byggbranschen behöver, istället för att sänka sina 

kostnader har byggbranschen istället konstant börjat öka dem. Man har sett underliga 

felkostnader på upp till 7.5 % av produktionskostnaden vilket ibland är större än 

själva vinsten. Genom att i tidiga skeden ta upp detta och vara mer bestämd finns 

möjligheter att effektivisera byggandet. För att lyckas med LEAN i produktionen så 

krävs det en engagerad platschef för entreprenaden som tydlig kan skapa en väl 

engagerad grupp som är motiverade samt involverade och delaktiga i miljön där det 

arbetar. För att lyckas med LEAN krävs följande (Fernström, 2012): 

 

- Ha upprepningseffekt där arbetsprocessen är välkänd med rutiner samt 

systematisk 

- ordnings- och regelskapande verksamhet  

- Leverera rätt produkt i rätt tid och rätt kvantitet 

- Ständig förbättring och minimering av antalet fel 

- Genom att planera minska väntetider, slöseri, lager samt endast köpa in det 

kunden 

- beställt 

 

För att framgångsrikt lyckas med LEAN inom byggsektorn krävs tid, främst i tidiga 

skeden. Ett två dagars uppstartsmöte är att rekommendera med samtliga inblandade 

parter (startworkshop), detta för att skapa goda relationer och kommunikationer samt 

engagemang. Arbete med olika BIM verktyg är nödvändigt, då många fel och 

problem påträffas i projekteringsskedet och kan ändras istället för att problem eller 

missförstånd påträffas i produktionen. Vi får inte heller glömma ett korrekt ledarskap. 

Ledarskap infaller inom management, som i sin tur delas in i följande under 

kategorier (Fernström, 2011): 

 

- Ledarskap, rollen som förebild och coaching  

- Verksamhetsstyrning,  

- Utveckling affärsmannaskap  

- Kundorientering 
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Grundfilosofin som tidigare nämnts för partnering är öppenhet, tillit, gemensamt 

uppsatta mål, tid, ekonomi och grupparbete. Ett team sammansatt från olika 

organisationer med olika bakgrund och ansvarsområden bildar denna arbetsgrupp. 

Två olika typer av partnering benämns, projekt partnering och strategisk partnering. 

Oavsett vilken typ av partnering som väljs, är LEAN-filosofin ett bra verktyg att 

tillämpa för framgång och för att klara de krav och mål som ställs på projektet 

(Fernström,2011). 

 

JM arbetar idag aktivt med LEAN, detta har lett till bland annat att standardisering 

inom mötesrutiner, utbildning för personal samt tänk på ständigt förbättringar alltid 

skall ligga i fokus. NCC och PEAB är två andra stora och inflytelserika byggföretag i 

Sverige som använder LEAN filosofin i sin dagliga verksamhet. Dessa två jättar hr 

även sett tydliga förbättringar i verksamheten tack vare implanteringen av 

produktionssystemet.  

(www.chalmersprofessional.se) 

(www.leanforumbygg.se) 
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4. Tillämpning av partnering i småhusprojekt 

4.1 Villa Frihet 

4.1.1 Bakgrund 

Ross Arkitektur & Design AB startade år 2002 ett samarbete med byggföretaget AS 

Construction AB. Samarbetet har lett till många projekt tillsammans där ett av 

projekten är Villa Frihet. Villa Frihet är cirka 200 m2 fördelat på två plan med 

tillhörande suterrängvåning. Huset kommer att ha en luftig och öppen planlösning 

med sex rum och kök varav fyra sovrum med tre tillhörande badrum. Beställare av 

huset är en privatperson och är beläget på Ekerö i Stockholm.  

 

Målet och syftet med projektet är att uppnå en hög kvalitet till rätt pris. Med detta 

tänk och idé som grundsten, har även arbete kring husets energiförbrukning och 

miljöpåverkan inletts (ross.se, 2013-04-24).  

 

4.1.2 Projektteam 

Villa Frihet är sammansatt av flera aktörer, där AS Construction är generalentreprenör 

och Ross Arkitektur & Design AB som tillhandahåller arkitektur och dess hörande 

handlingar. AS Construction anlitar underentreprenörer inom olika områden. 

Entreprenörer som anlitas är: markarbete, VA, plåt, EL och ventilation. Med detta 

upplägg blir AS Construction den naturliga ledaren av projektet. 

  

4.1.3 Upphandlingsstrategi 

Tänk kring öppna böcker varierar från aktör till aktör beroende på projekt. AS 

Construction arbetar med ett fast pris gentemot kunden, budget ska hållas och vid 

eventuellt insparade pengar i projektet tillfaller pengarna tillbaka till 

beställaren/kunden. Vid omvänd situation, om budgeten skulle överstigas av rimliga 

skäl vid ändring av exempelvis materialval så står kunden för merkostnaden. Vid 

större förändringar och eventuella tvister tillämpas AB04. Entreprenören upphandlar 

med respektive underentreprenör om fastpris som ersättningsform, detta för att kunna 

säkerställa att kalkylerad budget hålls.     
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4.1.4 Genomförande 

För att skapa förtroende och tillit till kunden har AS Construction ett antal 

uppstartsmöten med beställaren/kunden. AS Construction träffar även 

underentreprenörer i startskedet för förhandling, fördela ansvar och för 

arbetsfördelning. Vid startskedet av ett projekt arbetar AS Construction och arkitekten 

tillsammans med beställaren, för att få en maximal kundanpassning av huset och 

tillfredsställa kundens ekonomi. På så sätt kan de åstadkomma ett arkitektritat hus 

med kataloghustänk. När byggprocessen hamnar i produktionsfasen är arkitekten inte 

längre involverad, utan finns endast där för stöttning och support. Installatörer och 

vitvaruleverantörer är svåra att samarbeta med och har svårigheter med att tillämpa 

partnering tänk, i synnerlighet öppenhet med öppna böcker. Viktigt att påpeka är att 

kvalitet är ett nyckelord och något som ständigt bearbetas. Villa Frihet har i dagsläget 

avslutat grundläggning.      

           

4.2 Vallda Heberg 
4.2.1 Bakgrund 

Eksta Bostad AB och NCC inledde ett samarbete år 2011 om att uppföra passivhus i 

den nya stadsdelen Kungsbacka. Partnering valdes som samverkandeform, 

arbetsomfattningen var totalt 71 bostäder, en förskola, flera verksamhetslokaler samt 

ett äldreboende. Eksta är ett helägt bolag som ingår i Kungsbacka kommun, 

huvudsysselsättning för bolaget är att bygga och att förvalta lokaler, bostäder samt 

serviceboende. NCC är en av de ledande aktörerna på marknaden inom 

byggbranschen i Sverige och i Norden. Företaget har valt att arbeta aktivt med 

passivhus och partnering, många gånger i kombination med varandra. Hela projektet 

startade med miljö som grundsten, där målet och syftet var tydliga redan från början, 

nämligen att sänka energiförbrukningen och minimera miljöpåverkan. Ett annat mål 

som sattes upp var att slå världsrekord i solenergi. Småhusen byggdes som 

passiv/lågenergihus (www.valldaheberg.se).   
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4.2.2 Projektteam 
NCC och Eksta Bostad AB ingick ett partneringavtal vid projekt Vallda Heberg. De 

underentreprenörer och konsulter som ingick i partneringavtalet var VVS projektörer 

A&H, BA elteknik samt arkitekterna. VD:n Christer Kilersjö, tillsammans med 

chefen för fastighetsutveckling Mats Niklasson samt externa projektledaren och före 

detta VD Lars Tiren, ingick i projektteamet från Eksta Bostad AB. Affärschefen på 

NCC, Per-Åke Edling är en nyckelperson och en drivande kraft, som var aktiv i det 

tidiga skedet av projekteringen. Per-Åke ansvar för all upphandling och direkt kontakt 

med Eksta Bostad AB. Per-Åke har i sin tur en entreprenadchef som arbetade aktivt i 

samarbete med platschefer, arbetsledare och projektledare. Eksta Bostad AB och NCC 

arbetade aktivt och med stort engagemang i denna projektgrupp. Arbetsgruppen 

träffades regelbundet under produktionstiden i form av byggmöten. Projektteamet 

träffades fyra gånger per år, där övergripande frågor togs upp gällande projektets 

ekonomi samt övriga avtal. Denna gruppkonstellation av personer var lyckad, då 

projektet överträffade Eksta Bostad AB förväntningar gällande kvalitet och ekonomi.  

 
4.2.3 Upphandlingsstrategi 

Eftersom beställaren av projektet var ett kommunalägt bolag, Eksta Bostad AB, gick 

processen genom en anbudsgivning enligt LoU, där NCCs koncept ”kuben” och två 

andra produkter utsågs som vinnare. Eksta Bostad AB och NCC tecknade ett 

partneringavtal där NCC skulle bygga i Generalentreprenad med löpande räkning som 

ersättningsform gentemot Eksta Bostad AB under hela projektet. NCC upphandlade 

sina konsulter och underentreprenörer på fastpris med partnering som 

samverkansform.  

 

4.2.4 Genomförande 

Projektet inleddes med ett startworkhop/uppstartsmöte, som skulle omfatta en dag, 

cirka fem arbetstimmar och under detta möte skapade projektgruppen teamsamverkan 

med olika teman och aktiviteter. Varje kvartal hade de en ekonomiavstämning av 

projektet. När ett nytt delprojekt påbörjades hade de ett uppstartsmöte där de gick 

igenom vad som skulle göras och hur det skulle utföras. Det viktigaste dokumentet för 

att utföra partnering ansåg vara partneringdeklarationen, det moraliska avtalet mellan 
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samtliga parter. Total öppenhet rådde mellan NCC och Eksta Bostad AB, där båda 

parterna haft tillgång till varandras redovisning. 

För att arbeta på effektivaste sätt så arbetar NCC flitigt med planering och 

strukturering och med LEAN-tänk sedan 20 år tillbaka. NCC valde att utbilda sina 

anställda under projektet och fick efter samråd med Eksta Bostad AB godkännande 

om att kostnadsökningen som lades på projektet godtagbar. Tidplanen sammanställdes 

med samtliga inblandade aktörer i projektet, där ändringar och justeringar i tidsplanen 

gjordes gemensamt för att eventuellt förlänga eller förkorta en del byggmoment. 

Förseningar i projektet som respektive part orsakat fick ansvara för kostnaden som de 

medfört. För att försöka undvika förseningar skapades kontinuerliga samråd och 

uppföljningsmöten mellan samtliga aktörer. För att undvika förseningar från NCC 

bedömdes en ökad arbetskraft som en problemlösning, vilket ledde till ökade 

arbetskostnader, men uppfattades inte negativt eftersom fler personal sysselsattes och 

därmed undveks dyra böter eller rättsliga processer vid förseningar. Detta medförde 

att projektet höll tidsplanen och att beställaren/kunden inte gick miste om exempelvis 

intäkter i form av försäljning.  

 

4.2.5 Sammanfattning av projektet 

Projektet hade som mål att uppnå en bättre produkt genom att nyttja varandras bästa 

egenskaper, detta för att minimera projekteringen och få en klarare målstyrning under 

projektet. Projektet överträffade Eksta Bostad AB:s förväntningar/krav på den 

önskade kvalitén. Från NCCs upplevdes projektet som lyckat och de kunde tänka sig 

att åter arbeta med partnering i småhus. NCC ansåg att samarbetet lyckats eftersom 

alla parter var tydliga, samarbetsvilliga och positiva under hela projektet. Projektet 

sparade både tid och pengar i jämförelse med liknande projekt där partnering inte 

tillämpats.  
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4.3 Hållbart byggande 
Inom byggbranschen finns idag en efterfrågan om spetskompetens inom miljö och 

energi. Detta på grund av att byggandet går mot ett mer energieffektiviserat samhälle 

och fokus på hälsosamma inomhus miljöer ökar (www.hallbarahus.se). 

 

Ross har teknik och miljö i fokus när de projekterar ett nytt hus. Energieffektiva hus 

erhålls genom tjockt isolerade gjutna ytterväggar med murade innerväggar, vid 

tvåvåningshus platsgjuts mellanbjälklaget. På så sätt hålls huset borta från allergiska 

material som orsakar allvariga skador, på både människa och miljö. För att skapa ett 

hållbart byggande som skall hålla en livstid väljs även material till husets övriga delar 

med omsorg oftast naturmaterial. Detta har även varit en förutsättning för Villa Frihet  

(www.ross.se).  

 

Innan uppstart av projektet Vallda Heberg var målet tydligt, i den dagliga 

verksamheten skall fokus på framtid och miljö alltid vara en centralpunkt. Ett hållbart 

byggande för Eksta bostad AB och NCC är något de sträva efter. Projektet Vallda 

Heberg avspeglar detta, då hus byggs för den här generationen och framtida 

(www.valldaheberg.se). 
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5. Genomförandet av intervjuer 
 

Faktainsamlingen har skett i form av direkta intervjuer och intervjuer utifrån 

mailkorrespondens, där totalt sex personer deltagit. Varför intervju som metod valdes, 

är för att vi ansåg att personerna hade en nyckelfunktion och en bidragande faktor för 

att slutföra momentet. Intervjupersonerna har följande befattningar; författare, 

entreprenör, arkitekt och beställare. Strukturen på frågor som bestämdes var mellan 

standardiserad eller semi-strukturerad form, där den senare formen av frågor 

användes. Semi-strukturerad intervju bygger på principen att frågor ställs i ett visst 

schema, där ordningen kan variera. Vi valde att basera våra frågor på den teoretiska 

referensramen, för att på ett konsekvent sätt kunna jämföra och slutligen analysera 

den insamlade informationen. Samtliga personer som har kontaktats via mail, telefon 

eller besök har svarat, där totala utfallet är sex av sex personer (Bryman, 2001). 
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6. Analys 

6.1 Villa Frihet 
Enligt den teoretiska referensramen ska ett partneringteam/projektteam bestå av: 

projektledning, projektoptimering och produktion för att erhålla ett så bra resultat som 

möjligt. I projektet Villa Frihet fanns inget renodlat partneringteam/projektteam. 

 

Tidigare har enligt den teoretiska referensramen strategisk- och projektpartnering 

nämnts. Villa Frihet tillämpade varken strategisk eller projektpartnering, då det är ett 

långsiktigt respektive kortsiktigt samarbete. Ett samarbete mellan arkitekt och 

entreprenör återkom men inte där partnering tillämpas utan genom ett traditionellt 

återkommande samarbete.    

 

Val av ersättningsform ska uppmuntra samtliga parter som är involverade, Villa Frihet 

hade endast upphandlat med fastpris som ersättningsform, eftersom det ansågs vara 

det mest fördelaktiga alternativet för samtliga parter för att budgeten inte skulle 

överstigas. För att enligt Olsson, få ut så mycket som möjligt av fastpriset, ska 

underlaget vara väl genomarbetat och lätt kalkylerat, vilket det var i Villa Frihet.    

 

Entreprenadformen som tillämpades i projekt Villa Frihet var generalentreprenad. 

Enligt den teoretiska referensramen ansvarar entreprenören endast för produktion, 

vilket visades tydligt i projektet. Vid startskedet arbetade AS Construction och Ross 

Arkitektur & Design AB tillsammans med beställaren för att åstadkomma bästa 

tänkbara kundanpassning av huset samt för att tillfredsställa kundens ekonomi. Detta 

rekommenderas enligt den teoretiska referensramen, att entreprenören ska vara med i 

ett tidigt skede och påpeka samt påverka tekniska lösningar.  
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Enligt Fernström krävs följande punkter för att genomföra ett projekt med partnering 

som samverkandeform: 

- Relationer 

- Gemensamma mål 

- Kommunikation 

- Tid och Ekonomi 

Ovanstående punkter diskuterades och fastställdes av arkitekt och entreprenör 

tillsammans med beställaren för Villa Frihet. Relationen mellan samtliga aktörer 

upplevdes som mycket god, där det gemensamma målet var att producera Villa Frihet 

till kalkylerad budget, hålla tidsplan samt att erhålla önskad kvalitet.  Öppenhet och 

tillit i form av öppna böcker är en förutsättning för att genomföra partnering, vilket 

inte förekom mellan samtliga aktörer i Villa Frihet. Enligt den teoretiska 

referensramen är startworkshop ett viktigt moment och på så sätt skapas 

gruppdynamik mellan samtliga involverade aktörer. Entreprenören har endast haft 

uppstartsmöte med beställaren och inte med övriga inblandade aktörer i projektet. 

Kontakt och möte med underentreprenörer skedde i form av förhandling, ansvar- och 

arbetsfördelning. Varken LEAN eller partneringdeklaration har upprättats eller 

tillämpats i detta projekt mellan inblandade aktörer, fastän Fernström råder detta.   
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6.2 Vallda Heberg 

Som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen krävs det för att genomföra ett 

projekt med partnering som samverkandeform relationer, gemensamma mål, 

kommunikation, tid samt ekonomi. Under projektet Vallda Heberg har samtliga 

kriterier uppfyllts. Enligt den teoretiska referensramen ska ett 

partneringteam/projektteam bestå av: projektledning, projektoptimering och 

produktion för att erhålla önskvärt resultat. Projektet Vallda Heberg upprättade ett 

renodlat projektteam som bestod av samtliga inblandade aktörer i projektet. 

Projektteamet/partneringteam följde de kriterier rekommenderats i den teoretiska 

referensramen, detta genom upprättning av partneringavtal, startworkshop, LEAN-

tänk och öppna böcker.  

 

Det viktiga moraliska dokumentet, partneringdeklarationen upprättades mellan 

samtliga parter. Detta etiska avtal följdes stolt av samtliga aktörer under projektet. En 

rekommendation på startworkshop/uppstartsmöte är två arbetsdagar där 

gruppdynamik och ”vi-känsla” skapas. Projektteamet för Vallda Heberg arbetade en 

arbetsdag med startworkshop för att uppnå gruppdynamik, vilket ansågs vara 

tillräckligt. NCC har sedan länge arbetat med LEAN-tänk och tillämpade denna 

filosofi i projektet. Det genomsyrades tydlig i ledarskapsroller, i effektivisering och i 

ökad produktivitet med önskad kvalitet.  

 

Tänket kring öppna böcker ska enligt den teoretiska referensramen skapa tillgång och 

fullständig access till samtliga aktörers redovisning och dokumentation. Vid projektet 

Vallda Hedberg rådde total öppenhet kring tänk med öppna böcker mellan de 

inblandade aktörerna i projektet. Detta är mycket positivt och något som Fernström 

och Olsson talar om för att erhålla gemensamma mål, förbättrad kommunikation och 

strukturerad konfliktlösning etc.  
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Enligt den teoretiska referensramen har även strategisk- och projektpartnering nämnts. 

Eksta Bostad AB är kommunalägt och medför att upphandling sker via LoU, och 

innebär i sin tur att NCC inte kommer att ingå i strategisk partnering men däremot kan 

projektpartnering tillämpas när offentlig upphandling sker. Fördelaktig för NCC 

gentemot andra företag vid upphandling är den goda relationen, arbete och 

referensobjekt.  

 

Val av ersättningsform ska uppmuntra samtliga parter som är involverade. 

Ersättningsformen mellan Eksta Bostad AB och NCC var löpande räkning, där NCC i 

sin tur valt att upphandla med fastpris gentemot underentreprenörerna. Denna 

ersättningsform mellan aktörerna valdes pga. att entreprenadformen som tillämpats 

inom Vallda Heberg var generalentreprenad. Enligt den teoretiska referensramen 

ansvarar entreprenören endast för produktion, vilket utmärkte i projektet.   

 

NCC stod endast för produktion och Eksta Bostad AB för projektering samt 

förvaltning eller försäljning. Enligt den teoretiska referensramen ska detaljplanen vara 

fastställd och möjlighet för tekniska förändringar vara begränsade, men NCCs 

kundanpassade hus ”Kuben” kunde anpassas och ändras trots att detaljplanen var 

fastställd. Ändring på tekniska lösningar justerades från traditionellt trähus med 

uppvärmningssystem till ett hus med passivhusteknik.  
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6.3 Jämförelse av avtal 
Förkortningar som kommer att användas: 

Avtal 1 - Partneringavtal mellan NCC och Eksta Bostads AB 

Avtal 2 - Entreprenadavtal mellan Ross Arkitektur & Design AB och beställaren 

Avtal 3 - Entreprenadavtal mellan AS Construction AB och beställaren 

 

Avtal 2 och Avtal 3 nämner inte eller berör något gällande samverkandeformen 

partnering vilket avtal 1 gör tydligt. Avtal 1, 2 och 3 berör förslagshandlingar, 

projektbudget och tidplan. Avtal 1 och Avtal 3 berör överlämnande och 

garantiförpliktelse men inte avtal 2.  

Traditionell anbudsförfrågan har skett i avtal 1. I Avtal 2 och 3 tar beställaren själv 

initiativet att kontakta respektive part för upphandling, det vill säga ingen konkurrens 

kring anbud. I samtliga avtal nämns frågan gällande storlek och omfattning av 

respektive tomt samt byggnad.  

 

Avtal 1, 2 och 3 berör samtliga aspekter kring öppenhet, ärlighet, respekt och 

engagemang. Samtliga avtal berör även utvecklande av innovativt tänkande, respekt 

för samtliga spelregler som upprättats mellan samtliga involverade, ett positivt tänkt 

kring processen, kvalitets-, tidsmässiga och ekonomiska mål. En viktig punkt som 

avtal 2 och 3 inte berör är att samverkandeformen partnering inte förankras i 

projektorganisationen. Samtliga avtal har som mål att leverera en produkt med rätt 

kvalitet, till rätt pris samt i rätt tid. 

 

Innehåll i avtalsunderlag är för avtal 1, 2 och 3 är likvärdiga. Berörande övriga 

handlingar tillämpar avtal 1 ABK09 och AB04, avtal 2 tillämpar endast ABK09 och 

avtal 3 använder sig av ABS09. 

Avtal 1, 2 och 3 innehåller samtliga punkter gällande specifika handlingar. Avtal 2 

och 3 berör inte punkter kring partneringdeklaration och startworkshop. 

 

Organisation och ledarskap är något som är likvärdigt mellan samtliga avtal. Ett 

tydligt ansvarsfördelande sker och detta är tydligt i samtliga avtal. 

Projektledning är något samtliga avtal berör där projektgruppen i avtal 1 består av 

partneringteamet. Avtal 2 och 3 sker projektledningen av respektive part. 
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Startworkshop är något som endast avtal 1 tillämpar där kritik samt feedback tas upp. 

Avtal 1, 2 och 3 innehåller samtliga styrgrupps-, projektlednings-, ekonomi-, 

projekterings-, bygg- och underentreprenörsmöten.  

 

I Samtliga avtal är frågorna gällande genomförandet av byggprogram, 

förslagshandlingar, projektbudget och projekttidplan densamma. Detsamma gäller för 

fortsatt projektering och produktion. I avtal 1 upphandlas konsulter och 

underentreprenörer gemensamt, detta görs inte i avtal 2 och 3. 

 

Projektekonomin är densamma för samtliga parter, avtal 2 och 3 avviker kring frågan 

med öppenhet och projektets totalekonomi. Samtliga avtal har samma vision gällande 

mål kring budgetramar, projektbudget, kvalitet och framtida drift samt 

underhållskostnader.  

Avtal 1 och 2 har upphandlat med löpanderäkning, avtal 3 har upphandlat med 

fastpris. Avtal 2 och 3 har ingen bonus-, eller incitamentsförmån, vilket avtal 1 har. 

Aspekter kring betalningsplan är samtliga avtal likvärdiga.  

 

Aspekter kring tider samt tidplaner är likvärdiga i samtliga tre avtal. I samtliga avtal 

har allriskförsäkring samt ansvarsförsäkring tecknats av entreprenör. Byggherren har i 

samtliga tre avtalen tecknat en byggherreansvarsförsäkring. Frågor kring besiktning, 

meningsskiljaktighet och sekretess är i samtliga avtal densamma. 

 

Avtal 2 och 3 har inget partneringavtal vilket avtal 1 har. Därav gäller rättigheter och 

skyldigheter enligt partneringavtalet utan någon parts skriftliga godkännande.  I avtal 

2 och 3 gäller samma skriftliga upprättande som vid ändringar i avtal 1. 
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7. Slutsatser 
 
Efter sammanställning av detta kandidatexamensarbete kan nu återkoppling och 

problemformulering besvaras, som lyder: Hur tillämpas partnering i småhusprojekt? 

 

Partnering är möjligt att tillämpa inom småhusprojekt, och är en bra metod för 

byggherren att medverka i och påverka tidplan, kvalitet samt budget. Tillämpningen 

av samverksformen partnering i ett enskilt småhusprojekt kan framstå som invecklat 

och ofta svårtillämpat. För att lyckas genomföra partnering i småhusprojekt krävs det 

att samtliga parter följer de rekommendationer inom partnering: 

partneringdeklaration, öppna böcker, startworkshop, rätt upphandlingsstrategi, 

uppföljningsmöten och LEAN- tänk. 

 

För att lyckas tillämpa partnering i ett specifikt projekt, som i Villa Frihet krävs 

planering, struktur, ett tydligt ledarskap samt ett engagemang från samtliga aktörer. 

Någon större ekonomisk lönsamhet kommer inte att kunna uppnås om inte samarbetet 

mellan alla parter eller aktörer återkommer i strategiskt partnering. 

 

I ett projekt som Vallda Heberg, där flertalet småhus byggs, kommer en ekonomisk 

lönsamhet att erhållas, detta på grund av att omfattningen av projektet är stort. 

Tillämpning av startworkshop, LEAN-tänk, öppna böcker samt tillit mellan samtliga 

aktörer är ett faktum att projektet överträffat förväntningarna och därför kan vi uttala 

att projektgruppen för Vallda Heberg har lyckats att tillämpa användandet av 

partnering i småhusprojekt. 

 

Slutsatsen är att rekommendera partnering i småhusprojekt, vilket kan bli ett vanligare 

arbetssätt i framtiden eftersom allt fler företag arbetar med öppenhet och tillit 

sinsemellan.Varför samverkansformen partnering rekommenderas är för att den kan 

kombineras med vilken ersättning-/upphandling- och entreprenadform som helst. Man 

bör få in aktörer med god och aktuell erfarenhet av småhusprojekt där samtliga parter 

håller tiden, budgeten, utlovad kvalitet, gemensam ekonomi som alla ansvarar för, 

tydligt ledarskap och där endast byggherren får göra tillägg och avdrag som påverkar 

budgeten.   
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8. Rekommendationer 
Under arbetet med detta kandidatexamensarbete har vi fått nya infallsvinklar kring 

tillämpning av partnering i småhusprojekt, vilka kan vara intressanta för vidare 

studier. Vi anser att detta är intressant eftersom vi arbetat med en helhetssyn av 

byggprocessen inom småhus där partnering tillämpats och inte gått in i detalj kring de 

respektive byggskedena. Exempel på vidare studie är budgetmodellen och LEAN-

filosofin, detta på grund av att intressenter gynnas av samarbete av budgetmodellen. 

Vidare arbete med LEAN rekommenderas för dess effektivisering, ledarskap och 

optimeringstänk som kan utnyttjas inom partnering.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor, Gösta Fernström och Ulf Olsson 
 

1. Vad anser du om ett partnering samarbete inom småhusprojekt? (finns det 

någon fördel/nackdel)  

2. Har det tidigare gjorts några småhusprojekt inom partnering som har slutat 

med ett lyckat/misslyckat resultat? (i sådana fall, vad var anledningen?)  

3. Anser du att det är någon skillnad i arbetssätt mellan aktörer (Arkitekter, 

konsulter etc.) i småhusprojekt jämfört med "större" projekt?  

4. Finns det någon entreprenadform som är mer anpassad än andra för 

småhusprojekt med partnering?  

5. Finns det någon Samarbetsform som är mer anpassad än andra för 

småhusprojekt med partnering?  

6. Finns det någon ersättningsform som är mer anpassa än andra för 

småhusprojekt med partnering?  

7. Om du skulle få peka ut en sak som är viktigt för partnering samarbete vad 

skulle det vara?  

8. Ser du partnering i småhusprojekt som något för framtida intressenter?  

9. Skulle du kunna tänka dig bygga (vara beställaren) ett småhus genom ett 

partnering samarbete? 

 

 



	  

	  

Bilaga 2 Intervjufrågor, Pål Ross och Christer Kilersjö 
 
Bakgrund  

1. Vad var bakgrunden med projektet? (varför byggdes de, till vilket behov, vad 

var det som var otillfredsställt)  

2. Vem var initiativtagaren med projektet? (offentligsektor, privatsektor) 

3. Vad var målet med projektet? (vad skall det resultera i)  

4. Varför tillämpades partnering?  

Utförande  
1. Vilka parter var inblandande (arkitekter, entreprenörer, konstruktörer etc.)?  

2. Hur utfördes projektet från start till mål i stora drag? (använde ni er av 

startworkshop, öppna böcker och LEAN-tänk?)  

Slutsats & Sammanfattning  
1. Vad drog ni för slutsats om projektets framfart?  

2. Blev det några tvister under projektet?  

3. Följde projektet tidsplanen samt budgeten?  

4. Uppnådde ni önska kvalitet?  

 



	  

	  

Bilaga 3 Intervjufrågor, Allan Sherwany och Per-Åke Edling 
 

1. Vem tog initiativ att använda partnering vid byggnationen?  

2. Vilka aktörer ingick i partneringavtal? 

3. Vad hade du för part och vad var din uppgift? (konsult, arkitekt etc.)  

4. Vilken samverkansform/entreprenadform samt ersättningsform jobbad du med 

under projektet?  

5. Uppstod det några konflikter i arbetet i sådana fall vad?  

6. Fanns det i sådana fall osäkerheter kring den juridiska regleringen?  

7. Vem tog ansvaret för något som gick snett eller som inte blev klart i tid?  

8. Om du relaterar till något liknande projekt som du tidigare varit delaktig i, 

sparades det då tid/pengar på projektet som innefattade partnering?  

9. Hur Fungerade ledarskapet, tillämpades LEAN-tänk, öppna böcker, 

startworkshop etc.? 

10. Hur skulle du sammanfatta samarbetet mellan olika aktörer som var 

inblandande i projektet?  

11. Skulle du kunna tänka dig arbeta med partnering igen? 

 

 



	  

	  

Bilaga 4 Partneringavtal, Eksta Bostads AB och NCC 
 

 


