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Sammanfattning 

 

Partnering är ett nytt och spännande begrepp i byggbranschen. Samarbetsformen ses av 

många som branschens räddning medans andra är betydligt mer skeptiska. I arbetet analyseras 

projektet Carlstad Conference Center som utförs på totalentreprenad med 

partneringsamarbete. 

 

Grunden för arbetet ligger i de många intervjuer som genomförts med de inblandade i 

projektet. En strävan har funnits att intervjua så många nyckelpersoner som möjligt. De som 

slutligen intervjuades var följande: Projektledare, totalentreprenör, arbetsledare, arkitekt, 

konstruktör och underentreprenörer.  

 

De svar som intervjuerna gav har legat till grund för kartläggningen av hur samarbetet har 

fungerat. Svaren har även analyserats objektivt för att belysa för och nackdelar med de både 

arbetssätten. 

 

Syftet med arbetet är att beskriva hur partneringsamarbetet på Carlstad Conference Center 

fungerar och hur detta arbetssätt skiljer sig från en traditionell totalentreprenad. 

Målsättningen är att sedan att beskriva vilka skillnader detta leder till i ekonomi, organisation 

och kvalité. 

 

Vi har funnit att partnering är ett bra sätt att samarbeta på i projekt som är komplexa och där 

beställaren inte riktigt kan definiera sin produkt. I projekt som är av en mer standardiserad 

karaktär fungerar den traditionella totalentreprenaden lika bra. Det är också positivt att 

byggentreprenören deltar tillsammans med arkitekt och konstruktör i ett tidigt skede av 

projektet för att bidra med sin kunskap om hur man bygger på ett mer tidseffektivt och 

ekonomiskt sätt.  

 

Ur ekonomisk synvinkel blir de vinster som entreprenörerna gör i ett partneringprojekt inte 

lika stora som de kan ha varit i en traditionell totalentreprenad men å andra sidan är risken att 

gå med förlust väldigt liten vilket gör det till ett tryggt sätt att arbeta. Det är också ett enklare 

sätt att arbeta på eftersom parterna inte behöver diskutera om eventuella tilläggsarbeten.  

 

När det gäller kvalitén på den färdiga produkten varierar åsikterna beroende på vem man 

frågar. Generellt sett är det totalentreprenören som tror kvalitén bör bli densamma som med 

en traditionell totalentreprenad medan andra intervjuade anser att kvalitén bör bli bättre.  

 

Alla som har intervjuats anser att partnering är det bästa sättet att genomföra ett komplext 

projekt som Carlstad Conference Center.  
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Abstract 

 

Partnering is a new and exciting way of cooperation in the Swedish construction industry. In 

countries like Denmark and the United Kingdom the concept has been developed during a 

number of years while the Swedish construction industry has been more reluctant. 

 

Partnering is seen by many as the solution to the problems that often occur in design and build 

contracts. Many others believe that it is a way for the big entrepreneurs to gain unfair 

advantage. Never the less the concept is fast getting more and more appreciation, especially in 

the region of Karlstad where many new buildings are built that way. 

 

We have focused on the new development of Carlstad Conference Center (CCC) which is 

currently built with a partnering concept. The main method that have been used in this thesis 

are interviews with personnel on different positions in the project. We have interviewed the 

following categories of personnel: Project Manager, Main Contractor, Foreman, Architect, 

Constructor and Subcontractors. 

 

The purpose of this thesis is to describe how the partnering cooperation at Carlstad 

Conference Center works and how this approach differs from a traditional design and build 

contract. The goal is then to describe the differences in economics, organization and quality. 

 

We have found that partnering is an excellent way of cooperation in projects that are highly 

complex and where the client can´t really define his product. In projects that are more of a 

standardized nature the design and build contract seems better. We have also found that it is 

positive that the main contractor is involved together with the architect and the constructor in 

the early stages of the project and contributes with his knowledge on how to build in an 

effective way. 

 

From an economic point of view we have found that the profits that the contractors make in a 

partnering project are not as big as it may have been in a traditional design and build contract 

but on the other hand it´s almost impossible to make a loss which makes it a safe way to 

build. We have also found that it´s a more simple way of working since the involved parties 

don´t have to argue about extra costs and additional works. 

 

When it comes to the quality of the finished product the views varies depending on who you 

ask. Generally speaking it´s the main contractor that believes the quality should end up the 

same as with a normal design and build contract. Almost everyone else believes that the 

quality should get better. 

 

Everyone that has been interviewed believes that partnering is the best way to build projects 

like Carlstad Conference Center. 
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1. Studiens utgångspunkter 

 

1.1 Inledning 

 

Partnering är en relativt ny och omtalad samarbetsform i Sverige och det finns olika modeller 

för hur den används. Projektpartnering används när man tillsammans genomför ett specifikt 

projekt. Samarbetsformen används till exempel vid projektet Carlstad Conference Center som 

analyseras i detta arbete. Ytterligare en modell är strategisk partnering där byggherre och 

entreprenör samarbetar under en längre period för att dra nytta av varandras kompetens under 

flera likartade projekt. Tanken med strategisk partnering är att varje genomfört projekt skall 

leda till sänkta kostnader och bättre kvalité på slutprodukten. Strategisk partnering används 

till exempel av KBAB och Svenska bostäder (Fernström, 2009). 

 

I Värmland har utvecklingen och användandet av partnering nått relativt långt och de företag 

som har arbetar med partnering i Karlstadregionen är förhållandevis många. Ett av dessa 

företag är Byggbolaget i Värmland AB som i skrivande stund använder sig av 

projektpartnering vid ombyggnaden av Carlstad Conference Center. Eftersom partnering är ett 

relativt nytt arbetssätt för dem vill de ha hjälp med att analysera vad deras medarbetare i 

projektet tycker om detta arbetssätt. För att en jämförelse skall kunna göras så har vi valt att 

jämföra den form av partneringsamarbete som används på CCC-projektet med en traditionell 

totalentreprenad. 

  

Den nya byggnaden kommer att få en kongress- och konserthall som rymmer 1600 besökare. 

Det kommer att finnas en bankettmatsal för 1200 gäster samt kontorslokaler för grupper från 

20 till 400 personer på ca 6000 m
2
. Byggnaden byter namn till Karlstads Congress and 

Culture Centre och dess totala yta blir 24000 m
2
.  Congress and Culture Centre ska stå färdigt 

i januari 2011 och är det i särklass största projektet för Karlstads besöksnäring som hittills 

gjorts. Byggnaden är belägen i centrala Karlstad alldeles intill Klarälven i ett naturskönt 

område. 

  

 
Figur 1. Vy från kanalgatan. 
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Vår handledare vid Karlstads universitet har varit Jens Beiron och vid Byggbolaget Ulf 

Bemler. Examinator är programledaren för byggingenjörsprogrammet Malin Olin. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att beskriva hur partneringsamarbetet på Carlstad Conference Center 

fungerar och hur detta arbetssätt skiljer sig från en traditionell totalentreprenad. 

 

1.3 Målsättning 

 

Målsättningen med rapporten är att visa vilka skillnader detta leder till gällande ekonomi, 

organisation och kvalité.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Rapporten begränsas till granskning av endast ett partneringprojekt. Intervjuerna har 

begränsats till åtta av medarbetarna i projektet på grund av tidsmässiga skäl. De utvalda anses 

vara nyckelpersoner i projektet och har valts för att få en heltäckande bild av samarbetet.  

 

1.5 Ordlista 

 

ABT: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader. 

Byggherre: Beställare. 

CCC: Carlstad Conference Center. 

Fast pris: Entreprenörens kostnader för administration, risk och vinst etc. 

Incitamentsavtal: Ett avtal för uppdelning av vinst eller förlust mellan två parter. 

Partnering: En totalentreprenad eller generalentreprenad som kännetecknas av samarbete 

och öppenhet. 

Projektpartnering: Ett partneringsamarbete i ett specifikt projekt . 

Rörligt pris: En typ av löpande räkning för entreprenörens anställda, materialkostnader etc. 

Riktpris: Beräknad totalkostnad. 

Strategisk partnering: Ett långvarit samarbete mellan två parter. 

Totalentreprenad: En entreprenadform där entreprenören ansvarar för både projektering och 

uppförande. 
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2. Metod 

 

I ett inledande skede genomfördes en litteraturstudie för att samla information om 

samarbetsformen partnering och entreprenadformen totalentreprenad. Denna litteraturstudie 

har sedan legat till grund för de frågor som vi har använt oss av i våra intervjuer. 

Litteraturstudien har även legat till grund för granskningen av den information som 

intervjuerna lett fram till. 

 

För att samla in fakta om partneringsamarbetet vid ombyggnaden av CCC har vi använt oss av 

intervjuer. Vi har valt att intervjuat ett tiotal personer som är inblandade i projektet på olika 

positioner och nivåer för att få en samlad och rättvis bild av projektet. När det gäller vår 

intervjuteknik har vi valt att ge den intervjuade ett stort utrymme för egna reflektioner och 

tankar. I de fall vi fått tillåtelse att spela in intervjuerna har vi redovisat dessa ordagrant och i 

de fall inspelning ej varit möjlig har vi redovisat en sammanfattning av dem.  

 

De frågor vi har valt att ställa berör områdena organisation, ekonomi och kvalité. Genom att 

ställa frågor angående dessa områden tror vi att vi på ett strukturerat sätt kan få reda på hur 

samarbetet fungerar på de punkter som vi anser viktigast. Eftersom arbetet främst handlar om 

partneringsamarbetet på CCC så är det lätt att frågorna bara handlar om partnering och inte 

traditionell totalentreprenad. Vi har därför använt oss av frågor där den intervjuade får ta 

ställning till vilken av dessa arbetssätt som enligt honom är bäst inom områdena organisation, 

ekonomi och kvalité. 

 

Med organisation menas projektets struktur, möteshållning och samarbetet mellan 

medverkande aktörer. Gällande kvalité har fokus lagts på val av lösningar och slutresultatet ur 

beställarens ögon. Beträffande ekonomi så granskas skillnader i upphandlingsskedet och alla 

aktörers vinststiuation.  

 

De som intervjuats är projektledaren, totalentreprenören, en arbetsledare på Byggbolaget, 

ansvarig arkitekt, en av konstruktörerna och tre av underentreprenörerna. Genom att intervjua 

alla dessa parter tror vi oss kunna få en bra bild av hur projektet ser ut och där av kunna ge en 

rättvis bild av detta i denna rapport. De frågor vi har valt att ställa har anpassats individuellt 

beroende på vilken funktion den intervjuade har. Förfrågningsunderlag med svar har placerats 

som bilagor i rapportens slut. 

 

När det gäller avgränsningar har vi valt att bara analysera projektet CCC och främst 

aspekterna organisation, ekonomi och kvalité. Denna avgränsning har valts för att inte arbetet 

skulle bli för stort och för att det ena partneringprojekt inte är det andra likt. För att en rimlig 

jämförelse ska vara möjligt jämför vi partneringsamarbetet i CCC med hur partnering finns 

beskrivet i litteratursökningen. 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Partnering i byggbranschen  

 

Partnering är ingen utpräglad entreprenadform utan snarare en strukturerad samarbetsform i 

byggbranschen. I ett partneringsamarbete löser byggherren, konsulter, entreprenörer och 

andra viktiga aktörer gemensamt ett byggprojekt. Partnering bygger på ett förtroendefullt 

samarbete där alla inblandade spelar med öppna kort gällande ekonomi och där allas 

yrkeskunskaper tas i beaktande genom samtliga skeden av byggprocessen. Samarbetet 

benämns lite olika men är i grunden samma sak. Peab kallar sitt partneringsamarbete för 

förtroendeentreprenad, FIA (Förnyelse i anläggningsbranschen) kallar det utökad samverkan 

och Byggbolaget i Värmland AB kallar det partnering. Sättet att arbeta är hämtat från USA, 

Storbritannien och Danmark där det har vuxit fram som en populär samarbetsform. 

Grundidén är att beställaren eller någon i dennes organisation i ett tidigt skede samlar all den 

kompetens som behövs för att förverkliga projektet. Beställaren ska bilda ett välfungerande 

lag som tillsammans driver projektet framåt. Detta för att undvika det traditionella 

”stafettloppet” där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid och endast gör det 

de absolut behöver. I en partnering prioriteras beställarens intresse högst och inte den 

individuella entreprenörens vinst. Partneringsamarbetet ska leda till att de olika aktörerna 

bidrar med sin expertis och på så sätt komplettera varandra för att få fram optimala lösningar 

åt beställaren. Om allt går som det ska leder detta till att ett förtroende skapas mellan parterna 

då de arbetar tillsammans istället för mot varandra. Som lagmedlem ska man alltså bidra med 

sin fulla kompetens (Fernström, 2006).  

 

Projektpartnering bör användas när risken i ett projekt är stor och när hög komplexitet råder. 

Exempel på sådana projekt kan vara när man ska uppföra konsertlokaler, sjukhus och 

liknande. Partnering bör alltså inte användas när produkten är bestämd, uppförandet sker med 

en beprövad metod eller när riskerna i projektet är små. Villor, mindre garage och liknande 

kan ses som exempel på detta. De extra byggmötena och den utökade byråkratin som används 

vid en partnering blir då överflödig och tidskrävande (Fernström, 2006).  

 

Enligt partnering.se (2010) finns det minimikrav för att ett samarbete ska få kallas partnering 

och dessa finns sammanfattade i tre punkter med fyra underrubriker i vardera. För att det ska 

få kallas för ett partneringsamarbete enligt denna definition skall tre av de fyra 

underrubrikerna i varje punkt uppfyllas. 

 

 Gemensamma mål. 

- Arbetet ska drivas som ”Projektet AB”. Alla ska jobba för projektet och inte för det 

egna företaget. 

- Start i tidigt skede. Samarbetet och resultatet blir bättre om man gemensamt hittar 

lösningar i ett tidigt skede. 

- Partneringdeklaration och partneringavtal ska visa att man är villig att driva projektet 

tillsammans. 

- Öppenhet med rätt team och medarbetare. 

 Gemensamma aktiviteter. 

- Startworkshop, kontinuerliga workshops och teambuilding.  

- Ständiga förbättringar, snabba och enklare beslut ska främja samarbetet och 

resultatet. 

- Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa ska utarbetas för att snabbt lösa 

eventuella konflikter. 
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- Gemensam riskhantering. 

 Gemensam ekonomi. 

- Upphandling med mjuka parametrar för att komma ifrån fokus på enbart lägsta pris. 

- Gemensamma visioner och mål som ska innebär win-win för alla deltagare. 

- Öppen ekonomi för alla i projektet. 

- Överrenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus. 

 

Gemensamma mål ska sättas upp för att ge alla i projektet en klar bild över vad som gäller 

och för att alla ska dra åt samma håll. De ska skrivas utifrån hur man tillsammans på bästa 

möjliga sätt ska tillfredsställa beställaren behov. Det är viktigt att alla i projektet är delaktiga i 

processen för att ta fram dessa mål så att ingen känner sig åsidosatt. På så sätt minskar man 

risken för åsiktsskillnader som kan leda till konflikter inom projektet. De gemensamma målen 

redovisas i en partneringdeklaration som sedan skrivs under av samtliga aktörer. Målen bör 

skrivas med fokusering på samverkan och engagemang och bör understödjas av 

incitamentsavtal som gör att alla parter tjänar på att nå dem (Verktyg för partnering, 2007). 

 

För att de olika aktörerna ska få förtroende och respekt för varandra har man gemensamma 

aktiviteter. I inledningen av projektet har man en startworkshop där man diskuterar fram de 

gemensamma målen. Under denna sammankomst lär aktörerna känna varandra vilket är en 

viktig del i lagbyggandet. I detta skede diskuterar man också hur framtida konflikter ska lösas 

både när det gäller förebyggande åtgärder och konfliktslösningsmetoder för konflikter som 

ändå uppstår (Verktyg för partnering, 2007). 

 

En öppen ekonomisk redovisning för samtliga parter i projektet är en väsentlig del i ett 

partneringsamarbete. Partnering bygger till stor del på förtroende mellan parterna och vid 

upphandling ska så kallade mjuka parametrar användas där man inte bara tar hänsyn till priset 

utan också väger in referenser från tidigare projekt. Detta gör att kvalitativt arbete värdesätts 

redan från början (Verktyg för partnering, 2007). 

 

Ett nytt yrke som har växt fram i den här typen av projekt är rollen som partneringledare. 

Partneringledarens roll ska inte blandas ihop med projektledaren. Projektledarens roll är att 

styra projektet i rätt riktning gällande ekonomi, tekniska lösningar, kvalité och miljö. Detta 

skiljer sig alltså inte från ett vanligt projekt. En partneringledares roll är att fungera som en 

motor och rådgivande aktör i partneringprocessen. Partneringledaren ska vara duktig på att 

lösa konflikter och driva förändringsarbeten. Personen i fråga ska utveckla de individer och 

grupper som finns i projektet till ett vinnande team som skall jobba för beställarens bästa. 

Han/hon ska också leda processer kring målformulering och riskhantering. Partneringledaren 

kan väljas på lite olika sätt men oavsett hur detta görs så ska denna agera som en oberoende 

part i projektet (Verktyg för partnering, 2007).  

 

3.2 Totalentreprenad 

 

Vid en ”renodlad” totalentreprenad ansvarar entreprenören för både projekteringen och 

uppförandet. Byggherren utarbetar med hjälp av en egen eller en inhyrd projektledare de krav 

som ställs på byggnaden. Det kan gälla antal rum, ytor, material och eventuell utrustning som 

kommer att behövas. Byggherren bestämmer också vilka funktionskrav som ska gälla. Det 

kan till exempel vara hållbarhet, effektförbrukning, rumstemperatur, ljud- och värmeisolering, 

ventilation, belysningsstyrka m.m. Informationen sammanställs sedan i ett så kallat 

ramprogram som vid anbudsgivning ska fungera som underlag till entreprenörerna. Varje 

intresserad entreprenör ska sedan utarbeta ett anbud på hur detta skulle kunna genomföras och 
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hur mycket det skulle komma att kosta. Vid utformningen av anbudet måste entreprenören 

anlita en arkitekt och en konstruktör för att kunna ta fram de ritningar och beskrivningar som 

visar utformningen och konstruktionen på byggnaden. Detta för att göra det möjligt för 

byggherren att bedöma om de krav han satt upp kommer att kunna tillfredställas. Byggherren 

samlar sedan in anbud från flera entreprenörer och väljer det som är ekonomiskt mest hållbart 

eller det som sticker ut med ”något extra”. Den entreprenör som tilldelas uppdraget kallas nu 

totalentreprenör och upphandlingen blir en totalentreprenad. Han/hon ska nu färdigprojektera 

byggnaden och se till att den uppförs. Totalentreprenören får ett så kallat funktionsansvar för 

byggnaden vilket betyder att han får frihet att välja sin egen lösning så länge de krav 

byggherren samlat i ramprogrammet uppfylls (Nordstrand, 2008).  

 

Totalentreprenaden innebär att byggentreprenören har ett mycket stort ansvar, inte bara för 

eget utfört arbete, utan också för samordningen av underentreprenörer som kan ses i figur 2.  

 

Figur 2. Schematisk skiss av en totalentreprenad. 

 

Vid anbudstävlan får beställaren flera förslag på hur byggnaden kan se ut vilket gör att han 

har möjligheten att jämföra flera förslag mot varandra. Detta betyder att beställaren med 

minimalt eget arbeta får flera genomarbetade förslag att välja mellan. Det kan dock vara svårt 

för beställaren att utvärdera anbuden eftersom det är så många variabler som ska jämföras. 

Det kan handla om exempelvis pris, utseende, utformning och standard osv. (Nordstrand, 

2008). 

 

Vid upphandling i form av totalentreprenad kan inte förfrågningsunderlaget vara för 

detaljerat. Totalentreprenören ska ges möjligheten att själv svara för konstruktionsberäkningar 

och tekniska lösningar som han arbetar fram för att tillfredställa byggherrens ställda krav. 

Förfrågningsunderlaget bör alltså beskriva det förväntade resultatet och inte det sätt man 

lättast når detta resultat. Det leder i sin tur till att totalentreprenören får fria händer att komma 

med egna lösningar och blir inte låst i byggherrens krav. På detta sätt skapas också 

konkurrens mellan tekniska lösningar bland de olika anbudsgivarna och byggherren kan själv 

välja vilken lösning han anser vara bäst med tanke på pris (Söderberg, 2005).  

 

Kritiker menar dock att detta leder till att byggherren har för liten påverkan på detaljnivå. Det 

kan vara utseende på innerdörrar, elektriska armaturer, ventilationskanaler eller kvalitet på 

sanitetsporslin som en beställare eventuellt vill vara med och bestämma. Ännu ett argument 

mot traditionell totalentreprenad är att alla anbudsgivare måste göra en projekteringsinsats för 

att kunna fastställa omfattningen av projektet. Det har dock visat sig att det främst gäller 

komplicerade objekt då det ofta räcker med att komplettera standardlösningar för enklare 

objekt (Söderberg, 2005). 

En annan negativ effekt av totalentreprenad och funktionskrav är att entreprenören ofta 

strävar mot att genomföra de billigaste lösningarna för de ställda funktionskraven vilket kan 
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leda till höga drift- och underhållskostnader för beställaren. Det är därför viktigt för 

beställaren att utarbeta ramprogrammet med detta i åtanke. 

Tidsmässigt är totalentreprenaden förhållandeviss snabb eftersom bygget kan startas och 

uppföras parallellt med färdigprojekteringen. Dock kan behandlingen av bygglov vara en 

fördröjande faktor eftersom bygglov oftast inte kan sökas förrän entreprenören är utsedd 

(Söderberg, 2005). 

 

Ur ansvarssynpunkt är totalentreprenaden fördelaktig eftersom beställaren bara har avtal med 

endast en part (Nordstrand, 2008).  

 

3.3 Partnering i CCC-projektet 

 

Hela idén till projektet startade genom att Sture Emanuelsson (projektchef) och Håkan 

Broström (projektledare) var överrens om att det behövdes ett kongress- och konserthus i 

Karlstad. Arkitekten Ulf Bergfjord var ytterligare en aktör som tidigt var med i bilden. Han 

var ansvarig arkitekt i den renoveringen av CCC som utfördes 1996 och fick därför uppgiften 

att åter igen gestalta byggnaden. Efter att de kommit fram till vilka ändringar som behövdes i 

den rådande detaljplanen lämnades dessa uppgifter tills Karlstads kommun. När detaljplanen 

trätt i laga kraft startades projektet. 

 

Beställaren av CCC-projektet kom att bli Mötesplatsen KB. I figur 3 visas en bild av 

organisationen vid CCC-projektet. Som den visar finns en relativt stor beställarorganisation 

där bland annat arkitekten varit direkt knuten till beställaren, något som är ganska ovanligt i 

en totalentreprenad. I beställarorganisationen ingår även en projektchef vid namn Sture 

Emanuelsson som fungerar som beställarens representant vid bygg- och projekteringsmöten. 

Han har det högsta mandatet när det gäller att fatta beslut gällande ekonomiska frågor och 

tekniska lösningar i beställarens vägnar. I beställarorganisationen finns också Håkan Broström 

som är projektledare. Hans roll är att se till att arbetet fortlöper enligt planerna och att man 

löser de konflikter som uppstår. Till sin hjälp har Håkan tre kvalitetsansvariga som fungerar 

som delprojektledare. De tar hand om varsitt av de tekniska områdena ventilation, el och 

vatten/sanitet och fattar de beslut som behöver tas. Det kan vara att välja elsystem eller 

liknande. 

 

Samarbetet i CCC-projektet är utformat som en totalentreprenad med partneringsamarbete. 

Juridiska avtal regleras av ABT 94. Som totalentreprenör valdes Byggbolaget i Värmland AB 

då de är en lokalt verkande entreprenör med tillräcklig kompetens och kapacitet att genomföra 

projektet. Sture och Håkan har även tidigare erfarenhet av att arbeta med Byggbolaget. De 

byggde till exempel om Färjestad Bollklubbs ishall tillsammans. För att snabbt kunna komma 

igång med projektering och byggstart upphandlades även lokala installationsentreprenörer.  

 

I samband med starten av projektet genomfördes en startworkshop där man bland annat 

arbetade fram en gemensam målbild. Aktiviteterna som genomfördes på denna workshop kan 

ses i figur 4 och de mål som sammanfattades i en partneringdeklaration visas i figur 5. Utöver 

denna workshop genomfördes också en träff med produktionspersonalen för att alla skulle få 

träffa och lära känna varandra. Under projektets gång har man ett återkommande 

informationsmöte med middag en gång varannan månad för projekteringsgruppen. 

 

För att se till att den uppsatta tidsplanen följs hålls projekteringsmöten varannan vecka där de 

problem som stötts på läggs fram, konflikter löses och det kommande arbetet diskuteras. På 

projekteringsmötena deltar projektchefen, projektledaren, totalentreprenören och eventuellt 
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specialister inom de olika installationsområdena. I början på varje vecka deltar också 

totalentreprenören, arbetsledare, eventuellt snickare, elektriker med flera på byggmöten. 

Liknande diskussioner som på projekteringsmötena hålls även här. Utöver dessa möten träffas 

parter under fackspecifika möten för att diskutera fram lösningar på mindre problem. 

 

De upphandlingar som skett i projektet är till största del på partnering, detta bortsett från de 

fall då produkten eller tjänsten har varit definierbar och då upphandlats på á-pris eller fast 

pris. Exempel på definierbara tjänster kan vara håltagning respektive pålning. När det gäller 

upphandlingar på partnering har anbud med mjuka parametrar använts. Detta innebär att priset 

inte är avgörande utan att även kompetens vägs in vid valet av medarbetare. I det här projektet 

har mjuka parametrar som referenser och samarbetsförmåga vägts in. Anbudsgivarna har fått 

lämna ett riktpris innehållande en fast och en rörlig del. Riktpriset är den beräknade totala 

kostnaden medan den fasta delen är kostnader för administration och vinst och den rörliga 

delen är de kostnader entreprenören har för arbetare och material. Den rörliga delen utförs på 

löpande räkning. När det gäller incitamentsavtal så har det endast används i vissa fall. 

Exempelvis finns ett incitamentsavtal mellan beställaren och totalentreprenören som är 

fördelat 5% - 95%. Detta betyder att vid eventuell vinst eller förlust tillfaller den största delen 

beställaren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Partneringsamarbetets organisation. 

 

Under rubriken partnering i byggbranschen använde vi oss av en definition av partnering som 

sa att tre av fyra underrubriker måste uppfyllas. På nästa sida har de punkter som vi anser vara 

uppfyllda i CCC-projektet markerats med grått. 
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 Gemensamma mål. 

- Arbetet ska drivas som ”Projektet AB”. Alla jobbar för projektet och inte för det egna 

företaget. 

- Start i tidigt skede. Samarbetet och resultatet blir bättre om man gemensamt hittar 

lösningar i ett tidigt skede. 

- Partneringdeklaration och partneringavtal skall visa att man är villig att driva projektet 

tillsammans. 

- Öppenhet med rätt team och medarbetare. 

 Gemensamma aktiviteter. 

- Startworkshop, kontinuerliga workshops och teambuilding.  

- Ständiga förbättringar, snabba och enklare beslut skall främja samarbetet och 

resultatet. 

- Partneringorganisation med konfliktlösningstrappa skalla utarbetas för att snabbt lösa 

eventuella konflikter. 

- Gemensam riskhantering. 

 Gemensam ekonomi. 

- Upphandling med mjuka parametrar för att komma ifrån fokus på enbart lägsta pris. 

- Gemensamma visioner och mål som skall innebär win-win för alla deltagare. 

- Öppen ekonomi för alla i projektet. 

- Överrenskommelse om riktpris med incitament och/eller bonus. 

 

Anledningen till att sista punkten inte har markerats är för att incitamentsavtal bara har 

använts ibland. De incitamentsavtal som finns ser dessutom ganska olika ut och är så pass 

snedfördelade att de kan anses vara försumbara. 
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      Figur 4. Program för workshop. 
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Figur 5. Partneringdeklaration.  
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4. Resultat 

 

Här nedan redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts. 

 

4.1 Projektledare 

 

Projektledaren i projektet heter Håkan Broström och han är avdelningschef för WSP 

Management i Karlstad och Örebro. WSP Management hjälper företag att välja vilken 

genomförandeform som blivande projekt skall utföras på samt att sätta upp förutsättningar för 

projektet. 

 

Håkan har varit delaktig i ett antal partneringprojekt tidigare. Några av dessa är Mitt i City 

gallerian, Hus 21 vid Karlstads Universitet och den nybyggda psykavdelningen vid Karlstads 

centralsjukhus. Håkan involverades i projektet genom tillfrågan. Han och Sture Emanuelsson 

som är projektchef har jobbat tillsammans under många projekt så det blev naturligt att de 

jobbade ihop även i detta. 

 

Håkans uppgift i detta projekt är som sagt projektledare. Han deltar på de flesta projekterings- 

och byggmöten och stämmer av att projektet går i rätt rikting. Det är också hans uppgift att 

lösa de problem som uppstår. Enligt Håkan är det positiva i ett partneringsamarbete att de 

ekonomiska diskussionerna runt tilläggarbeten blir färre och fokus istället kan riktas på att 

skapa en så optimal produkt som möjligt åt beställaren. Ytterligare en positiv aspekt när 

partnering väljs som samarbetsform är att man inriktar sig mer emot samarbete och kan på så 

sätt skapa en trevligare och mer kreativ miljö att jobba i. 

 

På frågan om vem beställaren är i projektet svarar Håkan att det är Mötesplatsen KB och att 

det är Sture Emanuelsson som är deras röst i de möten som hålls i projektet. Det är också 

Sture som har högsta mandat att fatta beslut för Mötesplatsen KB:s räkning gällande 

ekonomiska beslut och tekniska lösningar. Sture styrs av ett kontrakt mellan Mötesplatsen KB 

och Storebrand som säger vilka ramar han skall hålla sig inom. 

 

Håkan bads även att beskriva hur projektet på CCC startades. Han beskrev det som att det 

hela började med att Sture Emanuelsson hade en idé om att det behövdes ett konserthus i 

Karlstad. Sture och Håkan började därför tillsammans med arkitekten Ulf Bergfjord att 

utforma ett projekt för att kunna genomföra detta. Ulf Bergfjord hade varit med redan 1996 då 

CCC byggdes om så han fick uppgiften att gestalta den nya byggnaden. När konserthuset 

blivit gestaltat tog de kontakt med kommunen för att kunna redovisa de ändringar som 

behövde göras i den rådande detaljplanen. Allt förarbete till projektet tog ungefär 1.5 år, Sture 

ordnade även finansiärer till projektet under denna tid. När detaljplanen trätt i laga kraft så 

upphandlades byggentreprenören och övriga konsulter. Som byggentreprenör valdes 

Byggbolaget i Värmland AB för att de är en lokalt verkande entreprenör som de hade 

erfarenhet att jobba med. Även installationsentreprenörer upphandlades lokalt, detta mycket 

för att kunna starta projektet i ett tidigt skede, så snart systemhandlingarna var klara. 

 

Vid frågan på hur det kom sig att de valde entreprenadformen totalentreprenad med 

partneringsamarbete svarade Håkan att när man väljer denna samarbetsform så får man med 

entreprenörernas kunskaper i projekteringsskedet vilket är positivt. Detta kan jämföras med en 

generalentreprenad då endast konsulter färdigställer systemhandlingar. Problemet är att de 

inte har samma kunskaper om priser och vilka metoder som fungerar bättre eller sämre i 

praktiken. Man får alltså en mer optimal produkt när alla entreprenörers kunskaper 
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tillhandahålls samtidigt i projekteringen. Det blir då en bättre slutprodukt utifrån kvalité och 

pris. Hade projektet utförts på generalentreprenad kanske det hade blivit lika bra eller lite 

bättre kvalité men slutprodukten hade antagligen blivit avsevärt dyrare.  

 

Håkan tycker att startworkshopen var viktig för partneringprojektet. De olika aktörerna ska 

sätta upp gemensamma mål och lära känna varandra. I detta fall var de inblandade så pass 

bekanta att de ansåg att det endast räckte med ett sådant möte. Han menar dock att om man är 

helt okända för varandra så kan det vara positivt att ha flera träffar för att bygga det förtroende 

för varandra som behövs. 

 

När det kommer till märkbara skillnader gentemot en traditionell totalentreprenad märks det 

mest genom att de från beställarorganisationen har större inblick i projektet vid ett 

partneringsamarbete. Eftersom det är öppna böcker gällande ekonomi så ser Håkan allt som 

sker gällande inköp och liknande kostnader. Beställarorganisationen är alltså med och formar 

projektet mer än vad de kunnat göra i den traditionella totalentreprenaden. Då beställaren ofta 

har det sista ordet om vilka lösningar som ska väljas så har han även ett ökat inflytande på hur 

slutprodukten kommer att se ut. I de fall då motsättningar uppkommer mellan olika parter i 

projektet så måste han förstå båda parterna och försöka medla fram en lösning mellan dem 

som de båda kan godta. 

 

Vid frågan om projektet skulle komma att bli billigare med en totalentreprenad med 

partneringsamarbete så kunde inte Håkan svara. Han menar att man blir tvungen att bygga ett 

likadant projekt på en traditionell totalentreprenad för att få svar på en sådan fråga. De tror 

dock att det kommer att bli billigare och det var därför metoden valdes. Han tycker också att 

partneringsamarbetet ger en vinstsituation för alla inblandade och säger att entreprenörerna får 

en trygg resa och riskerar inget.  

 

Vid frågan om det finns en strävan efter bättre kvalité i en totalentreprenad med 

partneringsamarbete svarar Håkan att det finns ett stort intresse för att få bästa kvalité på 

produkten åt köparen men att det måste fås för en rimlig kostnad. Det finns också en 

kvalitetsgrupp i projektet som har kvalitetsledare inom varje teknikområde (VVS, el, bygg) 

som granskar det arbete som görs. Kvalitetsledarna fungerar som delprojektledare och fattar 

beslut över vilka val som skall göras inom respektive område. Det kan till exempel vara att 

välja elsystem. De kontrollerar även de ekonomiska bitarna inom sitt område. 

 

Håkan tycker att totalentreprenad med partneringsamarbete är det bästa alternativet i detta 

projekt. Detta på grund av att det är en så pass komplex byggnad som skall ses av många 

tusen människor och att beställaren är angelägen om att få det som han vill. I ett 

partneringsamarbete kan han vara med och påverka den slutprodukt han kommer att få. Hade 

CCC-projektet upphandlats på en traditionell totalentreprenad hade detta blivit krångligare då 

totalentreprenören endast skulle ha haft ett funktionsansvar. Totalentreprenören behöver då 

inte ta samma hänsyn till vilka material och lösningar som väljs bara de har en likvärdig 

funktion som de uppsatta kraven. I en partnering diskuteras dessa beslut fram och beställaren 

har oftast sista ordet då det är han som håller i plånboken.  

 

Håkan tror att totalentreprenad med partneringsamarbete i detta fall kommer att ge kortare 

byggtider på grund av att de aldrig hade kommit igång så tidigt om de inte hade använt sig av 

detta genomförandesätt. Det är även positivt då man slipper diskutera tilläggsarbeten i en 

totalentreprenad med partneringsamarbete. Desto snabbare problem löses desto kortare blir 

byggtiden.  
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4.2 Arkitekt 

 

Ulf Bergfjord är ansvarig arkitekt på CCC-projektet. Han jobbar på Bergfjord & Ivarsson 

Arkitekter AB som har funnits sedan 1989. De är mest kända för sina ishockey- och 

evenemangsarenor. Företaget har arbetat med partnering i ett flertal projekt och anser sig ha 

god erfarenhet av samarbetsformen. Deras senaste projekt var Villa Lidköpings bandyarena 

som blev ett lyckat projekt. Bergfjord & Ivarsson Arkitekter AB involverades i projektet 

främst på grund av att de var med vid ombyggnaden av CCC år 1996 och på så sätt blev de 

tidigt tillfrågade även om denna ombyggnad.  

Ulfs beskrivning av partneringprojektet på CCC är att det är en form av totalentreprenad. Det 

som skiljer från en traditionell totalentreprenad är att beställaren har en beslutsfattande roll 

genom hela projektet och måste därför ha en organisation som klarar av att värdera de förslag 

på lösningar som läggs fram. Han säger också att totalentreprenad med partneringsamarbete 

skiljer sig från den traditionella totalentreprenaden på det sättet att det finns en öppen 

redovisning av inköp och övriga ekonomiska kostnader vilket leder till en mer öppen dialog 

mellan aktörerna i projektet.  

Vid frågan på hur samarbetet har fungerat mellan honom och övriga parter så svarade han att 

arbetet på CCC har fungerat bra. Han beskrev sin egen roll som friare än i en traditionell 

totalentreprenad då byggentreprenören brukar styra det mesta. I en totalentreprenad med 

partneringsamarbete har han större chans att påverka saker och ting. När han jämför med en 

generalentreprenad där de ritar allt och bestämmer det mesta så leder totalentreprenad med 

partneringsamarbete till att han som arkitekt får ta ett steg tillbaka och göra kompromisser 

med övriga yrkesgrupper då de beslut som fattas i en partnering ofta diskuteras fram. Det som 

skiljer hans arbete i en totalentreprenad med partneringsamarbete från en traditionell 

totalentreprenad är att han som arkitekt har mer att säga till om och att byggentreprenören får 

en svagare roll. Han säger också att han lägger ner fler arbetstimmar i en partnering än vad 

han gör i en traditionell totalentreprenad. Detta på grund av att alla beslut diskuteras fram och 

att det ofta blir ändringar i hans originalritningar då alla yrkesgrupper ges chansen att bidra 

med sina lösningar på problem som uppstår.  

En sak som varit negativ med partneringsamarbetet är att mängden inblandade aktörer gör att 

beslutsvägarna ofta blir längre och att information om ändringar i projektet ibland inte når 

fram honom. Det blir sedan hans uppgift att rita in dessa. Han anser att han har bättre koll på 

vad som händer i en traditionell totalentreprenad. 

Ulf berättar att de har som tradition på företaget att alltid vara delaktiga i sina projekt och att 

han tycker om att få vara med och påverka de andra under projektets gång. De har 

projekteringsmöten var fjortonde dag och många små fackspecifika möten mellan dessa. De 

fackspecifika mötena behövs när mindre problem uppstår som till exempel när rörtjocklekar i 

undertaken inte stämmer. Då kallar de tills sig den berörda entreprenören och löser problemet 

vid ett mindre möte som sedan redovisas på nästkommande projekteringsmöte. Ulf menar att 

detta arbetssätt fungerar bättre än att de ska lösa allt för detaljerade problem på 

projekteringsmötena när alla aktörer är samlade. Dessa skulle då ta alldeles för lång tid och bli 

ineffektiva. Projekteringsmötena fungerar mer som en avstämning på vad som har gjorts och 

att projektet går i rätt riktning.  

Vi pratade också om startworkshopen som genomfördes i början av projektet. Ulf menar att 

dessa ofta ser likadana ut. Han beskriver det som att alla från början har en hög ambitionsnivå 

och att de är till för att knyta ihop den grupp som skall jobba tillsammans. Han menar att det 

är viktigt att behålla den lagkänsla som bildas genom hela projektet eftersom det hela tiden 
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uppstår konflikter. Att redovisa dessa konflikter på projekteringsmötena och rensa luften för 

att sedan kunna arbeta vidare är enligt honom är ett bra sätt att lyckas med detta. Efter 

projektet tycker han också att det är väldigt viktigt att ha en erfarenhetsåterföring som visar på 

saker som varit bra och vad som kan göras bättre. 

På frågan om det fanns någon partneringledare i projektet svarade Ulf att var osäker. Han 

svarade dock att projektledarorganisation är från WSP och att de fungerar som beställarens 

förstärkta organisation. Det är deras uppgift att hjälpa beställaren att hantera och värdera de 

förslag på konstruktionslösningar och liknande som läggs fram. 

Vid frågan om partneringsamarbetet har lett till bättre tekniska lösningar svarar Ulf att det är 

både och. Han säger att man inte kan bortse från att det är de ekonomiska kraven som styr i 

både partnering och i den traditionella totalentreprenaden. De ekonomiska 

värderingsmodellerna som används är enligt honom alldeles för kortsiktiga och allt för ofta är 

det dagsläget som hamnar i fokus. På grund av detta väljs ofta sämre lösningar som 

beställaren sedan får betala mer för längre fram i tiden. I CCC-projektet har Bergfjord & 

Ivarsson arkitektbyrå verkat direkt under beställaren och har på så sätt fungerat som 

beställarens konstnärliga ledare. Ulf tycker att det har varit bra för att de har fått fria tyglar att 

välja material och andra lösningar bara de håller sig inom de ekonomiska ramar som 

beställaren satt upp. Han kan alltså påverka att vissa av de lösningar som väljs blir av bättre 

kvalité i en totalentreprenad med partneringsamarbete. Detta jämför han med den traditionell 

totalentreprenad då det ofta är svårt att säga nej till den lösningen totalentreprenören tar fram. 

Det är ju totalentreprenören som betalar för deras tjänster och på så sätt får han som arkitekt 

böja sig för byggentreprenörens vilja. Så i de fall byggentreprenören föreslår en sämre lösning 

än vad de själva har valt så blir det sällan några diskussioner om vilken lösning som väljs.  

På frågan om det finns någon strävan efter bättre lösningar i ett partneringsamarbete svarar 

han att det är de som arkitekter som styr detta. En åtgärd som de gjort är att Ulf kallat till ett 

möte med alla chefsmontörer för att klargöra att allt som installeras ska utföras med 

noggrannhet vilket i sin tur leder till en hög ambitionsnivå i projektet. Han menar att detta bör 

leda till bättre kvalité i utförandefasen. Men eftersom det finns en budget att gå efter så kan de 

bli så att pengarna börjar ta slut och kvalitén blir lidande. Om fallet är så att pengarna börjar 

sina så försöker man spara in på det som finns kvar och i slutet på projektet och det är då 

ytskikten som blir lidande.  

När det gäller hållbart byggande menar Ulf att det tyvärr är så att de ekonomiska 

värderingsmodeller som används är alldeles för kortsiktiga. Han ger ett exempel med att det 

skulle ha varit bättre att använda sig av dubbelfasadsystem med dubbelglas för den långsiktiga 

ekonomin samt miljötänkandet men att beställaren inte är beredd att ta en sådan kostnad. 

På frågan om partnering är mer ekonomiskt fördelaktigt för dem svarar Ulf både ja och nej. I 

detta projekt får de betalt på löpande räkning. De får alltså betalt för de timmar de lägger ner 

och riskerna att de räknar fel är små. Företaget kan dock inte göra samma klipp som när de 

lämnar ett fast pris. Ulf menar att det är ett tryggt sätt att arbeta på dock inte sättet att skapa 

den stora vinsten åt företaget. Han tycker att partnering är ekonomiskt fördelaktigt för att man 

inte riskerar något samt att det är öppen redovisning gällande all ekonomi. Han menar att det 

är några partneringprojekt kombinerat med ett par projekt med fasta priser som kan ge ett bra 

resultat för företaget i det stora hela.  

Ulf anser att partnering ger en vinstsituation för alla inblandade parter eftersom entusiasmen 

att jobba så finns. Han säger dock att mindre entreprenörer med lite erfarenhet av att jobba på 

partnering ofta handlas upp av totalentreprenören på vanligt vis inom partneringsamarbetet. 
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Detta kan leda till att de strävar efter att hålla sitt fasta pris och kanske inte prioriterar 

beställarens bästa som de övriga i projektet gör. Han har ett exempel från företagets projekt i 

Villa Lidköping där det slutade med att underentreprenörer gjorde så lite som möjligt för att 

de märkte att de hade räknat fel och eventuellt skulle gå med förlust. Han menar att 

partneringledningen då måste gå in och säga ifrån så att inte en underentreprenör stjälper hela 

projektet. I övriga fall tror han att alla vinner på ett partneringsamarbete eftersom det inte 

finns någon entreprenör som får stora förtjänster utan bara det påslag som man tidigare 

kommit överrens om. 

Ulf tycker att partneringsamarbetet är det bästa sättet att arbeta på om man jämför partnering 

med en traditionell totalentreprenad beträffande CCC-projektet. Istället för att bedriva en 

ständig kamp mot entreprenören så diskuteras lösningar fram. I partnering så har man istället 

en kamp emot förändringar, det kan till exempel vara att övertyga projektledaren om att den 

lösning de valt är den bästa och att den är värd investeringen. Man slipper problemet med att 

totalentreprenören bestämmer allt och att han tar genvägar för att med minsta ansträngning 

uppfylla sitt funktionsansvar. Beträffande byggtid tror han att partnering och den traditionella 

totalentreprenaden är likvärdiga. 

4.3 Totalentreprenör 

 

Ulf Bemler är vd för byggföretaget Byggbolaget i Värmland AB och byggansvarig på CCC-

projektet. Byggbolaget har tidigare erfarenhet av partneringsamarbeten och arbetade senast 

med detta vid ombyggnaden av Färjestad BK:s ishall.  

Till en början vill Ulf klargöra att CCC-projektet rent juridiskt sett är en totalentreprenad med 

partneringsamarbete. Samarbetet är utformat efter ABT94. 

Vid frågan på skillnader i kvalité svarar Ulf att själva utförandet inte skiljer sig mellan detta 

partneringsamarbete och en traditionell totalentreprenad. Det finns dock större möjligheter 

och en vilja att beakta beställarens synpunkter och åsikter i en partnering. Beställaren har 

större inflytande vid beslutsfattning och Byggbolaget försöker underlätta dessa beslut genom 

att ta fram livscykelanalyser på olika lösningar. Detta tillvägagångssätt används normalt inte i 

en traditionell totalentreprenad då totalentreprenören endast är intresserad av att uppfylla sitt 

åtagande till beställaren. Det vill säga att hålla sig till tidsplanen och använda sig av de 

lösningar som är mest ekonomiskt fördelaktiga för honom själv. Konstruktionslösningar och 

val av material görs alltså med hjälp av jämförelsekalkyler.  

Ulf menar också att de beslut som fattas ofta är gemensamma. Ulf berättar också om att ett 

partneringsamarbete måste ha en engagerad beställare. Beställaren får inte sitta tyst bredvid 

medan arbetet fortgår utan behöver vara med och fatta beslut för att projektet ska bli bra. Han 

menar också att beställaren behöver en kunnig organisation runt om sig om han inte själv har 

kunskap inom områdena han ska fatta beslut i. 

Skillnaderna ekonomiskt sett är att man använder sig av något som heter riktpris i en 

partnering. Riktpris är det pris man tror att projektet kommer att kosta och som endast får 

ändras under projektets gång om förutsättningar för area, volym och kvalité ändras. Han får 

alltså betalt för allt han utför upp till ett visst tak. I jämförelse med en totalentreprenad blir 

inte alla tilläggsarbeten extrakostnader för beställaren i en partnering utan ingår i hans 

åtagande. Enligt Ulf är fördelen med partnering att det blir färre tvister och mindre 

diskussioner om ekonomi och juridik på byggmötena. Istället kan de fokusera på att arbeta 

fram en så bra slutprodukt som möjligt till beställaren.  
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Vid frågan på om partnering är det billigare alternativet för detta projekt fick vi svaret att 

partnering är optimalt i de fall där beställaren inte helt kan definiera sin produkt. När 

byggbolaget får en lös form av produkt, till exempel ett dagis med plats för 40 barn, men där 

inte planlösningar, konstruktioner med mera är klara. Som i detta fall när ett konserthus skall 

byggas, men man vet inte hur utrymmena ska se ut samt hur mycket ändringar och 

ombyggnationer som kommer att göras. Eftersom de slipper diskutera tilläggsarbeten som 

ofta blir kostsamma för beställaren kan denne tjäna in mycket pengar på att projektet uppförs 

på en partnering där tilläggsarbeten ingår i riktpriset.  

Ulf tror inte att partnering medför en kortare byggtid eftersom byggtiden i en traditionell 

totalentreprenad också är väldigt kort. Han tycker däremot att man fördelar riskerna på ett 

bättre sätt. Istället för att var och en tar risker så tar man dem gemensamt.  

Vid frågan om fördelar och nackdelar med partnering beskriver Ulf att man i en partnering 

inte gör stora vinster men att det är ett säkert arbetssätt som ger en säker inkomst. Risken för 

att entreprenörerna ska räkna fel minskar också på grund av att varje entreprenör sätter ett 

eget riktpris med en fast och en rörlig del. I den fasta delen ingår vinst, administration, 

arbetsledning, reklam med mera. Denna del får alltid entreprenören betalt för hur projektet än 

går. Den rörliga delen innehåller allt inbyggnadsmaterial så som fönster, dörrar, snickerier, 

mattläggning, undertak etc. Det innehåller även snickarnas löner och arbetskostnad. Ulf anser 

att detta är positivt på grund av att en felräkning vid ett så här stort projekt inte leder till att ett 

företag går under. Det är ofta mycket pengar i omsättning och procentuellt är vinsten mycket 

mindre än vad fordons- och verkstadsindustrin. Så räknar man fel i ett projekt kan det gå 

väldigt fel.  

På frågan om alla tjänar på partneringsamarbetet svarar Ulf att så är fallet. Han påpekar dock 

att alla måste gå in med en öppenhet och ärlighet i projektet för att det ska hålla under en 

längre tid. Ingen får gå in med inställningen att de ska göra ett snabbt klipp. 

Upphandlingen av underentreprenörer gjordes i detta projekt via anbud. Förfrågningsunderlag 

lämnades ut och ett antal anbud togs in som sedan sammanställdes. Sammanställningen visar 

vilket riktpris, rörlig del och fast del som underentreprenören tänkt sig. Denna 

sammanställning har också ett antal mjuka parametrar som till exempel referenser. Efter att ha 

sållat bort några anbud enbart på deras prissättning ordnades ett möte med 

underentreprenörerna som fick chans att presentera sina lösningar av problemen i 

förfrågningsunderlaget. Det som är helt säkert vid upphandlingen är att man betalar 

underentreprenören den fasta delen. Sen köper man en organisation som man får diskutera 

den rörliga delen med. Slutligen tar man ett beslut om vem man vill jobba med.  

Vid frågan om man använt sig av en partneringledare svarar Ulf ja, men att han i detta fall 

kallas projektledare och heter Håkan Broström.  

Ulf anser att startworkshopen i början av projektet var mycket viktig. Då arbetades en 

gemensam målsättning fram som signerades av alla iblandade. Dessa möten handlar också 

mycket om att få en respekt för varandra och få insikt i vilka problem som kan uppstå för de 

olika arbetsgrupperna.  

När vi frågade om Ulf hade märkt några vanliga problem i en partnering som är ovanliga i en 

totalentreprenad svarade han att han i vanliga falla får bestämma allt själv. I detta projekt 

måste det mesta gå igenom beställaren och hans organisation och besluten fattas gemensamt. 

Eftersom beslutsvägarna blir längre tycker han att det kan lite längre tid att komma fram till 

lösningar ibland. Han måste också beakta både arkitektens och installatörernas bekymmer. I 
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en totalentreprenad kunde han dela ut order om hur han själv skulle göra och att de andra 

sedan fick anpassa sig efter det. 

Ett annat bekymmer kan vara att om inte hela organisationen förstår helhetsbilden kan det 

uppstå problem. Eftersom företaget ändå får betalt för alla timmar de lägger ner kan det leda 

till att tempot sjunker hos snickarna. Då stjälps hela idén med detta samarbetssätt. Man måste 

förstå att det är beställarens pengar man bygger för. Beställaren köper ett engagemang och en 

organisation och vill man få chans i ett kommande projekt gäller det att leverera.  

På frågan om vilket sätt Ulf tycker är bäst att arbeta på svarar han att det helt beror på vad 

som ska byggas. I stora komplicerade projekt där beställare har en tanke om vad han vill ha 

men inte vet hur det ska se ut eller konstrueras så passar partnering ypperligt. Det kan till 

exempel vara sjukhus, busstationer, operahus eller liknande. Om man köper upp projektet på 

partnering så behöver inte heller beställare vara orolig för att betala överpriser. När det gäller 

mindre och lättare projekt med standardlösningar så fungerar en traditionell totalentreprenad 

bättre eftersom för mycket tid annars läggas på den utökade byråkratin en partnering för med 

sig. 

4.4 Konstruktören 

 

Lars-Olof Frykenberger jobbar på byggprojekteringsavdelningen på WSP och är konstruktör 

på CCC-projektet. Han har jobbat med partnering sedan 2005 och det första projektet var 

kvarteret ”Seglet” på Orrholmen i Karlstad. På frågan om hur han involverades i projektet 

svarade han att det skedde genom någon form av upphandling då de lämnade ett anbud i 

systemhandlingsskedet. Han anser att partneringsamarbetet är ganska vanligt numera och att 

det är en form av traditionell totalentreprenad där man har med byggentreprenören i ett tidigt 

skede så att denne ska få välja de metoder han föredrar. 

 

De brukar även hjälpa WSP Management som har hand om projektledningen i CCC-projektet. 

Efter att de fått uppgiften att rita stomme och grund fick de fortsatt förtroende att rita 

tilläggsritningarna på stål som de även då lämnade ett anbud på.  

 

På frågan hur partneringsamarbetet på CCC har fungerat och hur det skiljer sig gentemot den 

traditionella totalentreprenaden svarade han att den största skillnaden är att byggentreprenören 

är med i ett väldigt tidigt skede. De kan då föra fram sina åsikter och arbetsmetoder. 

Annars skiljer de sig inte så mycket konsulterna är tidigt med men det är lika i de både 

genomförandeformerna. Just i detta projekt där arkitekten varit inblandad under en längre tid 

så fanns detta sex väldigt långt ritade förslag på hur byggnaden skulle gestaltas, skissmässigt. 

Efter att beställaren bestämt sig för ett av dessa förslag så upphandlades övriga stora konsulter 

upp. Sedan arbetade de tillsammans under två månader fram en stomritning med de viktigaste 

måtten för att kunna starta bygget så fort som möjligt och spara tid. Medan man började 

grundarbetet och gjutningen fortsatte projekteringen under en tid innan huset ”fastnade” 

ordentligt.  

 

Enligt Lars-Olof brukar det vara så att projekt som detta inte är färdigprojekterade när man 

börjar bygga. Det som behöver vara klart är kännedomen om hur stor last som ska ner i 

grunden. Man kan spara upp till ett halvår genom att börja lägga grunden innan byggnaden är 

färdigprojekterad och eftersom grundläggning kan ta tre till fyra månader så har man tänkt 

tillräckligt långt för att kunna fortsätta bygga. 
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L.O medverkar på projekteringsmötena som äger rum var fjortonde dag. Dessa skiljer sig inte 

speciellt från den traditionella totalentreprenaden. Det sker även en hel del kommunikation 

emellan mötena mellan med olika aktörer. Resultatet av dessa fackspecifika möten redovisas 

sedan på nästkommande projekteringsmöte. Han menar att mötena liknar varandra med 

skillnaden att beställaren kanske måste ta ett ekonomiskt beslut om något alternativ för det 

gör de på WSP själva. Lars-Olof menar att genomförandesätten skiljer sig främst genom att de 

har mer diskussioner i en partnering än en traditionell totalentreprenad.  

 

Lars-Olof deltog på startworkshopen där Sture Emanuelsson, Håkan Broström, alla 

konsulterna samt byggentreprenören var med. Han tycker att dessa möten är viktiga för 

projektet. De aktiviteter som bedrevs var samtal i större grupper och problemlösning i mindre 

grupper. På kvällen blev det mindre samtal om arbete utan mer privat och Lars-Olof beskriver 

det som att alla kom varandra lite närmare vilket är bra då en ”vi-känsla” behövs i en 

partnering. 

 

På frågan om totalentreprenad med partneringsamarbete ger en vinstsituation för alla parter 

fick vi inget konkret svar. Lars-Olof svarade att företag i sig inte gör så stora vinster men de 

minimerar riskerna.  

 

När det gäller kvalité på konstruktionslösningar menar han att det finns en viss strävan efter 

bra lösningar men att det i slutändan ändå är pengarna som styr. I CCC-projektet har i vissa 

fall två lösningar tagits fram och redovisats för beställaren. Lars-Olof svarar att det har hänt 

att den dyrare lösningen har valts då den har tyckts varit kvalitativt bättre. Beställaren har 

nästan alltid ett finger med i spelet när det gäller konstruktionslösningar samt val av material. 

Eftersom konstruktören jobbar under byggentreprenören för de en diskussion med honom om 

vilka lösningar som skall väljas. Känner byggentreprenören att han inte vill fatta ett beslut i 

frågan går han vidare och frågar beställaren.   

 

Lars-Olof tycker att totalentreprenad med partneringsamarbete är det bästa alternativet om 

man jämför partnering med traditionell totalentreprenad. Det han tycker är mest positivt är att 

man jobbar mer med byggentreprenören än mot honom som det brukar bli i en traditionell 

totalentreprenad. 

 

Gällande byggtider tror han inte det gör någon märkbar skillnad om man jämför ett sådant här 

projekt med en traditionell totalentreprenad, eftersom man börjar bygga tidigt i den 

traditionella totalentreprenaden också. Att man börjar bygga före man har färdigprojekterat 

ställer ibland till problem för att man inte har tänkt på de viktiga sakerna i så tidiga skeden. 

 

4.5 Arbetsledaren 

 

Anders Lind är en av två arbetsledare på Byggbolaget. Han har hand om snickarna, 

beställning av material och utsättning av väggar etc.  

 

Anders har inte tidigare arbetat med något partneringprojekt men har erfarenhet av traditionell 

totalentreprenad. Enligt honom har samarbetet mellan honom och de andra 

underentreprenörerna fungerat bättre än vad det brukar göra i den traditionella 

totalentreprenaden. Gällande vilket arbetssätt som han tycker är bäst menar han att partnering 

känns som den bättre arbetsmetoden då många är mer hjälpsamma och att det är lättare att 

lösa svårigheter tillsammans. Anders tror inte att rollen som arbetsledare i en traditionell 

totalentreprenad skiljer sig speciellt mycket från rollen i en totalentreprenad med 
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partneringsamarbete. Han har fortfarande byggnaden som sitt ansvarområde och han sitter 

inte heller med i projekteringen utan ska följa bygghandlingarna och lösa de problem som 

uppstår. 

 

En sak som skiljer arbetssätten åt är att han inte har fått några order om att hålla koll på vad 

de andra underentreprenörerna håller på med i CCC-projektet. När arbetet utförs på en 

totalentreprenad med partneringsamarbete spelar det alltså ingen roll om det snickarna städar 

åt rörmokaren eller tvärtom. Anders menar att man kan byta pengar fram och tillbaka och att 

det inte spelar någon roll så länge arbetet blir utfört. Detta underlättar för honom som 

arbetsledare och leder till att mindre bråk på arbetsplatsen. 

 

På frågan om de olika arbetssätten leder till att det blir någon skillnad i kvalité säger han att 

det ska bli samma i de båda fallen. Enligt honom blir alltså kvalitén densamma, det är 

arbetssättet och resan till slutmålet som blir lättare. Istället för att de skäller på varandra så 

samarbetar de. 

 

4.6 Underentreprenör – Peter Södergren 

 

Peter Södergren är vd för Byggstål Peter Södergren AB. Han har tidigare jobbat i ett tiotal 

partneringprojekt, dock inget som varit av samma storlek som CCC-projektet. Byggståls roll i 

projektet är att leverera byggnadens stålstomme och allt smide som behövs. De blev 

upphandlade på partnering och fick lämna ett anbud innehållande budget för projektet. Under 

projektets gång har de dock fått väldigt stora förändringar på grund av att konstruktören från 

start hade dåliga relationshandlingar och för att allt stål inte hunnit ritas. På så sätt har deras 

rörliga del ökat rejält. 

 

Peter tycker att det är smidigare att jobba på totalentreprenad med partneringsamarbete på 

grund av att man löser stora ändringar på saker och ting lättare. Förr har likvärdiga ändringar 

benämnts som tilläggsarbeten men nu är det bara att utföra dem på grund av det ingår i 

uppgiften och att man får betalt för det man gör. Han menar också att det är positivt eftersom 

de får hjälp med den kompetens de inte själv besitter av WSP:s konstruktörer. 

 

Peter deltog på startworkshopen och tyckte att den var bra. De fick information om bygget 

och hur man ska jobba för att fungera som ett lag.  

 

Byggstål har inte varit med och påverkat de olika metoder och lösningar som använts i 

projektet. Mycket på grund av att de får hjälp av WSP och tycker att de inte har den 

kompetens som behövs för att ifrågasätta. WSP har också varit inblandat i projektet i ett och 

ett halvt år innan Byggstål kom in i bilden så det blir svårt för dem att sätta sig in i 

konstruktionsritningar och liknande. De levererar det de får beställning på och utför sin 

arbetsuppgift. Vid frågan om han hellre hade velat bli inkopplad tidigare i projektet svarade 

han att det inte spelade någon roll i detta projekt på grund av att det är så pass stort. Det kan 

vara lika bra att ha det som det är nu på grund av de invecklade lösningarna. I mindre projekt 

med standardlösningar kan det vara positivt för dem att bli inkopplad lite tidigare. 

 

När det gäller ekonomin så säger Peter att man inte gör några snabba klipp i ett 

partneringsamarbete, dock riskerar man inte heller lika mycket. Han säger också att det ger en 

vinstsituation för alla parter som deltar i projektet. Främst tycker han att det gynnar 

beställaren i de fall det inte finns någon klar bild över hur byggnaden ska se ut. I vanliga fall 

tvingas anbudsgivarna lämna anbud med ett riskpåslag på grund av risken att räkna fel. Denna 
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extrakostnad slipper beställaren i ett partneringsamarbete. I vanliga fall brukar det finnas ett 

incitamentsavtal som delar ut vinsten eller förlusten till deltagarna i projektet. Peter säger att 

de inte har använt sig av något sådant i detta projekt men säger att om man kommer på en bra 

lösning som leder till att jobbet går snabbare så blir ju procentandelen på den fasta delen ändå 

bättre och de tjänar på det. 

 

Vid frågan på om några problem uppstått i CCC-projektet som varit ovanliga annars svarade 

han att de inte har varit så utan att det snarare har varit enklare då man kunnat hjälpas åt direkt 

man stött på problem. Sen kan det ju också bli så i en traditionell totalentreprenad att de får ta 

hem arbetare när det är dåligt med saker att göra, i ett partneringsamarbete kan de istället 

hjälpa till med andra saker på bygget. I detta fall har det varit snöskottning på vintern och 

tyngre lyft åt de andra entreprenörerna. 

 

Peter tycker att en jämförelse mellan totalentreprenad med partneringsamarbete och 

traditionell totalentreprenad är svår att göra då det helt beror på hur bygget ser ut. Är det ett 

komplicerat bygge så är partnering bättre medan mindre jobb kan gå lika bra eller bättre att 

utföra på traditionell totalentreprenad.  

 

4.7 Underentreprenör – Michael Branzen 

 

Vi har även intervjuat Michael Branzen som är platschef på Elinstallatören Stefan Skoog AB. 

Elinstallatören har ett litet kontor och finns bara i Karlstad. Företaget startades 1994 av Stefan 

Skoog och har 31 elektriker och fem tjänstemän. 

 

Elinstallatören har tidigare arbetat i partneringsamarbeten. De har bland annat gjort det med 

Byggbolaget. Det första arbetet som utfördes på partnering var för fyra år sedan när man 

byggde om Hammarö utbildningscenter tillsammans med Skanska. 

 

I detta projekt fick Elinstallatören lämna ett anbud i konkurens med andra innehållande 

riktpris, rörlig del och en fast del. De punkter som Michael tror är avgörande i en sådan 

upphandling är den fasta vinstdelen företaget tar ut och de referenser som finns från tidigare 

projekt. 

 

Michael tycker att samarbetet mellan de olika entreprenörerna fungerar mycket bättre i ett 

partneringsamarbete. Eftersom man jobbar på löpande räkning kan man hjälpa andra om det 

behövs. Detta gör att gränserna mellan de olika aktörerna suddas ut och man kan jobba på ett 

smidigare sätt vilket är en stor fördel i den här typen av projekt. 

 

Han tycker också att samarbetsformen leder till högre kvalité på produkten eftersom man inte 

är låst till en rambeskrivning utan har möjlighet att hitta smarta lösningar under projektets 

gång. Michael tror också att den dialog som sker kontinuerligt, både under projekteringen och 

genomförandet, är bra ur kvalitétssynpunkt och absolut gynnar beställaren.  

 

Michel deltog i startworkshopen i Sunne och tycker att de aktiviteter som genomfördes är 

mycket viktiga för ett partneringsamarbete. Det gör att alla inblandade lär känna varandra och 

lägger upp riktlinjer och målbilder under bra förhållanden.  

 

När det gäller den ekonomiska vinsten tycker Michael att partneringsamarbeten innebär en 

trygget eftersom man inte behöver ta några större risker. Även om man har räknat fel så får 

man fortfarande betalt för den rörliga delen vilket främst är material och arbetstimmar. 
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Räknar man fel när man arbetar på fast pris så kan det gå betydligt sämre. Han tycker att 

denna samarbetsform absolut gynnar alla inblandade. 

 

I detta projekt har Elinstallatören ett incitamentsavtal. I detta fall innebär det att man får en 

liten bonus om man medverkar till att projektet blir billigare. Men det kan också gå åt andra 

hållet om man går över budget, då får man vara med och betala istället. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Michael ställer sig positiv till samarbetsformen och 

tycker att i stort sätt allt fungerar bättre.  

 

4.8 Underentreprenör – Magnus Forsberg 

 

Den sista underentreprenören vi intervjuade var Magnus Forsberg som är delägare på 

Fläktteknik. De är ansvariga för ventilationen på CCC och är drygt trettio anställda. Företaget 

har tidigare arbetat i partneringsamarbeten med bland annat med skolor i Hagfors och Säffle. 

 

De fick lägga anbud i konkurens men har i många år jobbat med Byggbolaget. 

 

Magnus tycker att arbetet i partneringprojekt flyter på mycket smidigare än en traditionell 

totalentreprenad. Han tycker att man jagar kostnader på ett helt annat sätt om man jämför med 

ett traditionellt projekt där det blir mycket ”det här är mitt och det här är ditt”. Han tycker att 

det blir mer fokus på att tillsammans hitta enkla och bra lösningar. 

 

Magnus har varit med på en startworkshop och tycker dessa är viktiga. Han tycker det kan 

vara bra att lära känna de som skall vara med i projektet och att beställaren kan få fram sitt 

budskap på ett bra sätt. 

 

Magnus tycker att samarbetsformen leder till högre kvalité på produkten eftersom man har 

kontinuerliga diskussioner med totalentreprenören och kvalitetsledaren. 

 

Ur ekonomisk synvinkel tycker Magnus att det är en säker samarbetsform eftersom man inte 

kan gå med förlust. Han påpekar att ett så här stort projekt som inte är färdigprojekterat är 

svårt att sätta ett fast pris på, då är man ofta tvungen att ta i lite extra och då kan det bli för 

dyrt. Även om samarbeten som dessa inte genererar några större vinster så innebär det ändå 

en trygghet vilket Magnus tycker är fördelaktigt. Han tycker också att beställaren får väldigt 

mycket för pengarna eftersom det skall mycket till för att entreprenören skall få höja sin fasta 

del. 

 

När det gäller eventuella nackdelar med partnering så påpekar Magnus att en delaktig 

beställare är ett måste. I detta projekt har beställaren enligt Magnus varit både kunnig och 

engagerad men i andra projekt har beställaren lagt över allt ansvar på entreprenören. 

  

Slutligen menar Magnus bestämt att han tycker partneringsamarbeten är bättre än den 

traditionella totalentreprenaden. Han tycker det skapar en trevligare atmosfär på bygget 

eftersom alla där är utvalda för att de har erfarenheter och egenskaper som passar i partnering. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Organisation 

 

Samtliga tillfrågade har varit rörande överens om att en delaktig och kompetent beställare är 

en nödvändighet i ett partneringsamarbete. Hela idén med ett partneringsamarbete är att alla 

involverade skall komma fram till bättre lösningar genom en öppen dialog, men i slutänden är 

det beställaren som skall värdera det hela och då krävs det givetvis kompetens. Beställaren 

kan alltså vara med och påverka projektet under hela utförandefasen på grund av att han har 

en beslutsfattande roll. Eftersom beställaren i CCC-projektet har WSP Management som 

projektledarorganisation så kan den anses som tillräckligt kompetent. 

 

I den traditionella entreprenadformen är totalentreprenad den form av entreprenad som ställer 

minst krav på delaktighet hos beställaren och där beställaren har minst att säga till om efter att 

han lämnat ifrån sig ramprogrammet. Det är inte heller någon nyhet att det är just denna 

entreprenadform som har fått utstå kritik på grund av dåligt genomförda lösningar. Ofta väljs 

den billigaste och enklaste lösningen för att uppfylla det krav beställaren ställt i sitt 

ramprogram. Det är inte heller bra om ramprogrammet är för specifikt på grund av att detta 

låser entreprenören vilket kan leda till entreprenörens kunskaper inte tas tillvara.  

 

Vid ett partneringsamarbete kan man precis som vid en traditionell totalentreprenad påbörja 

bygget innan projekteringen är färdigt för att sedan utföra färdigprojekteringen parallellt med 

uppförandefasen. Åsikterna går dock isär om det går lika snabbt eller snabbare än en 

traditionell totalentreprenad. Något som talar för partnering i denna jämförelse är att 

partnering ämnar sig ypperligt om beställaren inte riktigt kan definiera sin produkt. Om 

beställaren till exempel vet att han vill bygga ett hotell som rymmer ett visst antal gäster men 

inte vet hur många våningar det till slut kommer att bli kan partnering med en rörlig- och en 

fast del vara optimalt för att slippa juridiska problem när det gäller tilläggsarbeten. 

 

Något som är positivt vid partneringsamarbete men som eventuellt kan föra med sig något 

negativt kan vara de diskussioner där man strävar efter bättre lösningar, väljer material och 

viktar kostnad kontra kvalité. Det utökade samarbetet kan leda till längre beslutvägar vilket i 

värsta fall kan innebära längre byggtider om det tar för lång tid att komma överrens. Å andra 

sidan undviker man de tidskrävande diskussionerna om tilläggsarbeten som ofta uppkommer i 

den traditionella totalentreprenaden. Detta borde betyda att byggtiden i slutändan jämnar ut 

sig beträffande de båda arbetssätten.  

 

I CCC-projektet har man valt att använda sig av en totalentreprenad med partneringsamarbete 

vilket leder till att byggentreprenören kommer in tidigt i projektet och kan bidra med sin 

kompetens gällande smarta lösningar i utförandefasen. Vi tror detta är en positiv aspekt när 

det gäller att pressa priserna och få ett genomtänkt projekteringsresultat på grund av att 

byggentreprenören har en gedigen erfarenhet av vad som fungerar på ett bygge och hur man 

löser praktiska problem. Detta gemensamt med konstruktörernas och arkitektens eventuella 

nytänkande kan leda fram till ett bättre resultat än om endast konsulter skulle ha färdigställt 

förutsättningarna för byggnaden.  

 

Partnering lämpar sig främst vid stora och avancerade projekt som inte riktigt är definierade 

där man inte använder sig av standardlösningar. Hela idén med partnering bygger på 

samarbete för att komma fram till smarta lösningar. Om standardlösningar används ter sig 

detta samarbete något överflödigt. Den extratid som läggs ner på administration bidrar istället 
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till förlängd byggtid och ökad totalkostnad. I CCC-projektet hade det varit svårt för 

beställaren att framställa ett bra förfrågningsunderlag och det hade varit svårt för 

entreprenören att beräkna en rimlig totalkostnad.   

 

Det är svårt att jämföra partneringprojekt med varandra då det, enligt de minimikrav vi använt 

som definition, finns en viss flexibilitet i hur de utförs. Partneringsamarbetet på CCC är enligt 

oss förhållandevis standardiserat gentemot de riktlinjer som finns uppsatta och som 

Byggherrarna och Sveriges byggindustrier står bakom. Det som främst skiljer sig i 

partneringarbetet på CCC från det standardiserade arbetssättet är att de inte har använt sig av 

någon oberoende partneringledare. Detta kan ses som en nackdel då denna skall verka som en 

katalysator i projektet för att driva arbetet framåt. Partneringledaren medlar när det uppstår 

problem och ska verka som en opartisk aktör. Det är ovanligt att det inte finns en oberoende 

partneringledare som inte är bunden till någon aktör utan sätter projektet först. 

 

5.2 Ekonomi 

 

I stort sett alla tillfrågade anser att de vinster som entreprenörerna gör vid ett 

partneringsamarbete inte är speciellt stora eftersom man har en förutbestämd fast del med 

vinst som ej går att ändra. Man anser dock att samarbetsformen innebär trygghet eftersom 

riskerna fördelas samt att entreprenören får betalt för allt utfört arbete. Detta gör också att 

beställaren torde få vad denna betalar för samt slipper entreprenörernas riskpåslag som det 

oftast finns i en traditionell totalentreprenad. Detta kan eventuellt leda till att beställarens 

investeringskostnad blir mindre. I en traditionell totalentreprenad kan entreprenören både göra 

en större vinst eller förlust, detta kan te sig ganska ohälsosamt för alla parter. Det långsiktigt 

bästa för alla i branschen torde vara att fördela riskerna och utveckla metoder som bygger på 

ärlighet och samverkan. 

 

När det gäller det ekonomiska upplägget med en fast- och en rörlig del finns det både positiva 

och negativa aspekter. I ett partneringprojekt slipper aktörerna problematiken med 

tilläggsarbeten som är vanliga i traditionella totalentreprenader. Detta gör att man både tjänar 

tid och pengar eftersom tilläggsarbeten generellt sett är mycket dyrare och tar tid att diskutera 

om.  

 

Den ekonomiska metod som används med ett riktpris innehållande en fast och rörlig del kan 

dock leda till att den entreprenör som får stora ändringar i sin arbetsbörda kan riskera att gå 

miste om den vinst han räknat med. Detta kan ske när entreprenören räknar fram sin fasta och 

rörliga del på ofullständiga systemhandlingar som sedan kompletteras så att entreprenören får 

mycket mer jobb att utföra. Detta kan leda till att entreprenörens rörliga del kommer att öka så 

pass mycket att risken finns att den ”äter upp” den fasta delen eftersom ökat arbete även 

kräver ökad administration. Detta problem kan dock enkelt avhjälpas med klausuler i 

kontraktet som gör att den fasta delen ökas om den rörliga delen växer över en förutbestämd 

gräns. Det bör dock påpekas att man bör vara försiktig när det gäller dessa avtal om man inte 

vill komma för nära entreprenadformen löpande räkning. Även fast denna risk teoretiskt finns 

så är det få som har påpekat det och i stort sätt alla intervjuade har sagt att det är ett säkert sett 

att jobba på.  

 

En negativ aspekt av partnering kan vara om enskilda individer inte förstår 

partneringkonceptet och forsätter i gamla inarbetade metoder. Detta kan t.ex. betyda att 

tempot minskar eftersom man arbetar på löpande räkning och därför ”ändå får betalt”. Skall 

man arbeta i en partnering gäller det att det finns en övergripande förståelse för att man inte 
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kan missköta sig eftersom det i framtiden leder till att företaget inte får liknande jobb. Denna 

effekt kan också motarbetas med ett incitamentsavtal som sätter press på entreprenören. 

 

I detta projekt är incitamentsavtalen väldigt små i de fall de över huvud taget existerar. Detta 

beror på att entreprenören i lågkonjunktur är nöjd med att ha arbete och överlåter det mesta av 

eventuell vinst till beställaren. Just i detta projekt kan det vara en bra lösning men generellt 

sätt bör man i ett partneringsamarbete ha annorlunda avtal för att entreprenören ska tjäna på 

att överträffa de ekonomiska målen.   

 

 

5.3 Kvalité 

 

Några av de vi har intervjuat tror att partnering kommer att bidra till en högre kvalité på 

produkten. Åsikterna om detta går dock isär då andra tror att kvalitén blir likvärdig. Detta 

gäller speciellt entreprenören vilket är särskilt oroande med tanke på att de brister som ofta 

påträffas i en traditionell totalentreprenad oftast uppkommer i utförandefasen. Med tanke på 

att de flesta materialval, konstruktionslösningar och liknande diskuteras fram och vägs mot 

varandra där beställaren oftast har sista ordet bör det dock ge den kvalité han söker. Kvalitén 

bör därför bli bättre i beställarens ögon då denna får fatta besluten själv. 

 

I rådande partneringsamarbete i CCC tas livscykelkalkyler fram på olika lösningar för att 

hjälpa beställaren att hitta så bra lösningar som möjligt. Detta för att i ett tidigt skede kunna 

investera mer för att få billigare framtida förvaltningskostnader. I en traditionell 

totalentreprenad är denna möjlighet ganska begränsad eftersom totalentreprenören har räknat 

på ett fast pris och därför vill använda sig av en så billig lösning som möjligt som lever upp 

till funktionskravet. Att det i partnering ges möjligheten att ta fram livscykelsanalyser känns 

som ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart byggande. Det bör dock påpekas att åsikterna i 

denna fråga går isär något då entreprenören och arkitekten inte har samma uppfattning 

angående långsiktiga respektive kortsiktiga ekonomiska modeller. Det bör också påpekas att 

beställaren i en traditionell totalentreprenad också kan sträva mot ett hållbart byggande genom 

ett bra ramprogram. 

 

En av de positiva aspekterna i en traditionell totalentreprenad är att beställaren får in många 

olika förslag på lösningar när det gäller tekniska problem och utformning. Han kan sedan 

värdera dessa mot varandra beträffande pris och kvalité. I detta partneringsamarbete har den 

möjligheten också funnits då arkitekten och konstruktören kommit med flera olika förslag. På 

grund av projektets omfattning och att det var ganska odefinierat från början så hade 

antagligen inte beställaren fått in fler förslag i en traditionell totalentreprenad. Gällande 

beställarens chans att få välja mellan olika förslag på lösningar kan det i det här fallet ses som 

likvärdiga.  

 

När det gäller konkurrensen vid upphandlingar av entreprenörer kan den definitivt ses som 

betydligt hälsosammare i ett partneringsamarbete eftersom mjuka parametrar används. Detta 

innebär att den som upphandlas inte bara bedöms efter sitt pris utan också sina kvalitéer 

genom referenser. Detta torde vara bra för hela branschen i sin strävan mot ett förbättrat rykte. 

Ett problem som dock kan uppkomma om beställaren alltid använder samma entreprenörer 

torde vara att den nyttiga konkurrensen sätts ur spel. 
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6. Slutsatser 

 

När det gäller problematiken med tilläggsarbeten så slipper man i ett partneringsamarbete de 

tidskrävande juridiska diskussioner som ofta uppkommer i en traditionell totalentreprenad. 

Detta är positivt både utifrån ett organisatorisk- och ekonomiskt perspektiv. 

 

I detta projekt finns det ingen opartisk partneringledare utan den av beställaren utsedda 

projektledaren har en liknande roll. Detta kan ses som aningen negativt eftersom denna inte är 

opartisk. 

 

Enligt oss är partneringsamarbete bäst i de fall projekten är komplicera, riskfyllda och inte 

fullständigt definierad. CCC är ett sådant projekt och lämpar sig därför ypperligt för 

totalentreprenad med partneringsamarbete. Det är positivt att få in byggentreprenören tidigt i 

projektet så att han kan bidra med sin kunskap om hur man bygger effektivt. I projekt som är 

enklare och mer standardiserade lämpar sig dock den traditionella totalentreprenaden bättre.  

 

Partnering ställer stora krav på beställaren att han är både delaktig och kunnig. Eftersom 

beställaren kan vara med och fatta beslut under hela processen anser vi att partnering är ett bra 

sätt att utföra ett komplicerat projekt som CCC för att få en tillfredställd beställare. 

Beställaren i CCC-projektet anses vara både kompetent och delaktig. 

 

Entreprenören gör inte några stora vinster men får ett säkert arbetssätt med få risker. Detta bör 

också gynna beställaren som slipper betala överpriser på grund av entreprenörens risktillägg 

vid traditionell totalentreprenad. 

 

Den ekonomiska modellen att kombinera ett fast- och ett rörligt pris är en bra lösning i ett 

partneringsamarbete förutsatt att den fasta delen är låst. Att kombinera de positiva aspekterna 

av fast pris och löpande räkning och samtidigt eliminera de negativa aspekterna kan ses som 

en optimal lösning. Enligt alla intervjuade leder detta till en säker ekonomi för de som 

medverkar i projektet.  

 

De incitamentsavtal som har används är enligt oss undermåliga då de ej setter tillräklig press 

på parterna att nå målbilden om att överträffa de ekonomiska målen. Eftersom arbetet på 

bygget sker på löpande räkning kan ett incitamentsavtal var viktigt för att hålla tempot uppe. 

 

Det är väldigt svårt att avgöra om samarbetet leder till högre kvalité i utförandefasen eftersom 

åsikterna går isär. Beställaren bör dock få den kvalité han vill ha på grund av att han har en 

beslutsfattande roll genom hela projektet. 

 

På frågan om vilket genomförandeform som skulle vara den bästa gällande CCC-projektet 

svarade samtliga partnering.  
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7. Reflektioner 

 

Rapporten kunde ha blivit bättre om vi hade fått tag i beställarens ombud Sture Emanuelsson 

för att få en bättre bild av hans åsikter. Vi anser dock att vi har fått en bra bild av detta då 

projektledaren också arbetar nära beställaren. 

 

Vi anser också att det eventuellt kunnat vara bra att intervjua några arbetare för att få deras 

uppfattning.  

 

När det gäller rapportens avgränsningar kunde vi ha haft den lite bredare genom att inkludera 

ytterligare ett projekt för att jämföra med. 

 

I övrigt är vi nöjda med rapportens resultat. 
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8. Tackord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jens Beiron vid Karlstads Universitet och Ulf 

Bemler VD på Byggbolaget i Värmland AB. 

 

Vi vill även passa på att tacka Håkan Broström, Ulf Bergfjord, Lars-Olof Frykenberger, Peter 

Södergren, Tomas Larsson, Michael Branzen, Magnus Forsberg och Anders Lind. 
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Bilaga 1: Projektledare - Håkan Broström  

 

Vem är du? 

Mitt namn är Håkan Broström. Jag är avdelningschef för WSP Management i Karlstad och 

Örebro. 

 

Kort om företaget? 

WSP Management erbjuder kvalificerade projektledningstjänster. Vi arbetar för att anpassa 

genomförandeformen till projektets förutsättningar och kundens prioriteringar och på så sätt 

skapa maximal kundnytta.  

 

Har du arbetat med partnering förut? När och var? 

Ja, jag har arbetat på ett antal partneringprojekt. Några exempel är Mitt i City, Hus 21 vid 

Karlstads Universitet och den nybyggda psykavdelningen vid Karlstads centralsjukhus. 

 

Vilken är din roll i projektet? 

Jag är projektledare. Jag deltar på många möten och stämmer av så att projektet går i rätt 

rikting. Uppstår det några problem någonstans så det min uppgift att se till att dessa löses. 

Det som är positivt i ett partneringsamarbete är att de ekonomiska diskussionerna runt 

tilläggarbeten blir färre och att vi kan istället inrikta oss på att skapa en så bra produkt som 

möjligt åt beställaren. I och med att man väljer partnering som samarbetsform inriktar man 

sig mer emot samarbete och kan tillsammans skapa en trevligare och mer kreativ miljö att 

jobba i. 

 

Vem är beställare i projektet? 

Mötesplatsen KB är beställare. Sture Emanuelsson är deras röst i de projekteringsmöten som 

hålls och han har också högsta mandat för beslutsfattning gällande val av lösningar och 

ekonomiska beslut. Han styrs av ett kontrakt mellan Mötesplatsen KB och Storebrand som 

säger vilka ramar han skall hålla sig inom. 

 

Hur startades projektet på CCC?  

Jag och Sture Emanuelsson var med i starten av detta projekt. Sture hade en idé om att det 

behövdes ett konserthus i Karlstad och vi började därför utforma ett projekt för att kunna 

genomföra detta. Ytterligare en aktör som tidigt var inblandad i projektet är arkitekten Ulf 

Bergfjord som har hållit på med CCC sedan år 1996 då en ombyggnad gjordes. Arkitekten 

fick tidigt utforma byggnadens utseende för att vi skulle kunna redovisa de ändringar som 

behövde göras i den dåvarande detaljplanen för kommunen. Allt detta förarbete för projektet 

tog ungefär 1.5 år. Sture ordnade även finansiärer i form av KB-mötesplats. När detaljplanen 

hade trädigt i laga kraft upphandlades byggentreprenören och övriga konsulter. Som 

byggentreprenör valdes Byggbolaget i Värmland AB för att de är en lokalt verkande 

entreprenör som vi hade erfarenhet att jobba med. Vi jobbade med dem i projektet Ismåsen 

och hade därför ganska bra koll på hur deras tidigare arbeten sett ut samt bra kontakt med 

företaget. Vi handlade även upp lokala installationsentreprenörer av den anledning att snabbt 

kunna komma igång med projektet så snart de första systemhandlingarna var klara. 

 

Vilka större skillnader är märkbara gentemot en traditionell totalentreprenad? 

I ett projekt med partneringutförande har vi som beställare större inblick i projektet. Det är 

öppna böcker gällande ekonomin så jag ser allt som sker gällande inköp och liknande 

kostnader. Vi är alltså med och formar projektet på ett annat sätt än vad som är möjligt i den 

traditionella totalentreprenaden.  
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Varför valdes totalentreprenad med partneringsamarbete? 

Om man utför projektet med en totalentreprenad med partneringsamarbete så får man även 

med entreprenörernas kunskaper i projekteringsskedet. Detta kan jämföras med en 

generalentreprenad då endast konsulter färdigställer systemhandlingar. Problemet är att de 

inte har samma kunskaper om priser och vilka metoder som fungerar bättre eller sämre i 

praktiken som entreprenörerna. Man får alltså en mer optimal produkt. Nu får vi alltså med 

alla entreprenörers kunskaper samtidigt när vi projekterar. Det blir då en bättre slutprodukt 

utifrån kvalité och pris. Hade projektet utförts på generalentreprenad kanske det hade blivit 

lika bra eller lite bättre kvalité men slutprodukten hade antagligen blivit avsevärt dyrare.  

 

Kommer projektet att bli billigare med ett partneringsamarbete? 

Det går tyvärr inte att svara på, då är vi tvungna att bygga ett likadant projekt på en 

traditionell totalentreprenad. Vi tror dock att det kommer att bli billigare och det är därför 

det valdes.  

 

Hur involverades du i projektet, anbud eller tillfrågan?  

Jag och Sture har jobbat tillsammans under många år tillbaka i tiden så det blev naturligt att 

vi jobbar tillsammans även i detta fall. Man kan alltså säga att jag blev tillfrågad. 

 

Har du varit med på workshops, teambuildingdagar eller liknande i början på projektet? Vad 

anser du om dessa? 

Ja, vi har haft en startworkshop. Dessa möten är väldigt viktigt för ett partneringprojekt. De 

involverade ska sätta upp gemensamma mål och få lära känna varandra vilket är en av 

nycklarna till ett lyckat partneringprojekt. Nu är vi i detta projekt så pass välbekanta med 

varandra att vi ansåg att det räckte med endast ett sådant möte. Om man är helt okända för 

varandra kan det vara positivt att ha några fler träffar för att få det förtroende för varandra 

som behövs.  

 

Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 

Det tycker jag att det gör. Entreprenörerna får en trygg resa och riskerar inget.  

 

Finns det en större strävan att få bättre kvalité i detta projekt jämfört med om det skulle 

uppförts på en traditionell totalentreprenad? 

Det finns ett stort intresse att få bästa möjliga kvalité åt beställaren för en rimlig kostnad. Vi 

har en kvalitetsgrupp med kvalitetsledare inom varje teknikområde (VVS, el, bygg) som 

granskar det arbete som görs. 

 

Hur påverkar du som projektledare detta? 

Kvalitetsledarna ”lyssnar av rälsen” åt mig så att säga. Man kan säga att de är 

delprojektledare och fattar beslut över vilka val som skall göras inom sina egna områden. Det 

kan t.ex. vara att välja elsystem. De kontrollerar även de ekonomiska besluten som tas inom 

det tekniska område de verkar i. I de fall där det uppstår motsättningar mellan aktörer t.ex. 

mellan arkitekt och byggentreprenör så måste jag förstå båda parterna och försöka medla för 

att få fram en lösning som de båda är nöjda med. Byggentreprenören brukar söka de 

ekonomiskt bästa lösningar som har likvärdiga funktioner medan arkitekten brukar vilja 

lämna efter sig ett avtryck av hans kreativitet vilket kan innebära mer kostsamma lösningar.  

 

Har några problem uppstått i projektet som är ovanliga vid en totalentreprenad? 

Nej. Inget som är specifikt för en partnering. 
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Skiljer sig din roll som projektledare något i detta partneringsamarbete från en traditionell 

totalentreprenad? Vilka skillnader finns? 

Som sagt har man större insyn i projektet och på grund av att beställaren ofta har det sista 

ordet om vilka lösningar som ska väljas så har man även ett ökat inflytande på hur 

slutprodukten kommer att se ut och det tycker jag är väldigt positivt. Vi från beställarsidan är 

tillsammans med och formar projektet.     

 

Vad tycker du är bäst, traditionell totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Jag tycker att partneringsamarbete är det bästa alternativet i detta projekt. Som beställare 

vill man ju vara med och påverka den slutprodukt man får. Detta hade blivit krångligare om 

man hade upphandlat CCC-projektet på en traditionell totalentreprenad. Då har 

totalentreprenören endast ett funktionsansvar och behöver då inte ta samma hänsyn till vilka 

material och lösningar som väljs bara de har en likvärdig funktion. I en partnering diskuteras 

dessa beslut fram och beställaren har oftast sista ordet då det är han som håller i plånboken.  

 

Tror du partnering ger kortare byggtid än traditionell totalentreprenad i detta projekt? 

Ja, vi hade inte kommit igång så här snabbt om vi inte hade använt oss av en totalentreprenad 

med partneringsamarbete. Det är även positivt då man slipper diskutera/bråka om 

tilläggsarbeten i en partnering. Desto snabbare problem löses desto snabbare blir byggtiden.  
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Bilaga 2: Arkitekt - Ulf Bergfjord 

 

Vem är du? 

Jag heter Ulf Bergfjord är ansvarig arkitekt på CCC, sen är vi ju ett flertal på kontoret som 

arbetar med detta projekt men jag har huvudansvaret för det. 

 

Kan du berätta kort om företaget. 

Vi har funnits här sedan 1989 och vi är nio personer just nu och har varit det under några år, 

sen finns det en generationsväxling här i företaget, men vi har en rätt så stabil efterfrågan på 

våra produkter och även tjänster. Vi jobbar i Sverige och även börjat i Norge med våra 

ishockeyarenor och evenemangsarenor som vi ritar, vi har ritat de stora i Sverige så har vi 

även börjat i Norge nu. 

CCC är ett projekt som jag har hållit på med sedan 1996, jag var även med förra gången när 

det byggdes om en gång i tiden så att jag har en historia även där. Vi bygger och river vårt 

eget arbete. 

 

Har du arbetat med partnering förut? Var och när? 

Vi har jobbat med partnering i ett flertal projekt, vi har ett slutfört projekt som är i Villa 

Lidköping, alltså Villas inomhusarena för bandy som var klar nu i annandag jul. Det blev ett 

väldigt lyckat projekt där vi har klarat budjet och alltihop till kommunens stora glädje. Det 

var ett projekt på drygt 200 miljoner och vi fick några miljoner över på slutraden. Partnering 

är ju en variant av totalentreprenad och totalentreprenad har vi ju väldigt mycket erfarenhet 

utav. Partnering kräver att byggherren har en administration som klarar av det, byggarna är 

ju vana att hitta på billigare alternativa lösningar för saker och ting. Då gäller det att 

byggherren har en kunnig organisation som kan värdera dessa sakerna och partnering har ju 

till skillnad för totalentreprenad en mer öppen redovisning då man kan se inköp m.m. Det gör 

att det blir en mer öppen dialog emellan parterna. I totalentreprenad får man ett pris och så 

ska man värdera om det är värt det eller inte utan att egentligen veta egentligen facit utan 

erfarenheten får styra det.   

 

Hur har samarbetet fungerat mellan dig och övriga parter i projektet? 

Jag tycker att samarbetet på CCC har fungerat bra. Vi får ju göra våra kompromisser 

eftersom vi som arkitekter normalt bestämmer allting från ytskikt, funktion, ja alltihop. Nu 

blir det ju många andra aktörer som är med och har synpunkter men jag tycker att 

lyhördheten och respekten för varandra har varit bra i CCC-projektet. Men vi får ju nästan 

alltid ta ett steg tillbaka och omvärdera det vi har funderat på och motivera varför vi har valt 

just de alternativ vi gjort. 

 

Vad skiljer så då från en traditionell totalentreprenad? 

I totalentreprenaden är det byggentreprenören som styr mer, nu har vi ju en chans att 

påverka. Om vi som exempel tar generalentreprenaden där vi ritar allt och bestämmer vilket 

trycke och vilka skruv som skall användas. Där byggaren bara tar vår ritning och sätter pris 

på den och sedan utför det. Här är det ju diskussioner om allting. Om vi ritar ett glasparti och 

sen så kommer det in ett annat fabrikat så ska vi sitta och rita om. Det blir mycket arbeta för 

oss vis partnering. Vi trodde från början att arbetet skulle vara en minimerad arbetsinsats 

från vår sida men det har visat sig att vi lägger ner mycket mer timmar i en partnering än vad 

vi gör i en totalentreprenad. 
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Tycker du att det bidrar till bättre lösningar totalt sett? 

Både och, man kan ju aldrig bortse från att de ekonomiska kraven styr rätt mycket. Vi ser väl 

egentligen att investeringen i ett projekt, alltså investeringskostnaden är förhållandevis liten 

kostnad om man ser till husets livslängd. Men i och med att vi har så kortsiktig ekonomisk 

värderingsmodell idag så är det ju egentligen läget idag som är intressant. Då kan det ju bli 

lite sämre lösningar som fastighetsägaren får betala tillbaka någon gång längre fram på 

grund av att vi har gjort ett sämre val just nu. Men det var billigt just nu. Det är en nackdel 

med det. Det är vi alla medvetna om men vi får alltså göra de här kompromisserna som jag 

sa. 

 

Finns det någon partneringledare i projektet? Har ni varit med och valt denna?  

Det finns en projektledarorganisation som är WSP, och om de är partneringledare, det kan de 

nog utse sig att vara, det vet jag inte riktigt. Vi är vana att jobba, alltså det här är ju som 

vilket projekt som helst fast vi har det mer öppet mellan parterna och vi har fler möten. WSP 

hanterar de flesta frågorna och värderar dem. De är beställarens förstärkta organisation och 

kan vara med och titta på anbud som kommer in och vad det nu är. 

 

Hur involverades du i projektet? Blev du tillfrågad eller lämnades anbud? 

Som jag sa har jag varit med i många år detta projekt så vi var väl först på plan om man kan 

säga så. Sen så har de andra knutits till. Vi har jobbat, för att inte vi ska vara, en är ju lite 

bakbunden om en jobbar åt en entreprenör. Man har svårt att bita den hand som föder en så 

att säga. Även om entreprenören föreslår en sämre lösning så ska det mycket till innan vi 

säger att vi inte kan göra så och att det inte är bra och att de inte ställer upp på detta. För det 

är ju han som betalar. Men i vårt fall i detta projektet har vi varit direkt under beställaren så 

vi har varit deras konstnärliga ledare i deras organisation. På så sätt har det varit bra, vi har 

varit fria att tycka vad vi vill egentligen inom den ramen som beställaren har satt. För hur 

som helst är det beställaren som har sista ordet. Det är han som betalar och det är han som 

ska äga fastigheten. 

 

Hur är det i vanliga fall, i andra projekt? 

Det krävs ingen större kompetens utöver det som vi besitter normalt för att vi är ju vana att 

hantera olika entreprenadformer, t.ex. delad-, general- och totalentreprenader och nu 

partnering. Vill någon göra en budget är det ju klart att vi är tvungna att lämna ett 

budgetförslag över vårt arbete och det är ju väldigt svårt i och med att vi inte vet hur många 

gånger vi ska rita om den hörsalen för 1600 personer på grund av det ena eller det andra. 

 

Är du som arkitekt närvarande vid byggmöten? Skiljer det sig något? 

Vi har av tradition varit väldigt delaktiga i projektet. Jag tycker det är väldigt bra för då 

påverkar jag dem under tiden, det har varit så i Lidköping och har varit så även här. Vi har 

haft byggmöte var fjortonde dag, projekteringsmöte. Däremellan har vi fackspecifika möten. 

Vi kallar t.ex. hit VVS-konsulten för att vi har problem med undertaken, det kan vara att han 

kommer med för stora rör så vi får för låga takhöjder. Då löser vi det på ett litet möte och så 

redovisar vi det på efterkommande projekteringsmöte att vi kom överrens om det. Vi träffar 

alla, allt från tillgänglighetsansvarige, brukare, kommun så vi har ju många små möten som 

vi redovisar på efterkommande projekteringsmöte. För sitter vi 20-30 man och ska ta upp 

detaljfrågor så fungerar det inte. Projekteringsmötena har varit mer av en avstämning var  vi 

ligger och ha kontroll på att projektet går i den fasen som vi räknar med. Men där emellan 

har vi massa småmöten. 
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Har du varit med på workshops, teambuildingdagar eller liknande i början på projektet? Hur 

fungerar dessa?  

Vi hade en teambuildingdag, det har man alltid i partnering och de ser ungefär likadana ut 

varje gång. Alla har en hög ambitionsnivå och respekt för varandra, och så ska det ju vara. 

Det gäller ju att knyta ihop den grupp som ska jobba ihop. Det som kanske saknas är att man 

ska bibehålla det här också, för det uppstår ju hela tiden konflikter bland de olika grupperna 

och då är ju frågan vem som är starkast utav dem. Så att där tror jag att det är viktigt att man 

bibehåller det här på något sätt, den här teamkänslan. Och det kan man ju göra på många 

sätt, exempelvis på de här projekteringsmötena där vi redovisar konflikter och rensar luften 

för att sedan köra vidare. Sen ska man naturligtvis ha en erfarenhetsåterföring av det som var 

bra och det som var dåligt. Så att man kan ta med det till nästa gång. Det är väldigt lätt att 

det bara rinner ut i sanden. Det kommer nya projekt som man sätter nytt fokus på och då är 

risken att det planar ut. 

 

Är det mer ekonomiskt lönsamt för er i partnering? 

Både ja och nej. I det här fallet har vi löpande räkning, så vi får betalt för de timmar vi 

lägger ner. Om man lämnar ett fast pris på 2 miljoner och gör arbetet för 1,5 miljoner så har 

vi tjänat 500 000 men här har jag inte mer än förtjänsten jag har på mitt timarvode. Vi tjänar 

inga pengar så utan det bara tuggar och går, så det är ju en trygghet. För vi vet ju att vi får 

betalt för de timmar vi lägger ner. Den gången man lämnar pris och man räknar fel och får 

göra allt arbete utan att få betalt blir förstås väldigt tungt. 

 

Generellt sett i partnering kontra traditionell totalentreprenad, hur ser det ut för er 

ekonomiskt? 

Det är fördelaktigt, det är inte några risker i partnering utan en öppen redovisning. Så på det 

viset är det ju en trygghet. Det är partneringarbetet i samband med ett par fasta priser kan ju 

bli ett bra resultat för företaget. Men i partneringprocessen tror jag inte att vi gör några 

större vinster. 

 

Anser du att partnering ger en win-win situation för alla inblandade parter?  

Ja, det gör det väl. Entusiasmen finns ju där så det bör ju rimligtvis vara så. Nu är det väl 

tyvärr så att de mindre entreprenörerna har ju mindre erfarenhet av partnering och de 

handlas ofta upp på totalentreprenad inom partneringkonceptet och då strävar de efter att 

hålla sin budget och sitt fasta pris. Jag har något exempel ifrån Lidköping, då man märker att 

de vill göra minsta möjliga för att de inte har gjort en bra affär och då gäller det ju att 

partneringledningen går in och justerar till detta. För det är ju inte meningen att en part ska 

stjälpa hela projektet. På grund av att han har räknat fel eller vad det nu kan bero på. Annars 

så tror jag nog att det win-win som du säger för det finns inga stora förtjänster, utan det finns 

bara det där påslaget som vi har kommit överrens om som de får på sina arbeten.  

 

Har det funnits en större strävan till bra lösningar i jämförelse med en traditionell 

totalentreprenad? 

Ja, det är ju vi som styr det lite grann eftersom de tekniska lösningarna och även 

detaljutformningen för det rumsliga har ju vi av tradition ett intresse av så vi har ju försökt 

motivera och haft ett möte med alla chefsmontörer för att vi vill att allting och inte bara en 

del ska vara bra utan att t.ex. rörmokaren ska dra sina rör på ett snyggt och prydligt sätt. Att 

de förstår att vi försöker motiverar dem, så sådana möten har vi haft här och den 

ambitionsnivån tror jag att vi har här. Sen blir det ju så att den budget som finns tar ju slut 

och då får vi se på slutet om det finns några pengar kvar eller börjar det då bli lite dåligt med 

pengar. Så får man ju försöka hitta pengar här och där och tyvärr är det ju ytskikten som 
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kommer på slutet. Det kan ju vi drabbas av, vi får då kanske t.ex. välja ett annat golvmaterial 

på grund av att pengarna är slut. 

Vi undrar också över konstruktionslösningar som kan spela roll över lång tid, uppvärmning 

och liknande?  

Ja det är ju tyvärr så som jag sa förut att vi har väldigt korta ekonomiska värderingsmodeller 

som gör att, egentligen skulle man ju tänka igenom, vi kanske skulle göra ett 

dubbelfasadsystem med dubbelglas men det kostar ju mycket pengar, men totalekonomiskt 

och ur miljösynpunkt så skulle det naturligtvis vara jättebra. Men beställaren är inte beredd 

att ta en sådan kostnad. 

 

Har några problem uppstått vid partnering som är ovanliga annars? 

Det är ju informationen som gör att, vi är så många inblandade som gör att man ibland blir 

ställd inför fakta. Under ett normalt projekt som vi handhar så har vi bättre koll på det, nu 

blir det plötsligt att det bestäms att en sak vi har ritat med utgår och att andra saker 

tillkommer. Det kan vara lite jobbigt ibland. 

 

Hur påverkas arkitektens roll om man jämför partnering med totalentreprenad? Vilka 

skillnader har du märkt? 

Vi har en svagare roll i partnering, det konstnärliga får en svagare roll i partnering där det 

mest är teknik, funktion och ekonomi som är intressant. Nu är detta ett speciellt projekt så 

beställaren inser ju att han inte kan bygga ett konserthus i Karlstad och ha 

totalentreprenadlösning rakt över utan måste även lägga pengar på de offentliga utrymmena. 

Så känner jag viss trygghet. Ska man hårddra detta så är det faktiskt så att det konstnärliga 

får stå åt sidan. 

 

Vad tycker du är bäst, totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Jag tycker nog partnering är bäst. För att då diskuterar vi. I en totalentreprenad är det ju en 

ständig kamp emot entreprenören. I partnering har vi istället en kamp emot förändringar men 

vi har så många andra att prata med t.ex. projektledningen som skall övertygas. Men i en 

totalentreprenad är vi ju fast i att det är byggaren som bestämmer och han har ju bara ett 

funktionsansvar. Saker och ting skall fungera, det ska komma varmt vatten när man trycker 

på en knapp och kallt när man trycker på en annan. Hur han sedan löser detta är upp till 

honom. 

 

Anser du att partnering har bidragit till kortare byggtider? 

Längre är det nog inte. I det här fallet hade det nog var samma. 
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Bilaga 3: Totalentreprenör - Ulf Bemler 

 

Vem är du? 

Mitt namn är Ulf Bemler. Jag är VD på Byggbolaget i Värmland AB och även byggansvarig 

här på CCC.  

 

Kan du kort beskriva företaget? 

Vi är ett renodlat byggföretag där jag är en av tre delägare. Det är jag, Lasse Wickström och 

Jonas Jönsson. Vi drog igång det här 1996 och omsätter ungefär 300 miljoner varje år och vi 

är lite över hundra anställda. Vi har främst inriktning på den professionella byggmarknaden i 

Värmland. 

  

Har du arbetat med partnering förut? När och var? 

Ja det har vi. Det användes när vi byggde om 15-huset. Jag vill ju kalla att en tidig partnering 

är en förtroendeentreprenad. Att det är någon som ringer till dig och säger att: De här vill vi 

göra. Detta har vi jobbat med ett antal år. Ordet partnering var väl inte framme men det var 

en förtroendeentreprenad. Man fick en förfrågan på vad det kostar att göra det och vi tog 

sedan fram en budget, sen om beställaren tyckte att de såg bra ut så körde vi på löpande 

räkning med den budgeten som gavs.  

 

Har ni märkt någon skillnad i kvalitet? Finns det en större vilja att göra saker på ett bra sätt i 

en partnering?  

Själva utförandet skiljer nog inget, själva entreprenadformen är fortfarande totalentreprenad 

där vi har ett funktionsansvar. Men här kanske man kommer in och beaktar beställarens 

synpunkter lite mer, framför allt på långsiktighet. Vi gör mycket vad vi kallar 

livscykelkalkyler, det kan t.ex. vara att man gör en dyrare investering i byggskedet men det 

lönar sig under en längre tid. Du kanske får en pay-off tid på tre till fyra år. Då är ju den 

investeringen väldigt bra. Det gör man väl inte normalt i en totalentreprenad. Jag är ju inte 

intresserad av att se till att beställaren tjänar pengar om fyra år utan jag är intresserad av att 

uppfylla mitt åtagande och sen gå därifrån. Såna frågor kommer ju upp mer i en partnering 

när man sitter och beaktar beställarens bekymmer och synpunkter.  

 

Hur går valet av metod och lösningar till? Kostnad kontra kvalité?  

Man gör oftast jämförelsekalkyler när det gäller val av metoder eller val av kvalité, vilken 

utrustning man ska ha. Man tar alltså gemensamma beslut. Oftast är det ju så att jag 

sammanställer, skickar sedan till min projektledare för ett beslut. ”Så här ser det ut, ska vi 

åka i vänsterfilen eller högerfilen”. Så det är ju som sagt gemensamma beslut som man fattar.  

 

Har beställaren en aktivare roll i ett partnering samarbete? 

Partnering bygger på att du ska ha en engagerad beställare. Det gäller alltså inte att han 

sitter i sin kammare och låter det rulla och gå utan han behöver vara med i beslutsprocessen 

hela tiden för att det ska bli bra. Det kräver en kunnig och engagerad beställarorganisation.  

 

Vilka skillnader blir det i ekonomin om man jämför partnering med totalentreprenad?  

Skillnaden är, vi har ju fortfarande en kontraktshandling och den gäller ju. Sen finns det 

något som heter riktpris och det är ju vad vi tror att det ska kosta och det riktpriset i en 

partnering får jag höja, i det här fallet när vi ändrar area, volym eller kvalité. Men jag får ju 

betalt för det jag utför tills jag kommer upp till ett visst tak då jag kanske får va. I en 

traditionell totalentreprenad är det ju tilläggsarbeten och då är man ju mer strikt juridiskt 

vad som ingår i kontraktet och inte. Här slipper vi tvista om den där gråzonen som alltid 



IX 

 

kommer hur väl man än definierar ett avtal. Ingår det eller är det extra. Det behöver vi aldrig 

sitta och diskutera i byggmöten och prata ekonomi, att vi t.ex. ska tvista om tio, tjugo eller 

hundratusen, det ingår i projektet att det ska utföras. Men det ska ju rymmas inom det satta 

riktpriset. Så att, det blir smidigare ekonomimöten, man slipper prata så mycket juridik om 

saker och ting ingår i entreprenaden eller inte utan det viktiga att man kan fokusera på 

slutprodukten och få det bra. 

 

Blir det totalt sett billigare med partnering? 

Min åsikt är att det blir billigare för beställaren om han inte kan definiera sin produkt riktigt, 

när vi har en lös form av en produkt, alltså planlösningarna är inte klara. Vi vet att vi ska ha 

ett konserthus. Vi kan då komma igång mycket tidigare. Vi slipper just diskutera de här 

tilläggsarbetena för att jag har juridiskt rätt att ta betalt för det och det blir oftast, 

beställaren som får betala lite mer för det tilläggsarbetet då. Sen minimerar vi som 

entreprenörer risken att gå i förlust, eller att gå i en jätteförlust om vi räknar fel på ett större 

projekt. Så att man fördelar egentligen riskerna på ett lite annorlunda sätt. Man tar 

gemensamma riskerna i projektet istället för att beställaren tar sin risk och entreprenören tar 

sin risk. Här går vi ihop och tar risken tillsammans.  

 

Det som blir sagt nu är ju mest fördelar, finns det några nackdelar?  

Ja i en högkonjunktur, oftast får man ju sämre påslag i en partnering då man som 

entreprenör minimerar risken. Drömmen för en entreprenör är att man räknar på projektet i 

en högkonjunktur och får in offerterna när det är högkonjunkturpriser, då är anbudet högt, 

även fast det kanske inte blir av just då. Vår bransch går väldigt mycket upp och ner, låg till 

högkonjunktur kan skifta på sex månader. Så de offerter man har inne då kan man ofta köpa 

till mycket lägre pris. Hade det varit en traditionell totalentreprenad så går all den 

inköpsvinsten till entreprenören. Då tjänar ju entreprenören pengar, vi har såna klassiska 

exempel som. Man räknade på ett jobb i högkonjunktur och när det skulle utföras, när det 

skulle projekteras var det lågkonjunktur och man kunde göra stora inköpsvinster. Sen är ju 

nackdelen precis tvärt emot. I ett partneringutförande så går ju den här inköpsvinsten till 

beställaren, man kan ju ha någon fördelning om man hamnar under riktpriset. Jag ser mest 

fördelar men man gör inte de där snabba klippen. Man får inte de marginalerna i en 

partnering eftersom man minimerar risken, så kan du ha riskpåslaget heller.  

 

Anser du att det är en win-win lösning för alla parter? 

Ja, jag tycker det, bara man känner att det bygger på ärlighet och förtroende och ingen tror 

att man ska gå in och göra snabba klipp. Utan jobbar man långsiktigt då har man 

förhoppningsvis säkra pengar för alla parter och att det blir en bra affär för beställaren. Det 

blir bra för betalt för entreprenörerna. Det bygger på ärlighet så ingen ska kunna sko sig på 

nåt sätt för då faller ju själva idén. Man kan ju lura beställaren men då är du körd, då bygger 

ju inte samarbetsformen på öppenhet och ärlighet och raserar man det förtroendet tar det ju 

ett antal år innan man bygger upp det igen. Då får man inget förtroende. Visst det finns ju 

många sätt att mygla och många har ju omsättningsbaserade bonusar om man handlar hos ett 

visst företag som kan bokföras på ett annat konto som inte beställaren ser men då faller hela 

den här idén och beställaren har ju rätt att gå in och granska alla avtal. Jag tror att de flesta 

företagen släpper in dem, enda företaget som jag vet inte gjorde det var en elfirma som var 

både entreprenör och grossist. De sålde alltså elmaterial också.  

 

De köpte alltså in av sig själv? 

Ja, och då ville de inte släppa sina marginaler i grossistsidan. Men det blev ju kredit till 

beställaren.  
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Hur har upphandlingen av UE gått till? Anbud och värdering? 

Det har varit med anbud, vi har gjort ett förfrågningsunderlag som vi har tagit fram 

tillsammans med hjälp av våra konsulter. Jag har gått ut och frågat, man får in ett antal 

anbud. Man gör en sammanställning. Som visar riktpris, rörlig del, fast del, lite referenser på 

organisationen och hur det ser ut. Sen brukar man oftast träffas. Här har vi tittat på 5 

entreprenörer och såg direkt att två stycken kunde vi ta bort. Vi har träffat de här tre. De har 

fått presentera sin lösning. Hur de har tänkt. Det innebär ofta en liten justering av de här 

pengarna. Så att sen blir det ett upphandlingsmöte där vi kommer överens med de här 

entreprenörerna. Det enda vi vet egentligen, vi betalar för den fasta delen, det vet vi till 

hundra procent. Sen köper vi egentligen en organisation så vi får gå igenom den rörliga 

delen, vad som är med i kalkylen och vad som inte är med. Sen tar vi ett gemensamt beslut 

över den vi vill samarbeta med. 

 

Vilka ersättningsformer brukar ni använda er av vid partnering/traditionella projekt? 

Den traditionella totalentreprenaden, då är det ett entreprenadpris. I den här 

partneringformen har vi en fast del och en rörlig del. Det som ingår i den fasta delen är vinst, 

administration, arbetsledning, reklam, maskiner men det varierar från entreprenad till 

entreprenad så att säga. Rörliga delen är oftast allt inbyggnadsmaterial så som fönster, 

dörrar, snickerier, målarentreprenader kanske, mattläggning, undertak, rörmockare. 

 

Har ni arbetar med workshops och teambuilding? 

Vi har haft en workshop med projektgruppen där vi jobbade fram gemensamma mål för det 

här projektet som vi skrev under allihop. Det handlar om att man måste få respekt för de olika 

yrkesgrupperna, så att ingen känner sig överkörd. Exempelvis att rörmokaren inte får tid att 

dra sina rör förrän undertak och det krånglar för . Det viktigaste är att man har en öppenhet 

och en dialog mellan varandra. Så är det kanske på en totalentreprenad också men då har 

alla sin lilla del och mellan varje yrkeskategori blir ett skarpare gränssnitt. Det blir alltid lite 

tjafs om vem ska ligga över eller under i undertak för att få lättast kanalisation. Här behöver 

vi inte ha den dialogen för att vi får ju betalt även om det tar två timmar längre montage och 

gör en extra böj. Här gäller ju bara att veta vad det kostar så att vi vet riktpriset. 

 

Använder ni partneringledare? Vem utser denna? 

Ja, det var internt här, vi tog ingen extern utan det blev vår projektledare Håkan Broström 

som blev partneringledare. Han jobbar på WSP-Managment. Det var beställarens val.  

 

Hur ser kontraktet ut? ABT? 

Ja precis, rent juridiskt är det fortfarande ett totalentreprenadavtal. Så skriver vi ett enkelt 

avtal. Han visar på ett papper. ABT94 

 

Har du lagt märke till några problem vid partnering? 

Ja, problemet är ju att jag som traditionell totalentreprenör, då brukar man få bestämma 

själv. Det är jag som bestämmer vilket material, jag, jag som .. Här är det inte jag som 

bestämmer, här lämnar bara jag en sammanställning på det beställaren har beslutat. Det 

glömmer jag bort ibland, jag kör mitt race, då drar beställaren mig i nackhåren och ber mig 

lugna ner mig och påminner mig om att det inte är totalentreprenad som vanligt utan här 

fattar vi besluten gemensamt. Längre beslutsväg är det kan man säga. Jag är inte Gud längre 

på bygget att det jag säger, så ska det vara. Utan här måste jag anpassa mig till de andras 

problem och försöka lösa det så att alla blir nöjda. Lite längre beslutsvägar. Det kan vara lite 

svårare att fatta beslut ibland, eller inte svårare utan att det tar längre tid. Jag måste ta 

hänsyn till arkitektens synpunkter, jag måste beakta installatörernas bekymmer. I en 
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totalentreprenad säger jag bara att jag gör så, så får ni lösa era lösningar hur ni vill. Fult, 

men så kan man se der. Sen är det ju ett bekymmer att vi inte får tappa tempo bara för att vi 

får betalt för vad vi gör. Det bygger ju även på förtroendet på gubbarna. Det kan ju tycka att 

det får vi ju betalt för även om jag går hem klockan två, då faller ju hela idén. Hela kedjan 

måste ju förstå att det är beställarens pengar vi bygger för. Skulle mitt gäng gå hem klockan 

två, på en totalentreprenad så är det ju min vinst som ryker. Då är det ett internt bekymmer i 

företaget som man får hantera. I det här fallet är det beställarens pengar som försvinner. Så 

det är ju förtroende i alla led. Man ska göra sitt bästa och vi kräver inga overkliga 

prestationer. Men beställaren köper engagemang och att man ska göra sitt bästa. Det är för 

och nackdelar och alla förstår ju inte det där utan tycker att ni får ju betalt för det där ändå. 

Så det är det man måste sälja in annars får man ju inte chansen på nästa projekt. Istället för 

att vi ska gjuta och sätta stålreglar så står tjugo man och pratar tre timmar om dagen. Då 

räcker inte pengarna i kalkylen och då faller hela idén. Allt bygger på att man ska vara öppen 

och ärlig, samt göra sitt bästa. Då är det väldigt bra. Annars är det ju, jag tror att beställaren 

har en liten misstro till gubbarna. ”Håller ni tiderna? Jag betalar ju faktiskt för 8 timmar.”. 

Vi har ju haft elektriker som har hjälp oss med rivningen som har gått hem halv fyra. Det fick 

dom ju veta, det är ju inga bekymmer med deras chefer men alla montörer förstår ju inte 

ibland. De är vana att komma och gå. Oftast är de vana att jobba på ackord, då gör de sitt 

och sedan åker de. Men jobbar du på ackord går ju förtjänsten till gubben. Det är en liten 

nackdel att jobba på ackord på en partnering. Ett exempel är i Forshaga där de valde att 

köpa dyrare radiatorer som skulle gå mycket snabbare att montera, det var ett enklare 

system. Merkostnaden för materialet fick ju beställaren betala och den besparingen i 

arbetslön som rörmokarna gjorde gick ju inte till beställaren utan den gick till rörmokaren. 

Så beställaren tjänade inget på det här. Så hade inte gjort det på ackord hade han ju fått 

betala mindre timmar, så det är ju för och nackdelar. Sen är väl ett ackord bra ibland också, 

att det blir en morot åt killarna. Men ibland så premierar det fel saker då, men det är min 

personliga åsikt.  

 

Hur ser du på partnering som samarbetsform? 

Får man det här att fungera, det är alltid lättare att samarbeta med folk som man känner. 

Känner jag beställaren, det finns mycket som man inte kan förklara så detaljerat. Men säger 

jag a och b så förstår beställaren att jag även menar c och d. Så det blir inga missförstånd, 

det är samma med underentreprenören. Kan man få ihop ett bra gäng så tror jag på att det 

här är lösningen för branschen istället för att vi ska gå i konflikt i projekten och försöka 

punga ut och bli ovänner för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Hur bra vi än bygger så 

skiljs vi nästan oftast som ovänner. Det är någon som känner sig trampad på tårna. Jag ska 

ha nöjd beställare, jag ska ha bra lönsamhet och jag ska ha nöjda gubbar. Oftast är det 

väldigt svårt att få alla tre, nöjda underentreprenörer också, så alla fyra i ett projekt. Ofta 

blir det två eller tre som man klarar. Någon känner sig då lurad, eller att de har blivit 

överkörda, att jag kan ha lurat honom och att han inte visste vad han hade lämnat på. Jag 

kan tycka att jag har varit väldigt tydlig så att man får ju stå för sitt ord. I partnering får de ju 

i alla fall betalt för nedlagt arbete, sen är ju vinsten lite mindre då. Med det vill säga att man 

inte riskerar att gå med så mycket i förlust men man tjänar inte de där snabba pengarna. Vi 

har inte så stora marginaler i vår bransch. Vi omsätter mycket pengar men procentuellt så 

har ju vi mycket mindre vinstmarginal än fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Så går ett 

projekt fel så kan det gå väldigt fel. Här får man ju betalt, man har inte den där stora vinsten 

men det är i alla fall säkra pengar. Då kan man gå vidare till nästa projekt och då finns det 

lösningar på att få igång mer. Jag tror inte på det här att man ska göra en handling och sen 

gå ut och fråga fem företag, för att sedan köpa den som har lämnat lägst pris. För förr eller 

senare så blir det ju så att du inte köper den kvalitén du vill ha. Är det någon som räknar bort 
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sig så märker han ju det under resans gång och då försöker han antingen höja priset genom 

tilläggsarbeten eller gå genvägar och göra minimalt av det han åtagit sig. Så att ett 

långsiktigt samarbete tror jag främjar hela branschen att man kan jobba på det här sättet. 

Byggbranschen är ju lite präglad av ”gubbmentaliteten”, lite misstro och lite lurendrejeri. 

Det här bygger på öppenhet och ärlighet och att beställaren får se vad jag betalar för mina 

varor och inte har någon bonus som kommer in på något annat konto för då faller ju hela den 

här idén. Jag ska ju förhandla fram ett så bra avtal så möjligt för beställaren för det här 

projektet. De stora företagen kan ju använda sina RAM-avtal kanske, det kan vi också. Sen 

kan man också arbeta fram ett unikt avtal för det här projektet.  

 

Anser du att partnering bidragit till kortare byggtider? 

Nej, egentligen inte. Det är ungefär samma tider. Kanske att man kan korta tiden med 

systemhandlingarna. Men inget revolutionerande, det tycker jag inte. Vi har tyvärr det här 

korta byggtänkandet fortfarande. Det är för kort tid från idé till systemhandling till 

projektstart till bygghandling. Tiden krymps så att de här går in i varandra, tyvärr. Men ju 

svårare huset, projektet eller vägen är, köper man på partnering behöver inte beställaren 

vara orolig att han betalar ett överpris. Partnering blir nog snabbare men en 

totalentreprenad är ofta idag också så slimmad att då har du systemhandlingen som du 

räknar på och sen ska du göra en färdigprojektering. Byggstarten går ju mitt i 

färdigprojekteringen, man river ju när man börjar rita och tills grunden kommer fram också 

kommer ritningarna under resans gång. Det är ju totalentreprenadens nackdel kan man säga. 

 

Vad tycker du är bäst, totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Jag tror att det blir mer och mer partnering. Jag tror att framför allt, ska vi bygga bostäder 

så används nog inte partnering för då finns huset format. Men ska vi bygga sjukhus, 

busstation, sådant här konserthus, operahus, polishus. Något som du vet att du behöver 

kontor, här behöver jag 4000 m2 eller 40 000 m2 men jag vet bara vad jag ska ha 20 000 till 

idag. 20 000 ska vi ha antingen kontor eller vi kanske ska ha konferensrum . Upphandlar man 

projektet på partnering behöver inte beställaren vara orolig att han får betala ett överpris 

och entreprenören behöver inte vara orolig att han har räknat bort sig. Att det var hotell 

istället för kontor och inte hotell eller kontor. Beställaren säger sig ha köpt hotellrum medan 

entreprenören har räknat på kontor och att hotellrummen då är mycket dyrare. Jag tror att, 

badhuset är typexempel på en partnering. När de inte vet riktigt, detaljlösningar..  

 

Så när det inte är standardlösningar.. 

Ja, ju mindre beställaren vet om slutprodukten desto lättare är det att ingå ett samarbete i 

partnering. Då blir det win-win för bägge parter. 

 

Och på mindre, lättare projekt är det fortfarande traditionell totalentreprenad? 

Ja, vet beställaren, eller det kan till och med vara en generalentreprenad att Karlstad 

kommun ska bygga ett dagis, de har 18 stycken dagis som ser ungefär likadana ut. De vet 

exakt hur färgsättningen ska se ut. Då kan de i princip säga att de vill ha den lösningen och 

göra en färdig handling och utföra det på en generalentreprenad. Men vet de bara att, att de 

ska ha ett dagis men de vet inte hur många barn det ska rymma.. desto mindre de vet desto 

säkrare är det för alla parter att använda en partnering. Det är inte bara för att vi 

entreprenörer ska känna sig trygga utan det är ju för att beställaren inte ska betala överpris 

också. För längst ner om man inte vet något så måste man sätta en riskpeng som entreprenör. 

Måste vi till exempel lägga på pengar här? Kan det gå ut helvete? Eller finns det möjligheter 

att göra inköpsvinster. Så är det längst ner på en kalkyl, den där riskpengen kan ta bort i en 

sådan här. Och då kan man, istället för att man får en väldigt hög investeringskostnad då 
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kanske alla entreprenörer lägger på 5 % i risk. Det innebär i princip att arbetssumman är 5 

% över, pratar vi ett jobb på 400 miljoner så är det 20 miljoner kr. Det kan vara det som blir 

avgörande för beställaren att de kanske inte har råd med projektet. Men sen partnering 

bygger också på att du har en aktiv beställare som jobbar med de här frågorna. Att han inte 

bara sitter stilla tigande och låter entreprenören göra vad han tycker. För då är det ingen 

partnering, då är det som en traditionell totalentreprenad. Det ställer krav på beställaren 

också och att han har en kunnig organisation för att vara med och styra den produkten. För 

det är, vi bygger ju faktiskt ingen bil som går på skroten efter tio år utan ett hus ska väl 

förhoppningsvis stå i femtio år. Du har en investering och en merkostnad på två miljoner dag 

ett, om den är intjänad år fem så har du fyrtiofem år som den här investeringen som du 

gjorde dag ett genererar pengar åt dig istället. Så det tänker ju så ofta inte jag som 

entreprenör. Jag ska klara min entreprenadtid och jag ska klara min garantitid. Att uppfylla 

gällande lagar och hur mycket huset förbrukar. Men det kan ju vara jättelönsamt för 

beställaren att installera solceller i något fall, även fast det är hög investeringskostnad så 

kanske beställaren tjänar på det. 

 

Det är alltså beställarens organisation som räknar på om investeringarna är värda att göra eller 

ej? Och i det här fallet är det kvalitetsgruppen som är beställarens organisation? 

Nej han inte varit med och gjort någon kalkyl men han har ju en åsikt om det hela. Arkitektens 

roll i ett sånt här projekt är ju ganska svårt också för han har ju en gestaltning av det här 

huset som han vill att det ska se ut och sen kommer vi som entreprenör och så sitter vi med 

beställaren och ser att här kan vi spara tre miljoner. Vi tar bort teglet och gör en putsad 

fasad, det är ju väldigt svårt för arkitekten att försvara en merkostnad på tremiljoner men 

huset kanske estetiskt helt annorlunda utseende. Men det är jättesvårt att ta ett beslut över 

estetik. Det är ju samma sak med att vi har kommit med besparingar på golvmaterial, vi 

tycker att det är jättebra, det är lättare att sköta men det är inte så arkitekten har gestaltat 

huset. Jag tycker att det inte spelar någon roll om jag går ut och sätter en granitkeramik som 

ser ut som kalksten, det ser inte 95 % av folket någon skillnad på. Men arkitekten ser 

skillnaden och i hans värld är det ju inte arktitektiskt ärligt att lägga en granitkeramik som 

ser ut som kalksten. Utan då ska vi ha kalksten eller så lägger vi granitkeramik som ser ut 

som granitkeramik. Det är mer ärligt. Då kommer man till ett sådant här läge, hur gör vi nu 

då. Så det är ganska svåra frågor. Arkitekten har ju sin bild av huset, jag har ju min bild av 

huset för att få det att fungera, har ju ett funktionsansvar och beställaren har ju en påse 

pengar. Så fortfarande har vi ju konflikter. Vi får ju kompromissa, vi får prata med varandra 

om var det finns bekymmer. Man får hela tiden bolla idéer och alla får säga vad de tror bli 

bra och mindre bra. I de flesta fall så kommer vi överrens innan man får gå till beställaren 

och tala om. Precis som i en totalentreprenad så får jag något som heter gransknings. 
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Bilaga 4: Konstruktör - Lars-Olof Frykenberger 

 

Vem är du? Kan du berätta kort om företaget? 

Jag heter Lars-Olof Frykenberger och jobbar på ett företag som heter WSP. Vi finns i hela 

världen men framför allt i England och Sverige. I Sverige finns det ett antal olika 

affärsområdet då men jag jobbar då på byggprojektering och vi håller ju på med det som 

namnet säger. Vi projekterar byggnader. Jag håller till stor del på med industribyggnader 

och större projekt, typ affärscentrum, koncerthallar och större grejer. Vi jobbar mycket mot 

”bruken”, skoghall, Gruvön, Metso som alla har stor industriproduktion och när de behöver 

nytt. Vi jobbar ju mest med byggnaden och med fundament för dem och deras utrustning. Jag 

jobbar som handläggare till största delen numera, jag ritar en del men gör en hel del 

bräkningar och håller mer i jobben. 

 

Har du arbetat med partnering förut? När och var? 

Det har jag gjort. Jag har jobbat med partnering sen 2005 och första var kvarteret ”Seglet”, 

höghuset här borta och även Tingshuset som byggdes ut med hjälp av partnering. Efter det 

har jag jobbat med partnering i ett antal olika projekt. Partnering är ganska vanligt numera, 

partnering är ju en form av totalentreprenad där man alltså har med byggentreprenören i ett 

ganska tidigt skede så att de kan, där det är möjligt välja de metoder som de föredrar. En 

annan entreprenadform är ju generalentreprenad men då är det ju ofta färdigt. När vi 

levererar någonting så är handlingen klar och då är det inte så lätt att byta för att då kostar 

det pengar helt enkelt och vem betalar då det. Då finns det ofta en arkitekt med och denne har 

ju jobbat ganska långt och när man skickar ut detta på förfrågan till entreprenörerna så är 

arkitekten mer eller mindre klar och då vi i regel också klara. Om det är ett bra skött projekt 

ska handlingarna vara klara, förfrågningsunderlaget stämplas om till bygghandling om det 

inte händer något i ett sent skede.  

 

Hur fungerar samarbetet mellan dig och övriga parter i projektet? (Byggbolaget, beställare 

m.fl.). Vilka större skillnader är märkbara gentemot traditionell totalentreprenad? 

Den stora skillnaden är att byggentreprenören är med från ett väldigt tidigt skede. Ofta 

kanske man har en form av programhandling. De kommer med i ett tidigt skede och får vara 

med och tycka till som jag sa förut. De får välja egna metoder, man kan diskutera hur de 

tycker. Där de kan ha en åsikt så att säga. Annars är det ju så att alla andra konsulter är med 

i projekteringen från början som vanligt (arkitekt, el och ventilation). Men den stora 

skillnaden är att entreprenören är med tidigt. Med just CCC hade arkitekten hållit på med det 

här i många år fastän de hade jobbat fram ett antal olika förslag där inte ens vi var med, med 

beställaren då. Det var fem eller sex ganska långt ritade förslag, i skissvärlden så att säga. 

Sen när de väl hade bestämt sig hur det här skulle se ut så kom ju övriga stora konsulter med. 

Kanske först och främst konstruktören då men även ventilation, vatten och sanitet och även el. 

Vi jobbade kanske med det här i två månader någonting för att ta fram en stomme och alla de 

stora måtten. Sen så blev byggentreprenören upphandlad. Det har var ju då i februari kanske, 

2009. Då var ju de med på projekteringsmötena.  

 

Var detta för att komma igång tidigt?  

Visst var det ju så man vill ju komma igång tidigt för man började ju på att påla i juni eller 

något sånt där. Så att det var det ju också men det var ju fortfarande en del projektering kvar 

så att vi skickade ut en systemhandling i slutet på februari men den höll väl på och justerades 

en bit in i april innan kåken hade ”fastnat” någorlunda, det var inte helt klart men de översta 

planen. Längst upp runt koncertsalen var inte klart å heller. När det gäller sådana här stora 

projekt så brukar inte projekteringen vara klar när man börjar bygga. Man måste vara klar 
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så att man vet hur lasten kommer ner i grunden och vilka laster det handlar om till stor del, 

men i och med att bygget tar ganska lång tid så vill man ju komma igång och då kan man ju 

tjäna lite tid där.  

 

Hur involverades du i projektet, anbud eller tillfrågan? Konkurrens? 

Det var väl så att, vi har en avdelning till här som heter management och Håkan Broström 

som är projektledare här då och han var med ganska tidigt och jobbade mot den beställaren. 

Beställaren är ju ett stort norskt försäkringsbolag, Storebrand (norska SBP) som betalar 

merparten av det här. De har ju sitt ombud som heter Sture Emanuelsson här i Karlstad. Men 

Håkan jobbar ju mycket mot Sture då till att börja med för att lägga upp det här projektet och 

då var det väl så att, jag vet ärligt talat inte riktigt hur vi fick det här, men vi hjälper ju ofta 

WSP Management med projekt. Men någon form av upphandling måste det ju vara för vi 

lämnade ett pris på systemhandlingsskedet. Sen fick ju vi möjligheten att få fortsättningen 

också som vi också lämnade ett pris på, sen fick vi även möjligheten att rita 

tilläggningsritningar på stål och det lämnade vi också ett pris på. Jag törs inte säga hur 

mycket det var i konkurrens. Men vi var ju med ifrån början. 

 

Är du närvarande vid projekteringsmöten? Skiljer sig dessa något från hur de går till vid 

traditionella totalentreprenader? 

De är jag med på, de är varannan vecka och det har de varit fram till nu. Från årsskiftet. Det 

skiljer sig inte speciellt från traditionell totalentreprenad. För vår del sker en hel del 

kommunikation emellan mötena mellan olika aktörer. På mötena redovisar man mer vad man 

har kommit fram till och om det behöver tas några stora beslut. Beställaren kanske måste ta 

ett ekonomiskt beslut om vilket alternativ som ska väljas, för det kan ju vi inte ta själva. Men i 

övrigt kan man ju säga att partnering är en form av totalentreprenad. 

  

Har du varit med på workshops, teambuildingdagar eller liknande i början på projektet? Vad 

anser du om dessa? 

Vi hade ett startuppmöte där Sture Emanuelsson, Håkan Broström, alla konsulterna och 

byggentreprenören var med och det pågick under två dagar. Sen har de väl haft några träffar. 

Vi var t.ex. och kollade på ishockey. Det var ju egentligen Byggbolagets aktivitet för sina 

anställda som är inblandade i detta partneringprojekt och då bjöds även konsultgruppen med 

på hockeyn. Men då var ju alla gubbarna med så vi var ungefär 200 stycken, så man hinner ju 

inte med att prata med alla. 

  

Anser du att dessa möten är viktiga? 

Ja, de här startuppmötena tycker jag är ganska viktiga då hade vi ju jobbat ett par tre 

månader i gruppen så man kände ju dem, men de aktiviteter som bedrevs var ju samtal i stor 

grupp, sen har man ofta också några bikupor när man delar in sig i mindre grupper och 

kommer fram till lösningar. Eller kanske att man har någon fråga som man behandlar 

speciellt. Jag tror nog att vi tyckte att det var ganska bra. På kvällen blir det ju inte heller så 

mycket jobbsnack utan lite mer privat så det är väldigt trevligt att skapa en ”vi-känsla”. 

 

Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 

Det jag tycker är en fördel med partnering och det kanske inte är mest ekonomiskt, det är att 

det är bra att få med entreprenören tidigt. Helst i de här stora projekten, för då kan de va 

med och tycka till lite grann. De är inte med och påvekar jättemycket men det är bra att få 

deras åsikt. Just det här är ju ett väldigt stort projekt. Men om vi tjänar så mycket ekonomiskt 

på det är tveksamt. Det är mest marginella skillnader. Ett annat, det här Seglet hade vi ett 

annat. Där fanns det ett incitament, något som man tidigt sa att om vi kom med speciellt bra 
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lösningar som skulle spara pengar till projektet så skulle hela konsultgruppen kunna få dela 

på sådana bitar. Vi fick nog tillbaka någonting med det är marginellt alltså, det är inga stora 

pengar.   

 

Har Du märkt någon skillnad i kvalitet? Konstruktionslösningar och liknande, finns det en 

vilja att få bra lösningar även om de kostar lite mer? 

Det finns det givetvis, de vill ha en bra lösning men sen är det ju pengar som styr också. Så 

det händer ju att vi presenterar två lösningar och då är det ju lite upp till beställaren då att 

med från någon annan expert som ger råd att välja en av dessa lösningar. Det händer väl att 

de väljer dyrare lösningar för att de tycker att det är kvalitativt extra bra. Men det är ju 

kanske ingen större skillnad i partnering för beställaren är ju alltid med får göra sådana val. 

 

Hur har val av metod och lösningar gått till? Kostnad kontra kvalité? Har beställaren ett finger 

med i spelet? 

Det har han ju alltid för det är ju de som betalar. Det har de alltid. Vi har ju den diskussionen 

ibland med byggnadsentreprenören, men han är ju i sin tur upphandlad från beställaren. Om 

han inte vill ta det beslutet går ju han vidare till beställaren. Så i slutändan är det ju alltid 

beställaren som bestämmer.  

 

Har några problem uppstått i projektet som är ovanliga vid en traditionell totalentreprenad? 

Nej inte om vi pratar om entreprenadform. Ovanliga problem har vi ju haft men det har inget 

med entreprenadform att göra. Arkitekten i sådana här projekt vill ju ha snygga byggnader 

och tur är ju att de finns med men ibland kostar de ju pengar och då får det ju bli att 

beställaren får vara med och tycka till men det är ju inget ovanligt i detta projekt utan så 

brukar det ju vara vid den här typen av projekt. Så just för partnering är det ju inget ovanligt.  

 

Skiljer sig din roll som konstruktör något i detta partneringsamarbete något från en traditionell 

totalentreprenad? Vilka skillnader finns? 

Egentligen så är partnering en form av totalentreprenad så inga speciella skillnader finns. 

Det som finns är att byggentreprenören kommer in ännu tidigare i ett partneringprojekt än en 

totalentreprenad. Vi har väl mer diskussioner i en partnering än en totalentreprenad med 

byggentreprenören eftersom de finns med. I en vanlig totalentreprenad kanske man handlar 

upp en entreprenör när man har kommit lite längre än vad vi hade gjort här så. Sen så jobbar 

vi ju vidare, men då kanske inte entreprenören är med och tycker så mycket som man har 

chans att göra i en partnering. 

 

Vilka skillnader finns? 

Ja vet inte om jag vet så mycket mer på den frågan 

 

Vad tycker du är bäst, totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Jag tycker nog att partnering är bäst. Jag har varit med om en sex sju olika partneringprojekt 

så senaste fyra åren och de fungerar ju inte lika. De har fungerat ganska olika faktisk och i 

flera fall kanske det inte har varit så mycket partnering. Men jag tycker nog att det är ganska 

positivt det här med att entreprenören är med och att vi jobbar mer mot entreprenören än 

vanligtvis. 

 

Kan du tycka att det kanske skulle vara lättare om man hade ett standardiserat sätt att jobba 

efter? 

Det är ju så olika på olika projekt. Jag har ju jobbat mycket med industriprojekt och där 

kanske man inte har någon arkitekt med. Här har vi kanske en arkitekt med som har tänkt på 
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saker som vi vanligen normalt inte tänker på i ett industriprojekt, där har man arkitekten till 

att färgsätta fasaderna och sådana bitar. I ett industriprojekt är det ju industrins process 

normalt som styr. Det är ju det som ska fungera, så vi ska ju lösa en byggnad som fungerar 

ihop med det. Så man kan inte jämföra alla projekt och bara dra dem över en jämn kant. Men 

olika partneringprojekt fungerar ju olika bra. Ibland blir det mer traditionellt att inte 

entreprenören tycker till så mycket och i vissa andra projekt som jag tycker det har varit här 

t.ex. så tycker entreprenörer, i det här fallet Ulf Bemler. Han har tyckt till med ganska bra 

åsikter tycker jag. Han är en duktig entreprenör och han kommer inte med dumma åsikter mot 

oss som konstruktörer. De kan ju vara lite floskler som kommer men han kommer inte med 

dumma uttalanden så, utan han litar på vad konstruktören säger och så försöker de sedan 

göra lösningarna efter det. 

 

Tror du partnering ger kortare byggtid än en vanlig totalentreprenad i detta och liknande 

projekt? 

Det tror jag inte att det egentligen gör, det här med att man börjar tidigt gör man även i 

andra stora projekt. Att man börjar bygga långt innan man färdigprojekterat ställer ibland 

till problem för att det gäller ju att ha tänkt på de viktiga sakerna innan. Sen kommer det ju 

alltid någon överraskning i ett senare skede som man inte har beaktat men det har ju inget 

med partnering att göra utan så är det ju i alla stora projekt. Även på bruken, de börjar ju 

bygga innan allt har fastnat riktigt. Så är det ju bara för att man tjänar ju tid då. Man kanske 

kan tjäna upp emot ett halvår genom att starta grundläggningen tidigare, sen så kanske 

grundläggningen tar tre-fyra månader och har man då tänkt igenom tillräckligt i alla fall kan 

man dra igång. Så fungerade det i detta fall också, allt hade inte fastnat riktigt.  Och det var i 

alla fall tre månader emellan att man började grundläggning till att stommen var klar. 
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Bilaga 5: Arbetsledare - Anders Lind 

 

Vem är du? 

Anders Lind heter jag och jag är arbetsledare på Byggbolaget. Min uppgift är att ta hand om 

snickarna, beställning av material och liknande. 

 

Har du någon erfarenhet av partneringprojekt? 

Nej det är första gången. Så det är väldigt nytt för mig. 

 

Hur har samarbetet fungerat mellan dig och övriga underentreprenörers arbetsledare? 

Det har fungerat väldigt bra. 

 

Har det varit lättare med partneringsamarbete eller har det varit snarlikt det traditionella 

arbetssättet? 

Ja det är det, det är lite lättare. Nu har ju inte jag jobbat som jag gör så väldigt länge så det 

är väldigt svårt att jämföra men jag tycker att det har fungerat väldigt bra. 

 

Har du märkt några problem som uppstår med partnering som kanske är ovanliga annars?  

Det är svårt att svara på. 

 

Har din roll som arbetsledare ändrats något vid partneringsamarbete? 

Nej det kan jag inte påstå direkt. Det är mer eller mindre likadant. 

 

Känner du att något av de två arbetsätten är bättre än det andra? 

Partnering känns bättre med tanken på inställningen på bygget. Många är mer hjälpsamma 

och svårigheter löses lättare. 

 

Det var det vi hade om du inte har något mer att tillägga? 

Nej, det är väl som jag sa att det är väldigt nytt för mig. Sen tror jag inte rollen som 

arbetsledare i en traditionell totalentreprenad skiljer sig speciellt mycket från rollen i en 

totalentreprenad med partnering. Det är ju framför allt samma sak, mitt ansvarområde är ju 

detta hus, jag sitter ju inte med i projekteringen utan jag ska ju titta på bygghandlingarna och 

lösa de problem som uppstår. Är det något som inte fungerar så ska jag gå till Ulf Bemler och 

tala om när bygghandlingen inte går att genomföra. Annars följer ju jag bara ritningen, det 

är jag som köper in gipsen och mängdar allt material.  

 

En sak som skiljer är att jag har inte fått några order om att jag måste hålla koll på vad 

rörmokaren ställer till med för extrakostnader eller att hålla ordningen på de andra UE som 

ventilation, el och allt sådant. Om vi kör på partnering så spelar det alltså ingen roll om det 

vi som städar åt rörmokaren eller om det är han som städar åt oss. Vi kan byta pengar fram 

och tillbaka, det spelar ingen roll. I en traditionell totalentreprenad när vi inte har det här 

samarbetet så kanske till exempel rörmokaren sätter ut ett toaletthål fel. Vi löser ju detta åt 

dem men det kommer att kosta. Denna bit slipper vi ju nu. Detta är ju bara mot dem som vi 

har fast pris emot. Jag har ju mot pappläggaren till exempel där vi har fått köpt ett antal 

extratimmar snöskottning. Men rörmokaren kommer ju aldrig med en tidssedel utan han får 

ju betalt för de timmar han gör. På så sätt blir det lättare för mig och vi slipper vara ovänner 

på bygget. 
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Tycker du att det blir bättre kvalité på slutprodukten vi ett partneringprojekt? 

Kvalitén ska ju bli densamma egentligen. Jag tycker det fungerar bra med samarbetet mellan 

varandra. Det är resan till slutprodukten som blir lättare. Kvalitén bli i stort sett samma, det 

är arbetssättet som blir lättare. Istället för att skälla på varandra så samarbetar vi. 
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Bilaga 6: Underentreprenör - Peter Södergren 

 

Vem är du? 

Peter Södergren, vd för Byggstål Peter Södergren AB. 

 

Har ni någon tidigare erfarenhet av partnering? 

Ja det har vi. Vi har jobbat med ett tiotal andra projekt men som kanske inte varit lika stora 

som detta. 

 

Vilken är er roll i projektet? 

Vi är stomleverantörer. Så att vi har hand om stålstommen och allt smide i princip. Vi har 

också haft hjälp av SVT som gör bjälklagsbalk till att lägga håldäck på. 

 

Hur blev ni upphandlade till detta projekt? 

Det var på partnering. Vi fick göra en budget på det underlag som fanns att tillgå. Vi har fått 

väldigt stora förändringar, detta var för att konstruktören hade för dåliga 

relationshandlingar från början. De hade väl inte hunnit rita hur mycket stål det skulle vara. 

Det har varit väldigt speciellt för oss i det här projektet. Det har ökat vår rörliga del mycket 

mer än vad det har gjort på andra objekt. 

  

Tycker du att det här projektet har flutit på bättre jämfört med om det hade uppförs på en 

traditionell totalentreprenad? 

Ja det är ju smidigare på det viset att när vi får stora förändringar så klassas det inte som 

tilläggsarbeten och vi slipper sitta och reglera det hela tiden. Nu får vi ju göra det som 

kommer till. Vi har haft större förändringar gentemot vad de andra underentreprenörerna 

som är på ventilation och rör och liknande har. De har ju en egen konsult så de kan ju styra 

projektet lite mer än vad vi kan göra. Vi är styrda av WSP:s konstruktörer och vi har ju inte 

kompetens här i huset att säga till dem vad som fungerar och inte fungerar. 

 

Har ni deltagit i workshops och teambuildingdagar i början av projektet? Vad anser du om 

dessa? Bra eller onödigt? 

Ja det har vi varit. Ja det är ju bra i början när man får information om bygget och att man 

ska jobba ihop som ett lag. Det tycker jag är bra.  

 

Har du märkt någon skillnad i kvalitet? Har ni kunnat vara med och påverka detta? 

Skillnad i kvalité blir det ju. Vi kan ju påverka lite genom att fråga om vi kan göra på olika 

sätt. Men vi kan inte göra så stora ändringar som de andra underentreprenörerna kan göra. 

 

Hur går valet av metod och lösningar till? Har ni varit med och diskuterat fram förslag på de 

lösningar ni innefattas av? 

Nej det har vi inte varit. Konstruktörerna på WSP har ju varit insatta i projektet i ett och ett 

halvt år innan vi kom in i bilden. Det blir väldigt svårt för oss att sätta oss in i saker och ting 

då. 

 

Hade du hellre velat bli inkopplad tidigare i projektet? 

Hade det varit ett enklare mer traditionellt hus så skulle vi kanske ha varit med tidigare. Men 

i ett sånt här hus som har så många speciella lösningar, arkitekten kanske vill ha runda 

pelare istället för fyrkantiga och sånt, känns det inte som vi inte kan vara med och styra.  

Har du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering? 
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Man kan ju inte göra riktigt stora vinster i en partnering. Men däremot så behöver du inte 

riskera så stora pengar heller. 

 

Anser du att partnering ger win-win lösningar för alla parter? 

Det tror jag. Främst för beställaren när han går ut med en förfrågan och inte har ritat så 

mycket. Då är det ju så att byggfirman i vanliga fall tvingas lämna ett anbud som är högre än 

vad det borde vara på grund av riskpålägg m.m. Det slipper byggentreprenören göra i detta 

partneringsamarbete. 

 

Har det använts någon form av incitamentsavtal? 

Nej, vi har inte varit med på det. Jag vet att det finns men jag känner inte till det eftersom vi 

inte jobbar med det. Det är väl klart att många tycker så att om de gör en förbättring så att 

hela projektet tjänar på det så är det ju bra att man kan ha till godo av det. Men här är det ju 

så att om du har en lösning så att jobbet går bättre och att det blir mindre timmar så blir ju 

den fasta delen procentuellt bättre. Det blir ju ungefär samma ändå, man får ju tillbaka det. 

 

Har ni märkt några problem som uppstått vid partnering som inte brukar uppstå i en 

traditionell totalentreprenad? 

Nej det tycker jag inte, det kan jag inte tänka mig något. Det är ju snarare enklare för här ska 

man ju hjälpas åt. Så kör man på några problem så kan man ju få hjälp av de andra eller vise 

versa. I de fall vi har lite jobb har det ju tidigare varit så att vi har fått ta hem arbetare, nu 

kanske det blir att de får göra något annat istället, om de inte kommer fram som de ska. 

 

Vad tycker du är bäst, traditionell totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Det är ju olika på olika jobb. På ett sånt här komplicerat och stort jobb är det ju bättre. Sen 

på mindre jobb så kanske det är bättre att köra på fast pris. För vår del i alla fall.  
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Bilaga 7: Underentreprenör - Michael Branzen 

 

Vem är du? 

Michael Branzen heter jag och är platschef på Elinstallatören Stefan Skoog AB. 

 

Kan du berätta kort om företaget? 

Det finns bara det här kontoret i Sverige, företaget startades 1994 av Stefan Skoog som tyvärr 

gick bort här i november i en olycka. Vi finns som sagt bara här och vi är 31 elektriker och 5 

tjänstemän.  

 

Har ni någon tidigare erfarenhet av partnering? 

Ja det har vi. Vi har använd genomförandeformen i ett antal projekt. Vi gjorde det för första 

gången för fyra år sedan då vi byggde om Hammarö utbildningscenter tillsammans med 

Skanska. Sen har vi haft en del partneringentreprenader med Byggbolaget.  

 

Er roll i projektet? 

Det är ju elinstallationerna i CCC-projektet. Min roll är att jag är platschef över elbiten. Så 

jag har ansvaret för det. 

 

Hur är ni upphandling?  

Vårt avtal är med Byggbolaget och det är ett partneringsamarbete.  

 

Fick ni lägga anbud i konkurrens? 

Ja det fick vi göra, alla fick lämna ett budgetförslag på vad de trodde att det skulle komma att 

kosta. Det som det slog lite på var ju den fasta vinstdelen som vi ville ha för projektet. Det var 

väl det som egentligen var utslagsbiten, vem som var billigast där. Sen var det naturligtvis 

referenser på vad vi har gjort tidigare som också vägs in. 

 

Har arbetet flutit på bättre med i detta projekt jämfört med en traditionell totalentreprenad? 

Ja det gör det. Samarbetet mellan de olika entreprenörerna blir bättre i en partnering. Det 

som är fördelen är det att eftersom vi ligger och fakturerar på löpande räkning för 

montörstimmarna så kan ju vi gå och hjälpa en rörmokare tillfälligt om han behöver hjälp 

med några tunga lyft eller liknande. Vi går in och stöttar dem någon timme och samma gäller 

för dem om de har lite att göra. Man kan gå över gränserna på ett helt annat sätt i och med 

att man har ett fast pris ihop. Så det är väl en stor fördel i det här. 

 

Har ni deltagit i workshops och teambuildingdagar i början av projektet?  

Ja det har vi. I det här projektet var vi uppe i Sunne på en startworkshop. 

 

Vad anser du om dessa? Bra eller onödigt? 

Ja tycker att de är bra. Att de som är inblandade i projektet träffas under sådana 

förhållanden och lägga upp riktlinjer och målbilder för hur detta ska se ut. Det är helt klart 

en viktig bit. 

 

Har du märkt någon skillnad i kvalitet? Varför? 

Ja det blir det. I en fastprisentreprenad är man ju låst via en rambeskrivning att exakt så här 

ska det vara. Här kan man ju då gå ifrån den och hitta smartare lösningar under projektets 

gång som är mycket enklare att genomföra än i ett fastprisjobb.  

 

Så ni är med och diskuterar lösningar fram och tillbaka? 
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Ja i projekteringen så har vi kommit fram med olika lösningar som kanske är bättre än de 

som från början var tänkta. Så det är bättre än tidigare. Jag tror därför att kunden får en 

bättre produkt på grund av att man kan ha en sådan dialog genom hela projektet.  

 

Har du märkt någon skillnad i ekonomin vid arbete med partnering? 

Vi tar ju inte så stora risker i det här projektet. Vi får betalt på ett helt annat sätt. Om man 

skulle ha gjort ett räknefel så får man ju i varje fall betalt för den löpande biten med material 

och timmarna på gubbarna. Det får man ju inte i ett fastprisjobb. Har man räknat en miljon 

fel så får ju företaget stå för den miljonen. Här har vi ju möjligheten att få ut pengar för det vi 

gör och tar inte så stora risker. 

 

Anser du att partnering ger Win-win lösningar för alla parter? 

Ja det tycker jag. Det är helt rätt modell att jobba. Det är min övertygelse.  

 

Har det använts någon form av incitamentsavtal? 

Ja men inte 50/50 som det ibland brukar va, det finns andra procentsatser som vi går efter i 

detta projekt. Så är vi med och påverkar att det blir billigare så får vi lite pengar tillbaka för 

det. Men det gäller ju även om vi går över budgeten, då får vi vara med och betala. Vi 

behöver ju inte betala allt men en del utav det får vi betala.  

 

Har ni märkt några problem som uppstått vid partnering som inte brukar uppstå i en 

traditionell totalentreprenad? 

Nej det tycker jag inte att det har varit. Det har snarare varit bättre. 

 

Vad tycker du är bäst, traditionell totalentreprenad eller partnering? Varför? 

Partneringsamarbete, helt klart. Det blir bättre samarbete mellan alla yrkesgrupper och även 

beställaren.  

 

Några övriga synpunkter på partneringarbetet? 

Som sagt var är det ett väldigt bra system att jobba på. Jag tror att det kommer att bli mer 

och mer sådant i framtiden. 
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Bilaga 8: Underentreprenör - Magnus Forsberg 

 

Kan du börja med att berätta lite om dig själv och företaget? 

Jag heter Magnus Forsberg och är delägare här på fläktteknik där vi arbetar med 

ventilationsentreprenader. Vi är drygt trettio anställda och omsätter mellan 70-80 miljoner 

årligen.   

 

Har ni någon tidigare erfarenhet av partnering? 

Ja, vi har gjort en hel del på partnering bland annat en ny skola som håller på att byggas i 

Hagfors, en annan skola i Säffle och en del annat också. Så vi har gjort en del. 

 

Hur blev ni upphandlade? Anbud eller tillfrågan?  

Anbud 

 

Har ni arbetat tidigare med byggbolaget? 

Ja, vi har jobbat med Byggbolaget i många år. 

 

Tycker du att arbetet har flutit på bättre i detta projekt som är på partnering än det brukar göra 

på en traditionell totalentreprenad? 

Ja, det blir ju enklare och smidigare, man jagar kostnader på ett helt annat sätt istället för att 

bråka om vad om är mitt och vad som är ditt, det blir bättre samarbete. På något sätt blir det 

mer fokus på att tillsammans hitta enkla och bra lösningar. 

  

Har du deltagit i någon workshop eller teambulding dag? 

Ja 

 

Hur tyckte du det var? Är dessa möten viktiga? 

Ja, det tycker jag, dels så får man ett ansikte på folk man kanske inte känner och sen får ju 

beställaren fram sitt budskap ganska bra om det sköts rätt, och det har det ju gjorts.  

 

Tycker du att den här samarbetsformen leder till högra kvalité på produkten? 

Ja, absolut. 

 

Hur går valet av metod och lösningar till? Diskuterar ni fram det eller? 

Ja, både med Byggbolaget som är totalentreprenör och vår kvalitetsledare på ventilation som 

är ganska insyltad. Det är först och främst där vi har diskussioner. 

 

Hur ser er ekonomiska vinst ut nu om man skulle jämfört med en traditionell totalentreprenör? 

Svårt att säga, det vet man inte från början men du vet ju i alla fall att du inte går back. Så 

det är säkert. Ett sånt här projekt är ju ganska svårt att lämna ett fast pris på när allt inte är 

klart från början. Då är man ju kanske tvungen att ta i lite extra och då kan det ju hända att 

det blir för dyrt. Jag tror nog att när det gäller så här stora projekt att det är en ekonomisk 

fördel för oss även om vi blir lite pressade på en lägre nivå, men det är säkert. 

 

Anser du att det här ger win-win lösningar för alla? Även beställaren naturligtvis. 

Ja, det tycker jag nog, beställaren får ju väldigt mycket för pengarna. Det ska ju mycket till 

för att vi ska få höja vår fast del i det upplägg vi har. Men som sagt, det är ganska säkert för 

vår del. 

Har ni använt nått incitament avtal? 

Nej, inte i det här fallet. 
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Har ni märkt av några problem vid partnering som inte brukar uppstå annars? 

Inte just på detta projektet, CCC, men på något annat projekt kan man ju märka att 

partnering ställer krav på beställaren också. Att de är delaktiga och kunniga. Det kan ju vara 

ett problem. Men det är inget problem vi har på CCC, där finns det kunniga och engagerade 

beställare. Vi har dock varit på något annat projekt med partnering där beställaren lägger 

över allt ansvar på entreprenören. 

 

Vad tycker du är bäst: Partnering eller traditionell totalentreprenad?  

Partnering. Det skapar en trivsammare atmosfär runt hela bygget. Alla som är där är ju 

utvalda för att de har erfarenheter och egenskaper som passar i partnering. 

 

 


