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Sammanfattning 

Med dagens entreprenadformer kan stora kvalitetsbrister påvisas. Detta har lett till en 

försämrad kundkontakt som man i andra branscher idag väljer att ta till vara på. Ett sätt för 

byggbranschen att följa efter är att kombinera entreprenaden med ett partneringavtal. 

Avtalsformen uppstod i USA och används mycket i uppkomstlandet, Storbritannien samt 

Danmark. 

Avtalsformen partnering upplevs olika beroende på vilken position man har i ett projekt, om 

man är beställare, projektledare eller entreprenör. En annan parameter som spelar in är hur 

stor erfarenhet man har sedan tidigare. Hur avtalsformen upplevs, dess för- och nackdelar 

och andra viktiga delar som berör partnering kommer tas upp i rapporten.  

Ett specifikt renoveringsprojekt har följts upp närmre med mål att undersöka om beställaren 

gjorde rätt i att bortprioritera ett incitamentsavtal som i vanliga fall ses som en sporre för 

entreprenören att prestera bättre.  
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Summary 

With today's contracts, major quality defects are detected. This has led to a deterioration of 

customer contact that one in other industries today is choosing to take advantage of. One way 

for the construction industry to follow is to combine the work with a partnering agreement. 

Contracts agreements emerged in the US and are used widely in origin country, the UK and 

Denmark. 

Contracts Partnering perceived differently depending on which position you have in a 

project, if it is the client, project manager or entrepreneur. Another parameter that affects is 

how much experience you have in the past. How the forms of contracts are perceived, its 

advantages and disadvantages and other important elements affecting partnering will be 

included in the report.  

A specific renovation project has been followed up more closely with the aim to investigate 

if the client was right to remove prioritize an incentive agreements that normally seen as an 

incentive for the contractor to perform better.  
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Abstract 

På grund av brister i byggbranschen har avtalsformen partnering introducerats i Sverige. 

Beroende på hur mycket erfarenhet inom ämnet och position de olika aktörerna har, upplevs 

partnering olika.  

Ett särskilt projekt har följts upp. Målet var att undersöka om beställaren gjorde rätt val i att 

bortprioritera ett incitamentsavtal.  

Nyckelord: Partnering, renovering, incitament, beställare, projektledare, entreprenör, 

upplevelse  

 

Due to shortcomings in the construction industry has the form of contracts partnering 

introduced in Sweden. Depending on how much experience in the subject and the position of 

the various operators, experienced partnering different.  

A special project has been followed up. The aim was to investigate if the client made the 

right choice in that away prioritizes an incentive agreement. 

Keywords: Partnering, renovation, incentives, client project contractor, experience  
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Förord 

På uppdrag från ÅF AB, uppkom idén att undersöka om beställaren gjort rätt i att 

bortprioritera incitamentsavtalet i ett specifikt partneringprojekt. Då vår kunskap om 

partnering inte var den största väcktes nyfikenhet snabbt och rapportskrivandet kom igång 

inom kort. Många infallsvinklar har diskuterats under tidens gång och då partnering i teorin 

överlag har setts ur positiv synvinkel föll valet på att undersöka hur avtalsformen upplevs ute 

i branschen. För att få en så verklig upplevelse som möjligt föll valet på att fokusera på 

beställarens, projektledarens och entreprenörens upplevelse.  

Tack till alla som ställde upp på intervjuerna, utan era svar hade det inte blivit något resultat! 

Christoffer Nilsson, Lagans Byggnads AB 

Gösta Pettersson, Älmhultsbostäder AB  

Tore Vestergård, Älmhultsbostäder AB 

Kristoffer Norin, PQ projektledare  

Niklas Karlsson, ÅF AB 

Informant 1, WSP Sverige 

Stefan Lundin, Växjöbostäder AB 

Mats Kollind, Tyréns  

Thomas Börjesson, Blekinge Rot AB 

 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Benny Fransson, Linnéuniversitetet Växjö 

och företagshandledare Niklas Karlsson, ÅF AB, som har varit till stor hjälp under arbetets 

gång.  

Ett stort tack till er alla! 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 
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1. Introduktion 

Under många år i byggbranschen har flertalet arbetssätt och entreprenadformer 

utvecklats. De mest traditionella har blivit totalentreprenad, generalentreprenad och 

delad entreprenad (Nordstrand 2008). I dagens byggbransch upplever kunderna 

flertalet kvalitetsbrister, förseningar och överskridna budgetar. Detta har lett till att 

en ny samverkansform, partnering, har skapats som ger byggherren större insyn och 

delaktighet i projektet. Vilket i följd gör att dessa ovan nämnda konsekvenser kan 

minska och byggherren samt entreprenören kan känna sig mer trygga då alla parter 

har möjlighet att påverka (Fernström 2007). 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Positiv respons på partnering 

Partnering är ett relativt nytt begrepp och arbetssätt inom den svenska 

byggbranschen. Ordet partnering kan definieras på olika sätt. Eriksson (2009) 

menar att det huvudsakligen finns två enkla definitioner; en process där målet är 

god samarbetsvilja mellan parterna och en effektivitetsprocess mellan två eller flera 

organisationer vars mål är att skapa en så bra affär som möjligt. Anna Kadefors 

(2004) säger att partnering bygger på tre faktorer: det gemensamma målet, strävan 

att hitta lösningar på problem och att hitta mätbara förbättringar via samverkan. 

Fernström (2007) skriver att i tidigare fastighetsprojekt där partnering använts har 

resulterat i positiva reaktioner från alla berörda parter, bland annat i projektet 

Kvarteret Krönet och vid flertalet samarbeten mellan Karlstads Bostads AB och 

SKANSKA. Men upplevs partnering verkligen så positivt i verkligheten?  

1.1.2 Incitamentavtalets inverkan på partnering 

Kvarteret Krönet – En studie av ett samverkansprojekt med strategi att reducera 

felkostnader (2007) som Boverket framtagit, visar att de använt sig av 

totalentreprenad med partnering- och incitamentavtal. En del av partnerings 

grunder är att ta fram så bra lösningar som möjligt. Genom incitamentavtalet 

försökte man, på Kvarteret Krönet, motivera aktörerna att skapa bra, hållbara 

lösningar och arbetssätt. Detta skulle leda till färre oförutsedda kostnader. Vid en 

totalrenovering av ett flerbostadshus i Älmhults kommun för Älmhultsbostäder AB, 

föll valet på att använda totalentreprenad med partneringavtal. I detta projekt 

används huvudsakligen löpande räkning som ersättningsform där incitamentsavtal 

valdes bort.   

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att få en förståelse för hur partnering kan upplevas, främst vilka för- och 

nackdelar avtalsformen har och när partnering bör användas, sett ur olika aktörers 

synvinklar; beställarens, projektledarens och entreprenörens. Syftet är även att 

undersöka om Älmhultsbostäder AB har gjort rätt val i att bortprioritera 

incitamentsavtalet.  
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Målet är att få en verklighetstrogen inblick i hur partnering upplevs hos de tidigare 

nämnda aktörerna. Målet är även att se för- och nackdelarna med partnering 

beroende på vilken position man har i projektet; beställare, projektledare eller 

entreprenör.  

Ett annat mål är att visa om Älmhultsbostäder AB gjorde rätt val i att bortprioritera 

incitamentsavtalet i projektet Kvarteret Jakob. Rapporten ska även kunna användas 

som material/underlag vid senare upphandlingar i liknande projekt.   

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer enbart beröra avtalsformen partnering; en övergripande 

förklaring av dess uppkomst, utveckling i Sverige, dess process och ur olika 

aktörernas synvinklar och partnerings för- och nackdelar. Rapporten kommer inte 

beröra hur upphandlingsprocessen går till. Bör partnering användas som avtalsform 

vid andra projekt än renoveringsprojekt? Även den frågan kommer besvaras.    

Avgränsningarna för Älmhultsbostäder AB:s projekt kommer enbart innefatta de 

inblandade aktörernas synvinklar gällande hur projektet skulle sett ut om det 

funnits med ett incitamentsavtal i partneringavtalet. Då Älmhultsbostäder är ett 

kommunägt bolag ställs kravet på att upphandlingen ska ske med LOU, Lagen om 

Offentlig Upphandling. Detta kommer vi inte att fördjupa oss i då tiden för 

projektet inte räcker till. En jämförelse kommer heller inte att göras mellan 

totalentreprenad utan partneringavtal och totalentreprenad med partneringavtal, 

vilket annars hade setts som intressant.  
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2. Teori 

2.1 Partnering – översikt 

Fernström (2003) anser att de flesta andra branscher idag har insett att det är 

viktigare med djupare kundrelationer där man kan sälja över lång tid än korta 

transaktionsaffärer. Han menar att byggbranschen ligger efter på denna punkt och 

menar att partnering kan vara en ögonöppnare för branschen.  

Partnering utvecklades i USA och används flitigt i uppkomstlandet, Storbritannien 

och i Danmark (Sundqvist Johansson 2005). Uppkomsten beror, enligt Fernström 

(2003), på att kunderna, alltså byggherrarna, tröttnat på de ständiga konflikterna 

som uppstår vid arbetet med anbud, kostnadsdiskussionerna och förseningarna. Han 

menar att svenska byggherrar ännu inte upplevt de ovan nämnda konflikter som ett 

stort problem utan att det är entreprenörerna som tagit initiativet till 

partneringavtalen istället.   

I Sverige går denna nya samverkansform under namnet partnering, men kallas även 

för samverkansentreprenad, förtroendeentreprenad eller utökad samverkan 

(Fernström 2007).  

2.2  Vad partnering innebär och hur det fungerar 

Som Fernström (2007) tydligt påpekar är att partnering inte är en entreprenadform. 

Partnering är en avtalsform som kan kombineras i alla entreprenad- och 

ersättningsformer. 

Fernström (2003) skriver att det finns två sorters samverkansentreprenader, 

strategisk partnering och projektpartnering. Han beskriver strategisk partnering som 

ett långsiktigt samarbete mellan företag där kundens verksamhet står i fokus för 

utveckling. Projektpartnering går ut på att ge kunden de optimala lösningarna och 

mervärdena för sitt projekt. Detta görs genom samverkan mellan företag i enstaka 

projekt.   

Byggherrarna (2014) betonar att partnering bygger på en struktur där de inblandade 

arbetar som ett team och styr mot gemensamma mål vilket kräver enorm tillit 

mellan de olika aktörerna. Det gäller att tidigt fånga de olika kompetenserna som 

finns hos de inblandade; byggherren, entreprenörerna och konsulterna, för att skapa 

ett så detaljerat mål som möjligt. Byggherrarna utgår från:  

 

  ”Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens  

  som behövs för att realisera projektet – att bilda laget. Vi  

  undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne  

  i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas  

  kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet  

  från ax till limpa.”   
    (Byggherrarna 2014) 
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Följs detta kommer man i tidigt skede se vilka specialkompetenser projektgruppen 

besitter och målformuleringen kommer lättare att ses och därmed ökar chansen att 

uppnå det satta målet. Förståelsen för varandras kunskaper och samma målsträvan 

gör att tillit i gruppen skapas.  

Då partnering bygger på samarbete och tillit arbetar parterna med öppna böcker, 

öppen redovisning. Vilket delvis innebär att alla inblandade tillsammans i tidigt 

stadie identifierar de risker som kan uppstå under arbetets gång (Fernström, 2007).  

2.2.1 När partnering bör användas 

Både Olsson (2012) och Fernström (2007) anser att partnering bör användas vid 

stora komplexa projekt. Andra gemensamma parametrar för projekt med 

partneringavtal kan till exempel vara:  

 när det behövs mer kunskap än beställaren själv besitter,  

 när det är korta tidsplaner som behöver hållas, behovet av 

kostnadssänkningar,  

 när man vill hitta långsiktiga samarbeten för produktionsvinning.   

 

2.2.2 Hårda och mjuka parametrar 

När teamet till ett partneringprojekt, enligt Fernström (2003), ska väljas krävs ett 

urvalssystem som baseras på hårda och mjuka parametrar. Systemet går ut på att de 

olika parametrarna viktas, alltså omvandlas till procentsatser och därefter 

poängsätts dem.  Det anbudet som har fått högsta poängen blir antaget.  

Fernström (2003) menar att hårda parametrar i ett anbud kan till exempel vara 

riktpriset, vinstkravet, á-priser/enhetspriser och ersättning för administration.  

De mjuka parametrarna är svårare att identifiera, detta för att de är olika beroende 

på vem det är som ska bedömas. Enligt Fernström (2003) kan de mjuka 

parametrarna för en entreprenör vara organisationen, byggstyrningssystemet och 

CV, medan man som konsult bedöms mer utifrån erfarenheter, personlighet och 

kompetenser. Det finns dock vissa mjuka parametrar som bör utvärderas vid varje 

anbudsprövning oavsett entreprenadform; referenser från tidigare projekt – gärna 

likartade, förmågan att klara uppdraget, miljö- och kvalitetscertifikat, förtroenden 

från tidigare samarbeten, organisationen och dess värderingar samt förslag eller 

lösningar på hur projektet ska kunna utvecklas.  

2.3 Den teoretiska partneringprocessen 

År 2003 skrev Gösta Fernström i Partnerskap och partnerig i bygg- och 

fastighetsbranschen om en framtida viktig yrkesroll i samband med partnering – 

partneringledaren. Av partneringledaren kommer det att krävas en bred kompentens 

inom flera områden. Fernström menar bland annat att partneringledaren ska ha en 
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opartisk roll i projektet vilket också är viktigt att alla inblandade upplever, han ska 

även vara drivande i projektgruppen och ge inspiration till brainstorming och 

förtroendebyggande mellan de olika parterna. Det är alltså viktigt att 

partneringledaren har stor kompetens inom fastighets- och byggbranschen samtidigt 

som han ska vara det ledande neutrala navet i projektet som hjälper till att engagera 

de olika aktörerna.  

För att få ett så framgångsrikt partneringprojekt som möjligt menar Fernström 

(2007) att projektet bör startas upp med en två-dagars workshop. Där de olika 

samverkansfrågorna ska gås igenom mellan alla inblandade aktörerna. 

Workshopens två dagar fördelas enligt Figur 1. Olsson (2012) menar däremot att 

processen påbörjas redan vid upphandlingen men att tvådagars 

startmöte/seminarium, motsvarande Fernströms workshop. Olsson (2012) skriver 

att syftet med startmötet är att alla aktörer ska vara överens om hur till exempel 

samarbete, problemlösning och ekonomi ska skötas. Det viktigaste från startmötet 

är ändå att lära känna varandra och skapa förtroende och här spelar 

partneringledaren en stor roll. Därefter tillägger Fernström (2007) att under 

projektets gång bör man ha flera workshops som följer upp projektet. Olsson 

(2012) pekar istället på att ett slutseminarium bör anordnas efter projektets avslut 

för att där gå igenom vad som har och inte har fungerat och vad de olika parterna 

har lärt sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Ovanstående figur är hämtad ur Olssons (2012) Affärsmodeller för partnering och utökad 

samverkan  

Dag 2 

a. Repetition av 

gårdagens resultat 

b. Inledande gemensam 

riskanalys 

c. Avtalsfrågor. 

Ersättningsform 

d. Lunch 

e. Organisation, 

rollfördelning, 

konflikthantering, 

handlingsplan 

 

 

Dag 1 

a. Syfte och program 

b. Presentation av deltagarna 

c. Vad är Partnering/Utökad 

samverkan? 

d. Presentation av projektet 

e. Lunch 

f. Grupparbete. Fördomar om 

motparten 

g. Grupparbete. Målformulering  

h. Ledningsstilar. Personlig 

stiltest   
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2.4 För- och nackdelar med partnering 

I Boverkets Professionell renovering i SABO-företag (Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag) påvisas hur viktigt det är att visa hyresgästen hänsyn under 

renoveringen. Detta görs lättast genom en väl genomarbetad produktionsplan där 

alla detaljer setts över. Här kan partnering vara fördelaktigt då alla olika 

entreprenörer och konsulter i tidigt stadie samlas för problem- och detaljlösning.  

Några nackdelar med partnering, enligt Fernström (2012) är att det krävs ett stort 

engagemang i projektet från byggherren. Byggherren måste även vara med i 

partneringteamet där även hans egna medarbetare bör finnas med istället för 

inhyrda konsulter. Partnering är någonting som tar tid, därför passar arbetssättet 

inte alla, man ska vilja arbeta i team och ha viljan att tillsammans med andra 

utveckla projektet.  

I stor del av den litteratur som finns om partnering läggs det störst tyngd på 

fördelarna med denna avtalsform, bland annat menar Fernström (2012) att 

partnering är bra då information inte tappas mellan de olika partnerna. Man slipper 

extra fakturor och ÄTA-listor om man har öppna böcker, se förklaring i kapitel 

2.4.1 Öppna böcker och ÄTA-arbeten. Fler för- och nackdelar listas på kommande 

sida i Tabell 1. 
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Nackdelar 

 Partneringteam kräver ett 

samarbete som långt ifrån 

passar alla. 

 Tidskrävande i de tidiga 

skedena. 

 Det kan vara svårt att 

bestämma riktkostnaden 

eller riktpriset då det krävs 

mycket väl genomarbetade 

handlingar. 

 De mjuka parametrarna 

kräver omsorg och omtanke 

genom hela projektet.  

 För arkitekter, andra typer 

av konsulter och mindre 

entreprenörer krävs det 

utbildning inom partnering. 

 Låg kunskap om öppna 

böcker och ekonomi kan 

skapa problem.  

 I Sverige har man ännu inte 

framställt ett system 

gällande jämförelse mellan 

olika byggprojekt. 

 Den viktigaste 

upphandlingskriterien 

kommer framöver vara 

tidigare erfarenheter av 

partnering. Detta kan 

medföra trög utvecklingen 

av partnering i framtiden. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Dessa ovanstående punkter är hämtade från Fernströms Handbok i partnering (2012). 

Fördelar 

 För bästa möjliga tekniska 

lösningar gäller det att i tidigt 

skede utnyttja alla parters 

kompetenser och erfarenheten. 

Detta leder till snabbare 

byggande och färre fel.  

 Färre risker och 

felbyggnationer sparar 

byggherren pengar som kan 

användas till andra delar i 

byggnationen som ökar 

kvaliteten och värdet.   

 Samarbetet kan minimera och 

eliminera många risker. De 

som finns kvar kan läggas in i 

incitamentet vilket gör att alla 

parter delar ansvaret för dessa.   

 Vid gemensamma mål och 

incitamentsavtal kommer 

problem tas upp tidigare än i 

traditionellt bygge och detta 

minskar problemlösnings-

kostnaderna.  

 Alla inköp till projektet kan 

köpas ihop och därmed fås ett 

så bra pris som möjligt. 

Ekonomin redovisas i öppna 

böcker som alla har tillgång 

till. 

 Projekt med partnering går 

alltid att upphandlas med och 

enligt LOU. 

 Vid lyckade partneringprojekt 

kan det skapas långsiktiga 

affärsrelationer.  

 I partneringprojekt är 

byggherren en viktig del i 

teamet, då han har möjlighet 

att förändra och påverka under 

produktionens gång.  
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2.4.1 Öppna böcker och ÄTA-arbeten 

Enligt Ulf KG Olsson (2012) ska öppna böcker ge möjlighet att öka den 

ekonomiska medvetenheten i ett projekt samt ge en grund till effektivisering av de 

kostnader som uppkommer. Detta leder till att beställaren och projektledaren har 

möjlighet att ta del av entreprenörens kostnadsredovisning. För att bygga 

förtroende och tillit i ett partneringprojekt bör beställare och andra inblandade 

parter även de arbeta med öppna böcker. Hur detaljerad och vad som ska redovisas 

bestäms tillsammans. Olsson (2012) påpekar att vid ersättningsformer som 

innehåller löpande räkning är öppna böcker att föredra. Öppna böcker kan även 

användas vid ersättningsformen fast pris med mängdkontrakt. Detta då ÄTA-

arbeten blir synliga. 

ABT 06, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad, förklarar ÄTA-arbeten 

följande:  

”Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband  

med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur  

än dessa, samt Avgående arbete.” 

   (ABT 06) 

2.5 Incitamentsavtal 

Under lång tid har pengar i form av vinst använts som belöning inom 

byggbranschen. Det är ur dessa belöningar incitamentsavtalen växt fram. Ordet 

incitament introducerades på allvar i Sverige under 1960-talet. Detta har skapat ett 

nytt förhållningssätt mellan beställaren, entreprenören, konsulten och även 

leverantören (Sverige Byggnadsstyrelsen 1970).  

Entreprenörens vinst vid löpande räkning som ersättningsform kan vara kombinerat 

med incitamentsavtal. Detta innebär om den verkliga kostnaden blir mindre än det 

överenskomna riktvärdet får entreprenören en bonus. Om riktvärdet överskrids 

kommer bonusen reduceras (Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening).  

 
”Incitamentavtal utgår från ersättningsformen löpande räkning, som  

kompletteras med en riktkostnad och ett fast arvode, vilka  

tillsammans utgör riktpriset för entreprenaden. Om riktkostnaden 

underskrids delar parterna på mellanskillnaden i viss propotion, 

 till exempel E[entreprenör]30/B[byggherre]70. […] På motsvarande 

sätt minskar entreprenörarvodet om riktkostnaden överskrids.”  
  

    (Nordstrand, U. 2008) 

Att det inte lönar sig att bygga dyrt visas idag genom incitamentavtal menar 

Nordstrand (2008). Avtalet blir en ekonomisk belöning som visar att det straffar sig 

att bygga ekonomiskt dyrt. Dock menar Fernström (2007) att svenskt byggande är 

billigt jämfört med byggandet i övriga Europa. Han anser att de höga skatterna gör 

att kunderna inte har råd att köpa eller hyra det som byggts.  
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2.5.1 Incitamentavtal vid partnering 

Tidigare studier har visat ett positivt resultat vid användandet av partneringavtal 

med incitament när det gäller flerbostadshus. Detta syns tydligt i Boverkets studie 

om kvarteret Krönet i Solna, där både hyresgästerna och de inblandade aktörerna 

sett ett positivt resultat, bland annat tidigarelagt inflyttningsdatum.  

En riktkostnad som alla aktörer hade ansvaret för var förutsättningen för 

projektbudgeten i Kvarteret Krönet.  Ett incitamentavtal inkluderades och i detta 

innefattades de oförutsedda kostnaderna. Detta skulle användas som en 

motivationskälla för alla inblandade aktörer. I sin tur skulle detta leda till att 

aktörerna skulle skapa genomtänkta lösningar och arbetsutförande som i sin tur 

skulle minska de oförutsedda kostnaderna.  

Den ekonomiska aspekten resulterade i att den fasta kostnaden för entreprenaden 

blev dyrare än beräknat medan den löpande räkningen slutade under budgeterad 

kostnad. I detta fall användes ett incitamentavtal som skapade en win-win-situation 

då beställaren och entreprenaden valde att dela 50/50 på överskottspengarna.  

2.6 Kvarteret Jakob  

Beställare för Kvarteret Jakob är Älmhultsbostäder AB och projektledaren är 

Niklas Karlsson från ÅF AB och enligt förbesiktningsprotokollet tilldelades 

entreprenaden Lagans Byggnads AB.  

Enligt de Administrativa Föreskrifterna, se Bilaga J, för Kvarteret Jakob, infattar 

projektets första etapp komplett projektering och totalrenovering av 28 lägenheter. I 

renoveringen ingår stambyte, installation av ny ventilation, nya ytskikt, ny 

köksinredning, nya lägenhetsdörrar samt fönsterbyten. Dessa arbeten kommer 

utföras som en totalentreprenad med partneringavtal där ersättningsformen är 

löpande räkning med öppen redovisning, fast pris för vinst, risk och centrala 

administrativa kostnader (CAK), se Figur 2 på kommande sida.  

Under upphandlingen tillämpades LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) men 

med krav på entreprenören. Dessa krav innefattar bland annat att företaget ska 

kunna redovisa att de har kompetens för uppdraget, hur de tänker hantera tider, 

arbetsmiljö och kvalitet i projektet. En viss organisation, enligt krav från 

beställaren, ska även finnas i anbudsgivarens företag. Exempelvis ska det finnas en 

installationssamordnare, platschef/produktionschef, projekteringsledare med flera.  
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Figur 2: Hur organisationen och avtalen ser ut i första etappen på projektet Kvarteret Jakob. 
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3. Metod 

Rapportens syfte kommer att uppnås genom djupintervjuer med tre beställare, tre 

projektledare och tre entreprenörer. En person ur varje urvalsgrupp är inblandad i 

projektet Kvarteret Jakob i Älmhult och kommer därmed ge svar på 

frågeställningen om det projektet. Övriga intervjuer kommer ge en fördjupad insyn 

i partnering och hur det upplevs i branschen. 

Insamlad data från litteratur har gjorts för att underlätta förståelsen om de olika 

begreppen som kommer benämnas. Litteraturen har även använts som underlag till 

diskussionen mellan partnering med incitamentsavtal och partnering utan 

incitamentsavtal som belyses i teoriavsnittet.  

3.1 Kvalitativ metod  

Nationalencyklopedin förklarar att: 

”kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna 

ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas 

av att forskaren själv befinner sig i den sociala  

verklighet som analyseras, att datainsamling och  

analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att  

forskaren söker fånga såväl människors handlingar  

som dessa handlingars innebörder.” 

   (Nationalencyklopedin) 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) är kvalitativa metoder oftast 

muntliga då det ger större utrymme för nyanser i språket. De nämner även att en 

kvalitativ studie inte är lika enhetlig som en kvantitativ.  

3.2 Kvantitativ metod 

Denna metod enligt Nationalencyklopedin bygger på mätbara data som kan 

sammanställas till statistik. Exempel på kvantitativa metoder är 

enkätundersökningar.  

3.3 Val av metod  

Enligt Eriksson och Wiedershein-Paul (2011) är enkätundersökningar en billigare 

metod än intervjuer. Enkäter ställer högre krav på de gjorda frågorna då det inte 

finns någon möjlighet till förtydligande följdfrågor. Detta leder till att intervjuer 

lämpar sig bättre i detta fall då rapporten fördjupar sig i personliga åsikter och 

tankar. Den kvantitativa metoden kommer därmed inte belysas i rapporten då syftet 

och målen kräver mer djupgående svar. Även undersökningen av projektet i 

Älmhult kommer beröras genom det kvalitativa metodval som tidigare beskrivits.   
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3.3.1 Aktörernas upplevelse av partnering 

Beslut har tagits om att enbart intervjua tre personer ur varje grupp. Tre personer 

kan ge tre helt olika svar eller chansen att två tycker lika och svaret blir därmed 

dominerande över den tredje vilket leder till att slutsatser kan dras.  

Ett resultat på de olika aktörernas synvinklar på partnering kommer fås genom 

djupintervjuer med flertalet aktörer än de i ovan nämnda stycke. De grundfrågor 

som kommer att ställas under intervjun är:  

 Vem är du och vad har du för position/roll i ett partneringprojekt? 

 Varför har ni valt att arbeta med partnering? 

 Har du någon tidigare erfarenhet av partnering?  

- Hur gick det och har du kunnat använda erfarenheten i detta projektet? 

- Om inte, hur kom du i kontakt med partnering från första början? 

 Skulle du rekommendera andra att använda partnering?  

 Hur tror du att partnering kommer se ut i Sverige om 10-20 år?  

- Har den utvecklats? 

- På vilket sätt, positivt eller negativt?  

De frågor som kommer ligga centralt i intervjuerna för att klargöra hur partnering 

upplevs hos de olika aktörerna är: 

 När anser du att partnering ska användas och när ska det inte användas?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med avtalsformen? 

 Vilka faktorer ska finnas med för att partnering ska ses som ett lyckat 

projekt? 

 Hur tror personen i fråga tror att dennes position i projektet påverkar 

partneringavtalet?  

 Hur tror du att partnering kommer att utvecklas 10-20 år framåt i 

byggbranschen?  

 Har den öppna redovisningen påverkat entreprenören? 

 

3.3.2 Partnering i Kvarteret Jakob 

Projektet som ska undersökas är pågående. Detta medför att information som 

behövs till både diskussion- och resultatavsnittet kommer bringas fram genom 

kvalitativa djupintervjuer. Dessa kommer göras med några av de inblandade 

parterna i partneringavtalet; Niklas Karlsson från ÅF AB, Christoffer Nilsson från 

Lagans Byggnads och Gösta Petersson från Älmhultsbostäder.  
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Intervjuerna kommer att bestå av samma frågor som är ställda till de personerna 

utanför projektet i Älmhult. Utöver hur partnering upplevs hos aktörerna kommer 

det även undersökas om Älmhultsbostäder gjorde rätt i att välja bort 

incitamentsavtalet. Intervjufrågor har även ställts om detta. Grundfrågorna är: 

 Varför incitamentsavtal inte har använts i detta projekt?  

 Vad de har använt i stället som ”morot”? 

- Hur de tror att slutresultatet hade sett ut om de valt att ha med 

incitamentsavtal?   

- På vilket sett hade det varit annorlunda?  

- Hade samarbetet mellan parterna sett annorlunda ut om det hade funnits 

med ett incitamentsavtal?  

 Finns det risker med att använda incitamentsavtal?  

- Exempelvis om kvaliteten påverkas om hantverkarna blir uppmanade att 

jobba snabbare?  

 Vilka typer av projekt bör incitamentsavtal finnas med vid och inte?  

 Hur kommer ni gå vidare i nästa etapp? 

- Kommer ni att använda partnering fast då med incitamentsavtal?  
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4. Genomförande 

Undersökningen av de tre olika aktörernas upplevelse av partnering i 

byggbranschen är uppdelat i två delar. Dels den allmänna upplevelsen hos de tre 

aktörerna projektledare, beställare samt entreprenörer, dels delen gällande 

Älmhultsbostäders renoveringsprojekt. En undersökning om Älmhultsbostäder AB 

gjorde rätt i att välja bort incitamentsavtalet kommer även göras.  

För att kunna uppnå det tänkta resultatet gjordes en omfattande litteraturstudie. 

Under litteraturstudiens gång konstaterades det att enbart den källan inte skulle ge 

den verkliga upplevelsen av partnering utan enbart den teoretiska. Syftet och målet 

med att få den verkliga upplevelsen av partnering kan enbart uppnås genom 

intervjuer med slumpmässigt utvalda aktörerna som nämnts i ovanstående stycke.  

4.1 Litteratur- och intervjutekniksstudie  

För att få en förståelse för partnerings innebörd gjordes en litteraturstudie. Då det i 

tidigt stadie konstaterades att djupintervjuer var nödvändiga användes 

litteraturstudie som grund för de kommande intervjufrågorna. Intervjuerna 

genomfördes med personer som valts utifrån erfarenhet av partnering och 

tillhörigheten till någon av de tre utvalda aktörerna. Valet att använda 

djupintervjuer gjordes då undersökningen går ut på att ta reda på hur partnering 

uppfattas ute i byggbranschen. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) ges 

intervjuaren möjlighet till att ställa komplicerade frågor och göra uppföljningar i 

form av följdfrågor som blivit aktuella i denna rapport.  

Intervjufrågorna skrevs utifrån den litteratur som hittades om partnering, se kapitel 

2, syftet och målet. Grundfrågorna gjordes till alla aktörer och därefter adderades 

frågor beroende på om personen medverkade i projektet i Älmhult eller inte. De 

frågor som adderades var frågor som berörde incitamentavtalet specifikt.  

Då intervjufrågorna var klara kontaktades beställare, projektledare och 

entreprenörer via mail med en förfrågan om de ville bli intervjuade. Efter 

godkännande skickades intervjufrågorna ut till personen för att han få möjlighet att 

se över frågorna till intervjutillfället. Detta var tänkt att ge ett så verklighetstroget 

och ärligt svar som möjligt från den intervjuade vilket i sin tur ger ett mer 

tillförlitligt resultat av upplevelsen av partnering.  

4.2 Genomförande och sammanställning av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna gjordes på den intervjuades arbetsplats. Under 

intervjuerna användes, efter personens godkännande, en diktafon som spelade in 

samtalet. Detta med några undantag då möjligheten att träffas inte fanns, dessa 

personer fick då svara på frågorna över mail.    
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De förberedda frågorna ställdes under intervjun i viss förändrad form samt med 

följdfrågor. Alla intervjuer sammanställdes skriftligt för att underlätta framtagandet 

av kommande analys och resultat.  

4.3 Resultat, analys, diskussion och slutsats 

Resultatet togs fram genom sammanställande av likvärdiga frågor som ställts till 

alla intervjuade. Svaren på dessa frågor jämfördes utifrån vilken av de tre 

huvudaktörerna den intervjuade tillhörde och därefter sammanställdes svaren, se 

kapitel 5. Efter att ha analyserat och jämför resultat med teori har diskussioner och 

slutsatser kunnat göras.  
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5. Resultat  
 

Resultaten presenterar hur de olika aktörerna upplever partnering samt om 

Älmhultsbostäder AB har gjort rätt val att bortprioritera incitamentsavtalet. 

Resultaten kommer att delas upp gruppvis, alltså hur beställarna, projektledarna och 

entreprenörerna upplever avtalsformen. Efterföljande kommer resultatet om 

Älmhultsbostäder AB presenteras. Alla svar går att hämta i bilagorna A – H.  

5.1 Beställarnas upplevelser av partnering 

Svaren och åsikterna kommer från de intervjuade beställarna Stefan Lundin-

Växjöbostäder AB, Kristoffer Norin-PQ projektledare, Gösta Pettersson-

Älmhultsbostäder AB samt Mats Kollind-Tyréns.  

5.1.1 När partnering bör användas 

Beställarna anser att partnering är en lämplig avtalsform när det finns flera osäkra 

parametrar i ett projekt. Det nämns även att avtalsformen lämpar sig väl vid projekt 

med en produktionstid på längre än två år. De påpekar även att det är en bra 

avtalsform när de har svårt att ställa krav på målen som ska uppnås i det aktuella 

projektet.  

5.1.2 För- och nackdelar med partnering 

Fördelarna är om man vet hur mycket takpriset ligger på. Det blir då lättare för alla 

parter att sträva mot samma mål. Det gäller att beställaren har tid att avsätta till 

projektet då det krävs stort engagemang från denne vilket kan ses som en nackdel 

enligt en del beställare. Det gäller även att i tidigt skede få med entreprenörernas 

kunskaper, då ÄTA-hanteringen minskar enligt beställarna då entreprenören får 

vara med och komma fram till bra tekniska lösningar.  

En beställare menar på att det inte finns några nackdelar med partnering. Han 

påpekar att samarbetet mellan parterna minimerar de ekonomiska osäkerheterna 

men att man får rätt pris på produkterna och bra kvalitet. Dock krävs det mer av 

aktörerna, att de har förståelse för hur ett projekt med löpande räkning fungerar. Är 

fel person på fel plats, kan det leda till nedläggning av projektet. En annan 

beställare påstår att både beställaren och entreprenören kan gå med ekonomisk 

vinning ur ett partneringprojekt. Detta om entreprenören inte fokuserar på ÄTA-

arbeten utan samarbete.      

En annan nackdel beställarna pekar på är att upphandlingen av ett projekt med 

partnering är svår. Detta då personer ska ställas mot varandra och bedömning av de 

mjuka parametrarna baseras mer på känslor än på kunnande.  
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5.1.3 Faktorer som ska finnas med för att partnering ska ses som lyckat 

Enligt en beställare är projektet lyckat om tidplanen och budgeten har hållits. Dessa 

bitar är mer konkreta och kan därmed användas som mätinstrument i alla typer av 

projekt. Men alla beställare pekar tydligt på att ödmjukhet och öppenhet mellan 

parterna är en viktig faktor, alltså att personkemin stämmer. Att respektera varandra 

och att alla går in med förståelsen att partnering är ett win-win-koncept. Målet är att 

både beställare och entreprenör ska bli nöjda.  

Det anses dock att det inte är enbart vid projekt med partneringavtal som det krävs 

en god relation mellan aktörerna. En av beställarna säger att aktörerna ska ha en 

klar bild av varandras roller i projektet så motsättningar kan lösas på ett enkelt sätt.  

5.1.4 Beställarens påverkan i ett partneringprojekt 

Då beställaren håller i projektets taktpinne har han därmed stort inflytande i 

projektet. Det är även denne som har makten då han bestämmer hur projektet ska 

utföras och på vilka villkor.  

Beställaren håller även i pengarna och om han inte är nöjd med slutresultatet ses 

troligtvis projektet inte som lyckat. Återigen pekas det på att beställaren måste veta 

hur mycket material och produktion kostar och kan därmed inte alltid få det han vill 

om budgeten ska hållas.  

5.1.5 Partnering om 10-20 år 

Partnering har funnits med i byggbranschen under lång tid. Hur stor utsträckning 

avtalsformen har använts i handlar mer om vad som är inne eller ute i 

byggbranschen. Under en tid låg det stort fokus på att bygga snabbt, en annan tid 

låg stort fokus vid att bygga miljövänligt. Hur partnering kommer att utvecklas 

beror också på byggherrens kompetens, vet denne vad den har och vågar sig på ett 

partneringavtal kommer det utvecklas. Det gäller då att beställaren vågar föreslå 

partnering som avtalsform. Idag är det entreprenörerna som föreslår partnering. 

Detta kommer förhoppningsvis ändras så även beställarna kommer med 

initiativtagandet till avtalsformen.  

5.2 Projektledarnas upplevelser av partnering 

Svaren och åsikterna kommer från de intervjuade projektledarna Niklas Karlsson-

ÅF AB, Mats Kollind-Tyréns samt Informant 1- WSP Sverige. 

5.2.1 När partnering bör användas 

När partnering ska användas har givit olika svar hos de intervjuade. Partnering kan 

enligt en projketledare användas när som helst och i vilket skede som helst, både i 

stora och små projekt. Han menar att det viktiga är att man vågar lita på varandra. I 

entreprenader där partneringavtal är involverat ställs det mer krav på samarbete, 

eftersom man som part har gått med på denna typ av avtalsform. Projektledaren 

tillägger att konflikter inte behövs i byggbranschen, att vara ovänner inte är rätt 
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sätt. Han menar att om man gör saker tillsammans, samtidigt som man har 

förståelse för varandra kommer alla tjäna på det, både ekonomiskt och 

relationsmässigt. Kunskap är något som inte enbart finns hos entreprenören, utan 

även hos beställaren och konsulterna. Han menar att man ska utnyttja aktörernas 

olika kunnande för bästa resultat.  

En annan projektledare menar att det beror på organisationen och hur driven den är 

på frågan om när man ska använda partnering. Vid utdragna projekt kan partnering 

vara svårt, menar projektledaren, då man byter ut personer där de personliga 

aspekterna inte stämmer överens. Byts människorna i organisationen ut kan det 

vara svårt att fortsätta i samma anda och hålla den röda tråden i projektet.   

Nästa projektledare säger istället att partnering bör användas vid nybyggnation eller 

likvärdigt där produkten är tydligt definierad. Däremot ska det inte användas vid 

projekt med många överraskningsmoment, till exempel renoveringar. Han påpekar 

att jobba mot löpande räkning med fullständig redovisning är det ärligaste sättet för 

alla parter att jobba på, men då krävs en tydligt definierad produkt så ett takpris kan 

sättas. Vid renovering kan det bli jobbigare hantering då det kan dyka upp flera 

överraskningar under arbetets gång vilket leder till en ständig förhöjning av 

takpriset.     

5.2.2 För- och nackdelar med partnering 

I och med att entreprenören får betalt per timme och för det han faktiskt gör, kan 

han välja att inte använda företagets snabbaste hantverkare, menar en av 

projektledarna. Dock är risken liten eftersom entreprenören vill visa att han är 

duktig och förtroendeingivande, där av väljer han sina bästa hantverkare. 

Projektledaren fortsätter med att det är en risk oavsett vilken entreprenadform 

projektet går under när ersättningsformen är löpande räkning. De fördelar som 

pekas på är att samarbetet mellan parterna ger en stor kunskapsbank. Han menar 

även att det är positivt att beställaren är mer delaktig med sitt kunnande.  

Grundtanken med partnering är bra. Dock menar en projektledare att det gäller att 

alla parter har samma syn på vad partnering innebär. Om det läggs mer tid på att 

arbeta igenom projektet under projekteringen får man igen det på slutet och en win-

win-situation kan skapas. Det gäller även, enligt nästa projektledare att det inte blir 

för stort fokus från entreprenören på att jaga efter ÄTA-arbeten.    

5.2.3 Faktorer som ska finnas med för att partnering ska ses som lyckat 

Alla projektledare pekar på att samarbete och god personkemi är grundstenen för 

att partnering ska ses som lyckat. Därefter skiljer sig svaret åt då en projektledare 

anser att det handlar om att våga lita på varandra och att man inte är misstänksam 

på allting som sker i ett byggprojekt. En annan projektledare menar på att ärlighet 

mellan parterna är det som är det viktiga då öppna böcker som redovisningsform en 

självklarhet. Näste projektledare anser att alla de inblandade ska veta sin roll i 

projektet för att konfrontation ska undvikas och att det är en faktor för att 

partnering ska ses som lyckat. 
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5.2.4 Projektledarens påverkan i ett partneringprojekt 

De tre projektledarna menar att deras position har en stor påverkan i ett projekt där 

partneringavtal används. Den ena projektledaren påpekar att han som projektledare 

har stor påverkan då han har lång erfarenhet i branschen och vet  hur avtalen bör 

utformas. Som tidigare nämnts gäller det då att alla parterna jobbar som ett team 

mot ett gemensamt mål. 

5.2.5 Partnering om 10-20 år 

Byggbranschen vill utvecklas men för att det ska ske behöver beställaren och 

entreprenören viljan att skapa mer förtroende för varandra. Att låta beställaren vara 

mer delaktig i projekten och låta entreprenörerna visa att de är duktiga på det de 

gör. Det krävs också att alla partnerna då lär sig hur partnering fungerar och hur 

man ska komma in i det.  

5.3 Entreprenörernas upplevelser av partnering 

Svaren och åsikterna kommer från de intervjuade entreprenörerna Christoffer 

Nilsson-Lagans Byggnads AB och Thomas Börjesson-Blekinge Rot AB.  

5.3.1 När partnering bör användas  

Entreprenörernas åsikter stämmer till viss del överens, båda anser att partnering ska 

användas då det finns många okända faktorer. Den ena entreprenören anser att 

partnering även kan användas vid nyproduktion men då ska avtalsformen användas 

redan i projekteringsstadiet. Vet man en entreprenör som har bra idéer och som 

man litar på, menar den andre entreprenören att man då med fördel kan använda sig 

av partneringavtal.  

5.3.2 För- och nackdelar med partnering 

Entreprenörerna anser att samarbetet är den stora fördelen med partnering. Det är 

positivt att beställaren får vara med och besluta då detta leder till att jakten efter 

ÄTA-arbeten minskar. Dock gäller det att beställaren och entreprenören verkligen 

är överens om vad som ska göras innan projektet startas upp, detta för att undvika 

uppbromsningar och förseningar. En annan fördel med partnering enligt 

entreprenören är att det kan bli billigare än vad man tidigare tänkt sig på grund av 

förbättrande lösningar som i sin tur också kan leda till kortare byggtid. Man menar 

dock på att det finns en risk för utdragna diskussioner i och med att man ska arbeta 

fram besluten tillsammans. Det gäller då att samarbetsklimatet hålls på en behaglig 

nivå genom hela projektet för att risken inte ska uppstå.    

För entreprenören läggs ett stort ansvar på honom då han har möjlighet att påverka 

beställarens ekonomi. Samtidigt ses det som en fördel då han blir driven av genom 

att hitta så smarta och billiga lösningar som möjligt.  
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5.3.3 Faktorer som ska finnas med för att partnering ska ses som lyckat 

Öppenhet omkring ekonomin är viktigt och att uppföljningar och redovisningar 

krävs med jämna mellanrum menar entreprenörerna. En av dem påpekar att det 

behövs även öppenhet i projekteringen och att personkemin måste stämma mellan 

projektdeltagarna. Fungerar inte samarbetet så fallerar hela projektet.  

För att partnering ska ses som lyckat behövs även, enligt en av entreprenörerna, 

duktiga personer med rätt kompetenser som tidigt kommer in i projekteringen. Han 

menar att det är där en stor summa pengar kan sparas in. 

5.3.4 Entreprenörens påverkan i ett partneringprojekt 

Som entreprenör har man stor påverkan i ett partneringprojekt. Beställaren vill ha 

vad de betalar för, detta kan entreprenören ge dem genom att visa ansvarstagande, 

påvisa kunnighet, hjälpsamhet samt att han lämnar bra kvalitet på arbetet som 

gjorts. Det anses även att entreprenören genom sin kunnighet inom både det 

tekniska och ekonomiska området kan påverka effektiviteten i ett projekt.  

5.3.5 Partnering om 10-20 år 

Entreprenörerna tror att partnering kommer vara mer vanlig, främst på 

anläggningsområdet. Man anser att det är en bra avtalsform men om den ska 

användas mer krävs det ärlighet från alla parter vid upphandlingen.  

Entreprenör tar med sig metoder och kunskaper från ett projekt som man sedan 

använder i efterkommande projekt och så vidare. På så sätt kan en bra organisation 

utvecklas inom företaget. Det som skulle kunna hindra partneringprojektens 

utveckling är om det fortsätts att experimenteras med upphandlingen som det görs 

idag, menar en av entreprenörerna. Han menar att få har erfarenhet av partnering 

och blir det komplikationer för att upphandlingen inte gjorts på ett ärligt sätt, 

kommer beställarna skrämmas iväg istället för att lockas till att prova något nytt. 

Ett annat alternativ för att partnering ska utvecklas menar entreprenören är att skapa 

en praxis som visar hur man bör gå tillväga vid ett partneringsprojekt och som alla 

kan använda. 

5.4 Kvarteret Jakob i Älmhult 

Kvarteret Jakob består av 28 hyreslägenheter belägna i Älmhult. Projektet 

innefattar en totalrenovering som inkluderar stambyte, installation av ny 

ventilation, nya ytskikt, ny köksinredning, nya lägenhetsdörrar samt fönsterbyten. 

Projektet påbörjades 2013. Älmhultsbostäder som beställare har gjort en 

upphandling på totalentreprenad med partneringavtal med entreprenören Lagans 

Byggnads AB.  

En del av rapportens syfte och mål var att undersöka om Älmhultsbostäder hade 

gjort rätt val i att välja bort incitamentavtalet. Resultatet av detta presenteras nedan. 
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Beställaren säger att valet av att inte välja incitamentavtal i detta projekt berodde på 

att projektet är just en ombyggnation där man inte vet exakt vad som kan dyka upp 

och det ansågs vara en stor risk. Projektledaren pekar istället på att handlingarna 

inte var fullständiga och valde därför att inte ha med ett incitamentavtal.  

Beställaren tror att användning av incitamentavtal i ett partneringprojekt är en 

fördel då det kan motivera entreprenören att sträva mer mot de satta målen. Dock 

ångrar han inte valet att inte ha med incitamentavtal i projektet. Detta berodde på 

att det var ett renoveringsprojekt samt första gången Älmhultsbostäder skulle 

använda sig av denna typ av avtalsform och arbetssätt. En representant för 

Älmhultsbostäder säger att i kommande etapp har det beslutats om att införa ett 

incitamentsavtal vilket han hoppas kommer ge ett positivt resultat 

Projektledaren för renoveringsprojektet menar att valet att inte ha med 

incitamentavtal berodde på att de inte hade en klar bild över projektets omfattning. 

Beställaren, tillsammans med projektledaren, hade heller inte tid eller pengar till att 

skapa ett förfrågningsunderlag då renoveringen skulle börja med kort varsel.  

Istället för att använda incitamentavtal menar projektledaren på att entreprenören 

motiveras av vetskapen att det eventuellt kommer att komma en till etapp efter 

denna och att de har stor chans att få fortsätta.  

Projektledaren säger att hade samarbetet mellan parterna sett något annorlunda ut 

om incitamentavtalet hade funnits med. Man hade vetat mer om hur man skulle gå 

tillväga genom hela projektet och detta hade i sin tur motiverat entreprenören lite 

mer då de kan köra på ackord. Detta hade lett till att tid hade kunnat sparas in. 

Dock hade det varit mer diskussioner om ekonomin. Följden hade blivit mer 

tilläggsarbeten vilket man nu slipper då incitamentavtal inte finns. 

Entreprenören tror inte att slutresultatet hade sett annorlunda ut om det hade funnits 

med ett incitamentavtal. Han inflikar med att man på Lagans Byggnads AB bara 

har ett sätt att arbeta och att det inte hade ändrats på grund av ett incitamentsavtal. 

Något som entreprenören vill ändra på till nästa etapp är att inkludera målaren och 

golvläggare/plattsättaren in i partneringprojektet, se Figur 3 på kommande sida. 

Anledningen till detta är att de får pengar för all extraarbete de gör och att det blir 

en massa ÄT:or som projektledaren, entreprenören och den berörda 

underentreprenören behöver godkänna. Hade de varit inkluderade i 

partneringavtalet hade det sparat tid.  

 

.   
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Figur 3: Hur avtalen kan komma att se ut i kommande etapp i projektet Kvarteret Jakob.  
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6. Analys 

Vid analys av resultaten jämförs och analyseras resultatet med teorin som är 

skriven i tidigare avsnitt.   

6.1 Upplevelsen av partnering 

I teoriavsnittet skrivs det att Kvarteret Krönet i Solna har upplevts som ett positivt 

projekt, både från hyresgäster och inblandade aktörer. Att partnering ses som 

positivt kan uppmärksammas hos de intervjuade som har tidigare erfarenhet av 

avtalsformen. Hade fler av de intervjuade haft större och mer varierande erfarenhet 

av partnering hade troligtvis upplevelsen varit med varierande. Men utifrån de 

resultat som fåtts skulle avtalsformen partnering inte existera om det inte hade setts 

som överhängande positivt.  

De intervjuades för- och nackdelar stämmer överens med de för- och nackdelar som 

Fernström beskriver i teorin. Men det man trycker på framför allt är att partnering 

ses idag som positivt, men alla är överens om att det krävs stort engagemang från 

alla parter, inte minst från beställaren. Om beställarens engagemang beskrivs det i 

teorin något motsägelsefullt. Å ena sidan menas det att byggherren är en viktig part 

i ett partneringteam som behövs under hela projektet medan det å andra sidan 

påpekas att det är en nackdel för beställaren då det just krävs ett så pass stort 

engagemang. Om det saknas engagemang från beställaren bör eventuellt partnering 

inte användas utan mer lämplig arbets- och avtalsform. Är beställaren alltför 

engagerad kan det istället ställa till problem i form av att projektet kan komma att 

bromsas upp. 

6.2 Kvarteret Jakob 

När partnering bör användas är det delade åsikter om mellan de intervjuade. Vad 

beror det på? Antagligen beror detta främst på att de intervjuade har olika 

erfarenheter av partnering, gällande både längder, typer och hur resultatet av 

projekten har blivit.  

Fernström (2003) menar att i Sverige är det entreprenörerna som har kommit med 

förslaget om partneringavtal. Så är det i de större företagen så som NCC och 

Skanska. Men i Kvarteret Jakob var det beställaren med påverkan från 

projektledaren som kom med förslaget. Hade partnering inte valts hade en ren 

totalentreprenad inte varit det optimala då det inte fanns några färdiga handlingar. 

Entreprenören hade även då haft möjlighet att jaga ÄT:or vilket hade lett till 

höjning av takpris. Även ekonomin hade varit svårhanterad i och med handlingarna 

inte var fullständiga. Vid totalrenoveringar vet man heller inte vad som döljer sig 

inne i konstruktionen och vilka kostnader detta kan medföra.  

Studien om Kvarteret Krönet påvisar en positiv upplevelse gällande partnering med 

incitamentsavtal. När det gäller Kvarteret Jakob ansåg Älmhultsbostäder att de hade 

gjort rätt val i att välja bort incitamentsavtalet. Även entreprenören i det här fallet 

kände detsamma.  
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Upplevelsen av partnering 

Efter att ha studerat resultatet kan det ses att de flesta intervjuade anser att 

partneringavtal ska användas när det finns flera oklara faktorer, till exempel vid 

renoveringar. Dock säger en projektledare att partnering bör användas vid tydligt 

definierande projekt. Denne påstår även att vid många okända faktorer blir 

partnering snarare en börda än ett hjälpmedel. Med det vill han säga att om det är 

för många okända faktorer har man dels inte tid till den ständiga konversation som 

krävs, dels takprishöjningarna som uppstår som kan vara ekonomiskt tyngande för 

beställaren.  

Ur detta kan slutsatsen dras att flertalet intervjuade har arbetat med partnering vid 

renovering och därmed har olika erfarenhet utav detta. Har resultaten blivit lyckade 

tror de troligtvis mer på partnering vid renovering än för de som inte haft ett lyckat 

resultat. Vidare hade några av de intervjuade enbart haft ett projekt med 

partneringavtal, vilket gjorde att de bara kunde ge åsikter om just det. Hade 

erfarenheten varit större hos de intervjuade hade det troligtvis lett till flera olika 

åsikter om partnerings användningsområde. 

Gösta Fernström (2012) nämner i boken Handbok i partnering att en av partnerings 

nackdelar är att det krävs stort engagemang tidigt från parterna i ett 

partneringprojekt. Detta har kunnat ses utifrån intervjuerna som gjorts. Då 

påpekades att det speciellt krävs ett stort engagemang från beställaren samt kunskap 

om både ekonomi och byggteknik. Entreprenörerna anser dock att det även krävs 

ett stort ekonomiskt ansvar från deras sida då de har hand om både deras egen och 

beställarens ekonomi, detta påpekar bland annat Christoffer Nilsson (2014).  

För att alla ska ha kunskapen och förståelsen om partnerings delar innan projektet 

sätts igång bör kanske en partneringutbildning ges till alla som är inblandade i 

projektet. Dock kostar en utbildning både tid och pengar. Är det entreprenören eller 

beställaren som ska betala för en sådan utbildning? Detsamma gäller även de 

workshops som Ulf KG Olsson (2012) skriver om i sin bok Affärsmodeller för 

partnering och utökad samverkan. Olsson skriver om vikten av dessa möten men 

inget om vem som ska stå för de kostnader som utbildningar och workshops utgör. 

I ett mångmiljonprojekt utgör dessa kostnader ingen större procentsats av den totala 

kostnaden för beställaren och kanske man därmed väljer att genomföra utbildningar 

eller workshops. I ett stort projekt kan sammanhållningen från projekteringens 

början bli avgörande för hur övriga tiden kommer bli. I små, kortare projekt blir 

procentsatsen större och märks av på ett annat sätt, projektgruppen kanske inte 

heller är stor, vilket leder till att man kan ge en ordentlig översikt på ett kortare 

uppstartsmöte. 

Fernström (2003) nämner partneringledaren som ett framtida yrke och kanske är det 

en sådan som behövs för att partnering ska kunna utvecklas vidare. Idag finns inte 

denna yrkestitel och därmed har projektledaren fått ta dennes roll. 

Partneringledarens uppgift kommer bli att hålla i alla trådar i ett projekt samt att få 

alla införstådda i avtals- och arbetsformen. För att detta ska uppnås krävs det att 

ledaren både har erfarenhet av partnering men även är expert inom ämnet.      
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Att alla är införstådda och vet vad partnering innebär i det aktuella projektet är en 

väldigt viktig faktor. Christoffer Nilsson (2014) nämner att både beställaren och 

entreprenören måste vara överens om vad projektet innefattar innan man startar 

igång det. Även Informant 1 (2014) är inne på samma tanke, ju mer tid som läggs 

på precisering av projektet desto mindre förvirring blir det, speciellt i slutet.  

Fördelarna med partnering för entreprenören enligt Fernström (2012) är att de 

kommer in i tidigt skede i projektet. Entreprenören är tekniskt- och 

konstruktionsmässigt kunnig och kan därmed ge bra lösningar som i sin tur kan 

minska kostnaderna. Detta är något som de intervjuade håller med om. Ur 

beställarens synvinkel kan de undvika att ta med entreprenören tidigt i projektet då 

entreprenören ur ekonomiskt perspektiv är dyr. Entreprenören får oftast betalt på 

löpande räkning, vilket innebär att han får betalt för den tid han handlägger på 

projektet, inte enbart då han är ute i fält. Följden av ett sådant handlande från en 

beställare är att denne går miste om de förbättrande lösningar entreprenören kan 

bidra med i projekteringsstadiet.  

De flesta parter är överens om att partnering ska användas vid längre och dyra 

projekt. Informant 1(2014) nämner risken med partneringavtal vid längre och 

utdragna projekt då det kan förkomma byte av individer i organisationen. En 

diskussion kan vara att partnering fungerar optimalt om samma organisation är med 

från projekteringen fram till slutbesiktningen. Den viktigaste komponenten i ett 

partneringprojekt har uppmärksammats vara förtroendet mellan de inblandade 

parterna. Byts då individer i organisationen ut kan förtroendet vara svårt att bevara 

då det behöver byggas upp igen. Men då gäller det att organisationen är stark från 

startskedet.  

Slutsatser som kan dras är att 

 partnering upplevs övergripande som positivt från alla parter.  

 det är viktigt att alla är införstådda vad partnering innebär i det aktuella 

projektet.  

 det är svårt att specificera vilken typ av projekt partneringavtal bör 

användas vid. 

  det är viktigt att beställaren arbetar med en organisation denne litar på och 

har förtroende för.  

 alla parter får medverka i tidigt stadie så allas kunskaper kan utnyttjas 

maximalt. 
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7.2 Kvarteret Jakob  

En slutsats som kan dras efter de intervjuer som har gjorts, är att Älmhultsbostäder 

gjorde rätt i att inte ha med incitamentsavtalet i den första etappen.  Detta då de inte 

visste vilken omfattning projektet skulle få då ytskikten rivits vilket Kristoffer 

Norin (2014) och Niklas Karlsson (2014) nämner tidigare, se Bilaga A och Bilaga 

E. Karlsson (2014) påpekar även att färdiga handlingar kunde då heller inte göras 

på grund av alla okända faktorer samt pressen att börja så fort som möjligt. Ett 

incitamentsavtal i det skedet hade troligtvis gått åt till alla de okända faktorer som 

uppkommit under projektets gång och win-win-situationen hade gått förlorad. Till 

nästa etapp finns det möjlighet att göra handlingar och man vet därmed hur man ska 

gå tillväga och ett incitamentsavtal kan därför vara aktuellt.  

Trots positiva resultat vid Kvarteret Krönet där man använt sig av incitamentsavtal, 

påvisar ändå de intervjuer och studier som gjorts om Kvarteret Jakob att 

Älmhultsbostäder AB gjorde rätt val när de valde bort incitamentsavtalet i första 

etappen. Trots deras val har projektet givit Älmhultsbostäder AB ett positivt intryck 

av partnering. Detta beror bland annat på det fungerande samarbetet mellan 

beställaren, projektledaren och alla inblandade entreprenörer. I det här fallet har 

beställaren fått vara mer aktiv och engagerad vilket upplevs som övervägande 

positivt. Även entreprenörerna har upplevt samarbetet som positivt och de menar 

att de inte har påverkats av avsaknaden av incitamentsavtal då de enbart arbetar på 

ett sätt.  

Ett incitamentsavtal behöver inte alltid inkluderas i ett projekt med partneringavtal 

för att det ska ses som lyckat. Kvarteret Jakobs första etapp är ett bra exempel på ett 

sådant projekt.     

7.3 Övriga tankar och diskussioner 

En risk som tidigt uppmärksammades är att om inte tre personer ur varje 

urvalsgrupp intervjuas kan det bli problem att analysera deras svar och ställa dessa 

mot varandra. Detta är något som inte har kunnat påverkas.  Det utföll sig att enbart 

två entreprenörer kunde svara på intervjun för denna rapport. Det har lett till att 

resultatet av entreprenörernas upplevelse av partnering inte har blivit lika 

varierande som de övriga parternas.  

Under genomförandet av intervjuerna framkom det ytterligare två personer från 

beställarens sida hos Älmhultsbostäder AB. Detta behövdes för att få ett komplett 

resultat om incitamentsavtalets betydelse i projektet och för att kunna slutföra 

uppdaget från ÅF AB.   
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BILAGA A – Intervju med Niklas Karlsson, ÅF AB.  

Intervjun genomfördes 2014-04-17, på ÅFs kontor i Växjö och spelades, med 

klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer skrivas med 

kursiv stil. 

Vem är du och vad har du för position eller roll i projektet? Älmhultbostäders 

projekt. Niklas Karlsson, sektionschef, ÅF project management, började som 

projektledare åt Älmhultbostäder och nu mera även beställarombud för projektet. 

Men egentligen är min roll projektledare.Okej, du får gärna berätta lite om 

projektet, alltså hur det började och så vidare. Projektet började väl för något 

år sedan när jag och den före detta fastighetschefen diskuterade hur vi skulle lösa 

kvarteret Jakob. Jakob är ett bostadsprojekt med 28 lägenheter med bristande 

underhåll sedan många, många år. Man har väntat på att renovera den här 

fastigheten och nu har det gått så långt att man var tvungen att göra någonting och 

då så har ju jag erfarenhet av renovering av bostäder sen tidigare sen jag var 

entreprenör, känner ju andra bostadsbolag och har testat det här med partnering 

se tidigare. Nämnde det då för Kristoffer Norin som då vid tidpunkten var 

fastighetschef på Älmhultsbostäder och han fastande för detta. Vi var och gjorde 

studiebesök i Östra Göinge hos bostadsbolaget Klockaren där de renoverade 

lägenheter och de hade renoverat fastigheters badrum. Men i alla fall bestämde vi, 

i samråd med VD:n Tore Västergård, att vi ska försöka testa partnering. Eftersom 

vi hade ingen aning hur det såg ut egentligen i lägenheterna och vi tyckte inte att, 

äh, vi tyckte att det kändes bra att få med en entreprenör i de här besluten som ska 

tas i ett projekt med den erfarenheten som entreprenören har, tillsammans med den 

erfarenheten som Älmhultsbostäder har, att man tog ett gemensamt beslut att det 

var det bästa för projektet. Plus att i sammanhanget också att det var ju begränsad 

ekonomi då. De hade en viss summa pengar så det fick inte kosta mer helt enkelt. 

Plus att i ett sådant här renoveringsprojekt är svårt att tala om att man ska höja 

hyran då det egentligen är bristande underhåll. Då kom vi fram till att vi använder 

partnering då. Har du någon tidigare erfarenhet av partnering och ja, i sådana 

fall, hur gick det och har du kunnat använda de här erfarenheterna senare? 

Ja, jag har ju haft två partneringprojekt innan. Ett jättestort 2002 som inte föll så 

väl ut. Vad berodde det på? Det berodde nog på okunskap i det skedet att 

entreprenör och beställare hade väl olika syn på vem som ansvarade för det här 

med de tekniska lösningarna som togs fram och eftersom beställaren tyckte det låg 

på entreprenören och entreprenören tyckt det låg på beställaren, egentligen ligger 

det ju faktiskt på bägge två. Där blev det en konflikt emellan då kan man säga och 

det slutade med en konflikt och den löste sig i och för sig men det blev om mycket 

pengar då och det var ju ett jättestort projekt då, det var på över 100 miljoner. Och 

en så har jag haft ett mindre på tre fyra miljoner där jag visste sen tidigare vilken 

denna entreprenören var och hurdan han är och då är det lättare när man känner 

varandra sen tidigare och vet vad han går för. Hade du arbetat med honom 

tidigare då? Ja det hade jag, jag hade anlitat honom som entreprenör och visste 

hurdan han var. Och det slog väldigt väl ut. Men där var man nog mer klar om vad 

det handlade om från början. Vi var nog lite tydligare. Har man större koll på 

vad projektet handlar om från början så kommer det sluta bättre? Det är 

viktigt att man är tydlig och klar från början, då är det lättare. Så är det i alla 

projekt men framförallt med partnering tror jag. Man kan ju välja partneringavtal 

med totalentreprenad och utförandeentreprenad och i detta fallet så ville vi göra 
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detta tillsammans då vi inte hade någon aning om hur det såg ut och försöka hålla 

ner pengarna tillsammans. Har du använt de erfarenheterna du fick i de förra 

projekten nu i detta också? Ja, det har jag. Det har jag gjort fullt ut. Väldigt noga 

med att vi skriver ner allting i alla byggnadsprotokoll som vi kom överens om. Så 

det inte blir några diskussioner om vem som ansvarar för vad och sen så är det ju, 

när vi gjorde den här förfrågan, eftersom det är Lagen om Offentlig Upphandling 

så måste ju alla få samma chans att lämna anbud och då gjorde vi så som jag 

tycker är riktig partnering. Det fanns ju bara en summa och sen var det ju en 

organisation som man skulle klara, man skulle klara miljömål och kvalitetsmål och 

det gör ju de flesta idag och det slutade ju med att den som hade lägst påslag var 

den som fick jobbet och om man klarade organisationen. Det krävs också 

organisation på ett partneringjobb att de som håller i det är duktiga ledare och har 

koll på ekonomin. Det ställer nog mer krav på själva platschefen än vad det gör i 

ett traditionellt bygge. För han måste ju ändå hitta en god stämning, kanske ännu 

mer än i normala fall. När anser du då att partnering ska användas och när inte 

användas? Alltså ska man bara använda det vid renoveringsprojekt eller vid 

större projekt eller när ska man använda det? Man kan nog använda det 

egentligen när som helst, i vilket skede som helst. Stora som små projekt då? Ja, 

det handlar mer om att man hittar en relation mellan beställare och entreprenör 

som inte är så vanligt. Att man vågar lita på varandra. Folk kan alltid luras och 

jävlas, det kan man alltid göra så det kan man inte bortse från. Det kan man göra i 

alla entreprenader på något sätt, men här ställer vi mer krav på att man har ett 

samarbete då det egentligen är det som är så lockande. Det behöver inte vara 

konflikter i byggbranschen, man behöver inte vara ovänner utan man kan faktiskt 

göra saker tillsammans och att man förstår den andra parten eftersom att alla vill 

tjäna pengar. Och det är inget fel med det, så är det. Och att man kan göra det 

tillsammans. Framförallt så finns det väldigt mycket kunskap i branschen både hos 

beställare, konsulter och entreprenörer och varför inte använda alla då? Det är lite 

så vi ser det, att man hjälps åt på bästa sätt. Och hantverkarna besitter ju väldigt 

mycket kunskap som man kanske inte alltid använder och när man kommer dit och 

ställs inför ett faktum att man kunde gjort såhär istället och då är det ju för sent. 

Om de får vara med från början och tala om, de har ju erfarenheter från 

verkligheten kanske. Och konsulterna kan ju läsa sig till att, eller om de till viss del 

har jobbat med det innan. Så det är det som känns som det rätta tycker jag. Vilka 

faktorer tror du ska finnas för att partnering ska ses som lyckat? Tydlighet i 

förfrågningarna så alla vet vad det handlar om. Att man är duktig på att 

kommunicera. Att man vill samarbeta. Att man kan våga lita på varandra och inte 

är misstänksam på allting, för det kan man vara. Sen är det så att jag tar ju mina 

stickprov och kollar om man har gjort rätt, för jag kan ju inte lita på folk fullt ut 

heller. Även om man gärna vill det. Kanske så. Ser du några nackdelar med 

partnering då? Nackdelar kan väl vara det att entreprenören känner det att han 

får betalt för det han gör och att han kanske inte behöver ha de allra snabbaste 

hantverkarna, han får ju betalt per timme då och att han kan ta det lite lugnare. 

Det kan väl vara en nackdel. Men är det en bra entreprenör så väljer han sina bra 

gubbar för att han vill visa att han är duktig. Den risken finns det med löpande, så 

är det med alla löpandejobb om man säger. Om man inte jobbar med någon form 

av incitament. Vilka fördelar ser du med partnering? Fördelar är att det finns en 

kunskapsbank som är mycket mycket större och ger större möjlighet att hitta bra 

lösningar och att man lär sig jättemycket tillsammans. Det är det som är det 

givande, att man gör någonting ihop med beställaren. Det är det som är det 

givande. Alltså att beställaren lär ju sig mycket av entreprenören också. De är ju 
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delaktiga mer i projektet. Du har ju nämnt tidigare idag att ni inte har använt 

er av incitamentsavtal i projektet i Älmhult, varför har ni inte gjort det? Vad 

har ni använt istället? I detta fallet så hade vi dålig koll på vad vi skulle göra och 

vad det fanns med. Det fanns ingen färdig handling utan ska man göra ett 

incitamentsavtal måste man nog mer veta vad man ska utgå ifrån. Så man har 

något att mäta mot. Vi hade ju en viss summa pengar. Det är kanske lättare nu, när 

vi har gjort en etapp och ta nästa etapp, för nu vet vi hur vi ska göra. Vi kan ju 

faktiskt skicka ut en handling ’såhär ska det vara’. Då kan vi ha någonting att mäta 

emot. Vi måste ha något att utgå ifrån. Så det var aldrig aktuellt, vi tog aldrig ens 

upp diskussionen faktiskt utan det var att vi skulle göra så mycket som möjligt för 

så lite pengar som möjligt. Och vi visste inte vad saker kostade och vi tyckte kanske 

inte att vi hade varken tid eller pengar till att göra ett riktigt förfrågningsunderlag. 

Vilket i många fall är väldigt bra för då vet ju alla vad som gäller. Men i detta 

fallet skulle vi göra det snabbt och vi skulle börja med en gång för de hade lovat 

Hyresgästföreningen att vi skulle börja i september detta året (alltså 2013) så då 

kom man ju igång tidigt så att säga. Istället för incitament är ju någon form av 

morot är väl bra men det har vi inget mer än alla inblandade vet att det kommer 

fler etapper i framtiden kanske. Och det är väl en sorts morot där de visar att de är 

duktiga då och att entreprenören tycker ju att det här är givande och lärorikt för 

dem, för det blir fin reklam mot andra företag om man kört ett partneringavtal och 

det går bra. Det är bra för deras framtida marknadsföring. För alla entreprenörer 

vill ju känna att de är, vad ska man säga, att folk kan lita på dem då, ett tryggt och 

bra byggföretag. Så man kan säga att reklamen blir moroten då? Ja det kan 

man säga. Vi är ju inte färdiga än men än så länge så funkar det bra. Men vi får 

väl se i slutet. Men om ni hade använt incitamentsavtal, tror du att samarbetet 

mellan parterna hade sett annorlunda ut? Jag tror det hade varit lite, om det nu 

hade varit så att vi hade vetat hur vi skulle göra hela vägen då hade det varit 

annorlunda. Då hade det varit mer, det hade blivit mer fart på entreprenören. Mer 

driv på honom, mer driv på gubbarna för då kan han möjligtvis köra på eller mäta 

på ackord och vi hade sparat tid. Men det är bara vad jag tror. Jag tror vi hade 

sparat tid. Däremot så hade vi kanske gjort så att vi hade haft mer diskussion om 

pengarna, när vi skulle jämför med någonting hela tiden. Då hade det varit 

tilläggsarbeten som hade höjt budgeten. Nu slipper man ju det också. Så det är på 

gott och ont. Men istället för fyra man så kanske hade det varit tre i vissa moment 

så kör man lite för lite för att de ska köra snabbare. Sen är väl kanske, man kanske 

få ha lite mer koll på ekonomin, eller på kvaliteten. Ska det gå bråttom och folk ska 

tjäna pengar kanske man tullar lite på det. Det är bara vad jag tror. Men nu kanske 

man tänker på att det är viktigt, man får ändå betalt så då kan man göra det så det 

blir snyggt och prydligt. Det där med incitament är på gott och ont i det fallet. Och 

alla människor är väldigt olika. En del hantverkare har ju sitt sätt att arbeta på, på 

alla sätt och vis så det spelar ingen roll. Han bryr sig inte om att läsa avtalen utan 

jobbar som han alltid gjort. Det flesta är nog säkert sådana. Så jag tror mer på 

möjligheten att alla kan tjäna mer pengar. Men du tror då att slutresultatet hade 

sett annorlunda ut om ni hade valt att ha med incitamentsavtal? Slutresultatet 

hade nog varit ungefär detsamma men det hade varit en annorlunda resa. Det hade 

varit fokus på andra saker. Det hade varit mer diskussion om ekonomin och kanske 

mer diskussion om utförandet. Och sen kan det vara att det styrt mig mer för att jag 

vet att de har en morot, att om de jobbar lite snabbare så tjänar de mer pengar så 

kanske jag tror att kvaliteten blir sämre men det kanske inte är så det kanske är 

samma. Fast jag hade fokuserat mer på det själv. I själva verket kanske det inte är 

någon skillnad. Men du har ju redan tagit upp att det finns lite risker med att 
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använda incitament, men tror du det finns några fler än just det här med 

kvalitet, något som du kan komma på? Det kan möjligtvis vara på 

arbetsmiljömomentet, att det kanske blir större risk. Men så är det ju generellt med 

ackord så det har ju inte med incitament utan har med ackord att göra. Vad 

innebär ackord? Ackord innebär att man mäter den tiden man jobbar, att gör du 

det lite snabbare än din lista så tjänar man lite mer. Så det har egentligen inte med 

incitament att göra utan det har egentligen att göra med ackord. Men annars så 

nej, det är ju morot. Det är ju bra att det finns en morot att man kan göra 

någonting. I detta fallet med incitament hade det varit att, löser man bara det med 

att kvaliteten ska vara okej och det går ju att hantera så är det ju en morot 

tillsammans för både beställaren och entreprenören att tillsammans få hitta smarta 

och bra lösningar. Det gynnar ju även beställaren att tjäna pengar. Så jag tycker 

nog att fördelarna uppväger nackdelarna. Vilka olika typer av projekt anser du 

att man bör använda sig av incitamentsavtal? Finns det några som man 

absolut inte bör använda det vid? Jag tycker inte man ska använda någon form, 

jag tycker inte man ska använda ackord vid till exempelvis avancerade projekt som 

sjukhus och sådant. Det ska va sådana arbetsmoment som är enkla, det finns inga 

enkla arbetsmoment men som man har gjort förut och som inte är väldigt 

avancerade. Är de för avancerade så vet jag inte. Äh, det funkar egentligen överallt 

egentligen, man skulle kunna ha det överallt. Fanns det en gemensam morot för 

entreprenören och beställaren. Bara man är noga när man skriver, hur man kom 

överens från början. På vilket sätt har du som projektledare här påverkat 

samarbetsavtalet eller så, samarbetet? Jag tror, i första skedet vad det att jag 

hade gjort det här förut och att jag inte är rädd att prova, för det är därför man 

inte gör det för första gången är jättejobbig. Men jag har gjort första gången två 

gånger innan. Första gången gick det dåligt och andra gick det bra så jag har ju 

lärt mig av mina misstag så jag vet ju vad jag själv gjorde fel. Första gången skulle 

jag varit mycket mycket tydligare. Men det var ju för att jag inte kunde heller. Och 

sen är det ju så att jag tror att min roll som projektledare så fokuserar jag på att se 

till att entreprenören och beställaren skapar ett bra klimat. Det tror jag att det är 

det som är grejen, att förstå att vi gör detta tillsammans. Och det är lite 

annorlunda mot vad man brukar jobba för då är man på något sätt motparter. Men 

här är vi på samma sida av bordet och det får jag jobba med. Att de förstår det och 

det är det som är det svåra. Att jag kallar dit entreprenören och beställaren till ett 

gemensamt problem, nu ska VI lösa detta, inte peka mot någon, utan det är faktiskt 

så att den har bäst lösning vinner på något sätt men det kan vara både beställaren 

och entreprenören och bägge ska vara överens om att detta är det rätta. Då är man 

ju två som tar det beslutet tillsammans. Det är ju den rollen som jag kan påverka, 

man får försöka vara lite smart så när man skriver protokoll att man tänker på att 

vi gör detta tillsammans. Man får formulera sig annorlunda helt enkelt, att det är 

ett gemensamt projekt. Hur tror du att partnering kommer se ut i Sverige om 10 

– 20 år? Alltså har det utvecklats och blivit den ledande samarbetsformen? 

Den ledande vet jag inte, men jag tror att det som kommer bli så för byggbranschen 

måste utvecklas någon gång. Första projektet jag var med på var 2002 och det är 

ju 12 år sedan. Det har faktiskt inte hänt så mycket sen dess men jag vet att de 

större företagen gärna har partering för det blir mindre risk för dem och de vill 

visa att de är duktiga såklart. Många beställare får kanske mer, kan vara med och 

påverka mer, det är vad jag tror och det går ju att hantera ekonomiskt. Det är ju 

liksom bara att jobba på det avtal som gäller med timpris och påslag. Sen, vill folk 

fuska i något sammanhang kan man alltid göra det och det går inte att bortse ifrån. 

Det kan man göra i alla entreprenadavtal. Och jag tror att alla i branschen tycker 
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det är trevligt att det byggs upp ett förtroende, att man kan göra saker ihop. Det vet 

jag att entreprenörerna vill också. Jag har själv varit entreprenör och vet att man 

tycker om att visa upp att man är duktig. Och sen att man får betalt för det man gör 

för mindre risk, det känns ju också bra. Och kanske då om man gör det för 

incitamentsavtal gör att man gör ett bra jobb och att man har bra hantverkare. Har 

man lyckats bra och man då får en extra peng för att man varit duktig är ju bra för 

alla samtidigt då som beställare tjänar pengar så är det ju verkligen en bra faktor 

att man har lyckats. Möjligtvis att jag är lite naiv och tror gott om branschen men 

ibland måste man ju testa också.  

 

 



  
 

 

Bilaga B, 1: (4) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

BILAGA B – Intervju med Christoffer Nilsson, Lagans 

Byggnads AB 

Intervjun genomfördes 2014-04-24, på Lagans Byggnads AB:s kontor i Växjö och 

spelades, med klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer 

skrivas med kursiv stil. Kompletterande frågor ställdes via mail och lagts till efter 

den muntliga intervjun nedan. 

Vem är du och vad har du för position i det här projektet? I Älmhultbostäders 

projekt. Position har jag i detta projektet att jag är platschef. Det var inte så 

mycket mer att säga om det. Vem jag är? Ja, Christoffer Nilsson är jag ju och jag 

utgår härifrån Växjö. Detta projektet ligger ju i Älmhult så jag pendlar ju där 

emellan. Varför ville ni ta er an detta projektet med partneringavtal? Om man 

säger så här så är ju jag fel person att intervjua för just den frågan, varför vi tog 

det här jobbet. Det är ju min chef, chefen för denna firman som har tagit projektet. 

Men jag kan ju tänka mig att det är för att det är ett intressant projekt. Men om jag 

talar för min del så är. Jag tror ju också på detta, nu när vi är halvvägs genom 

projektet så tror ju jag också på detta, så det är väl nyfikenhet. Har du erfarenhet 

av partnering sen innan eller är detta första gången? Nej. Men du får gärna 

berätta lite om projektet i Älmhult. Det är 28 stycken lägenheter är det ju i första 

etappen där vi ska totalrenovera alla ytskikt, byta alla stammar, byta alla 

elstammar och sätta nya FTX-aggregat till ventilation då. Så det blir ju kakel och 

klinker i badrum, nya kök, nya fönster, nya tamburdörrar, dränering av fastigheten 

ska göras. Ja, det har tillkommit mycket under tidens gång. Ju mer vi har kunnat 

påvisa att vi tjänar pengar, desto mer får vi göra. Det känns som en bra tanke. Hur 

har ni då tjänat pengar på detta? Vi har ju lagt upp en budget på detta projektet 

från början som vi ska förhålla oss till. Sen har det blivit ganska många 

extraarbeten, ÄT:or som det heter, i form av vattenskador och annat som gör att vi 

får göra lite nya jobb. Men ju bättre vi projekterar det desto bättre pengar är det 

ju, så är det. Vi fick strida ganska hårt för att byta få byta fönstren och fukten i 

fastigheten. Det påvisade verkligen att det behövs verkligen göras. Och då gjorde 

vi beräkningar på det då, både miljö- och energiåtgång på fönstren. Till slut så 

nappade dem på det när de förstod helheten i det hela. Att man kan spara pengar 

på att byta då? Ja, precis. Så fick vi byta fönstren tillslut så det fick vi också med 

att det är en stor del av projektet. Både det och så att källaren är en stor sak också, 

vi kan inte renovera där nere om den är så dålig. Så det är ju lite av det vi gör. Då 

kanske inte du har så stor koll på hur upphandlingen och partneringbiten ser 

ut där? Nej, det har jag inte. Men mellan vilka parter är det, mellan er och 

Älmhultsbostäder? Då är det så att i detta projektet, alla som är upphandlade på 

partnering är det byggnation eller bygg, alltså vi och alla installatörer: vs och 

vent. Så de är alltså UE till er då? Ja, de är UE till mig, så de är partnering 

också. De som inte är partnering är målare och plattsättare/golvläggare. Hade ni 

velat ha dem också inkluderade i avtalet? Jo men nu i efterhand så JA. Pengarna 

ska ju ändå fram om man säger så. De får ju pengar för extrabetena de gör, bara 

det att både jag, projektledare och den berörda underentreprenören i sig får lägga 

energi på det att göra sina ÄT:or och vi ska godkänna dem, man ger dem ju mer tid 

i projektet om de är med på partnering om man säger så. Hur kom du i kontakt 

med partnering och hade du någon åsikt om det tidigare eller var det bara helt 

nytt? Jag hade hört om det, var det var och lite så, absolut. Och hur jag kom i 

kontakt med det, det var ju för att jag fick uppdraget. ’Vill du driva det här 
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projektet?’ och då sa jag Absolut! Berodde det då på nyfikenhet från din sida 

eller var du verkligen beordrad att ta uppdraget? De beordrar ju inte så utan vi 

tar ju till en diskussion om jag tycker om det och då lägger vi ju fram projektet. Så 

går det till här. När tycker du att partnering ska användas och när tycker du 

inte att det är någon större vits med det? Jag har ju inte jättestor erfarenhet av 

det. Mitt första svar skulle vara där det är mycket. Som det vi håller med 

renoveringar och så nu då är det jättebra tycker jag och vid många olika 

störrprojekt, absolut. Det måste ju säkert vara bra vid nybyggnation också om man 

börjar med det redan i projekteringen då givetvis och hitta andra lösningar och 

förbilligande omständigheter. Allt handskande med extraarbeten/tilläggsarbeten 

görs ju i samråd med beställaren och om man då jämför med en totalentreprenad 

där det är jag mot beställaren känns det ju som då jag vill få igenom mina pengar 

med ’det här måste vi göra’ och nu är det mer så att vi gör det tillsammans. Att vi 

hittar en lösning och det känns bättre. När man inte ska använda partnering. Jag 

har ju ingen direkt erfarenhet om det. Men jag har hört andra som tycker och 

tänker när man inte ska använda partnering. Ja det får andra stå för, jag har ju 

själv ingen erfarenhet. Hur kan du som entreprenör påverka samarbetet mellan 

alla parter? Hur tror du att du som entreprenör kan få så bra samarbete som 

möjligt mellan alla parter? Menar du mellan mig och UE? Ja, eller mellan dig 

och beställare eller projektledare. Det tror jag man kan väldigt mycket. Det kan 

man ju. De vill ju ha vad de betalar för och visar man för betalaren att man är 

kunnig och att man är bra och tar sitt ansvar, att vi lämnar bra kvalitet och att man 

hjälps åt. Så tycker jag att man kan påverka mycket faktiskt. Har det funkat bra 

med partnering i detta projektet då? Ja, det har det. Absolut! Det har det, 

absolut! En del UE, precis som vi, är inte vana att jobba såhär, öppen redovisning 

av nedlagda kostnader såhär. Men vi har blivit det. Jag sitter med allas ekonomi då 

ju och jag är väldigt insatt. Men de har ju lite svårt att få till en redovisning, man 

får ju dra, man får hjälpa dem och piska på dem lite för att verkligen. Vi har ju en 

betalningsplan lagd mot UE och då kör de mest på den, enda till slutet om man 

säger, det står att de ska fakturera en miljon i månaden och då gör de det, en del. 

Istället skulle de ge oss de nedlagda kostnaderna varje månad. En del funkar det 

med, en del funkar det inte med. Ett bra tillfälle att få fram det då är ju att förklara 

att jag hur det är för beställaren. Det löser sig ju alltid i slutänden. Ser du några 

direkta nackdelar med partnering? Nej, det gör jag inte egentligen. I detta 

projektet har ju givetvis beställaren fått vara med mycket, väldigt mycket och tycka 

och tänka och ha sina egna idéer och det är ju åt dem vi bygger så jag tycker ju 

självklart att de ska vara med, ibland väldigt mycket. Vi är ju vana vid att jobba på 

ett sätt och planera. Ibland så går det lite sakta i deras tänkande och då får man gå 

tillbaka om saker som de har tänkt om om att de vill ha si eller så. Det kostar ju 

mer pengar, det där med att man får ta om saker som man kunde haft med från 

början. Så har det blivit lite i detta projektet att vissa synpunkter kom upp väldigt 

sent, bland annat med ventilationen; om hur den skulle dras, om vi skulle ha 

centralaggregat kontra lägenhetsaggregat. Och det ändrades ju från 

lägenhetsaggregat till centralaggregat och det gjorde ju rätt så mycket. Det var ju 

beställarens synpunkt och jag kan ju tycka att det skulle ju varit med från första 

början då ju. Sen klubbades det beslutet att vi skulle ha det si och så men sen kröp 

det fram senare att ’vi kanske skulle ha det så ändå’. Visst, så är det. Det är deras 

pengar ju men visst, man känner ett väldigt stort ansvar. Ett otroligt stort ansvar 

när man kan påverka någons ekonomi så och då blir man driven av att göra det så 

bra och billigt som möjligt på något lustigt sätt. Jag känner mer ansvar för 

ekonomin i ett sånt här projekt än i ett vanligt projekt. Fördelar då med 
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partnering? Har man en öppen dialog hela tiden med beställaren och har väldigt 

mycket kontakt och information, information och information så blir det aldrig 

något snack. De får vara med att ta besluten. ’Vad tycker ni om det här? Ska vi 

göra si eller så?’. Jag kommer med förslag och de får ta hur de vill ha det 

utseendemässigt. Så mest det och då minskar just ÄT:orna. Håller man på med dem 

och får dras med dem blir det ÄT:or så blir det väldigt ibland livliga diskussioner. 

Om man är berättigad till dem eller inte. Så blir det inte här. Här har vi diskussion 

istället för att vi att vi ska välja om vi ska göra så här eller så här och då blir 

klimatet mycket mycket bättre. Det är den största fördelen med partnering. Det här 

med dialogen då eller? Ja att, att man kan lägga mycket energi på att driva 

projektet istället för att sitta och jaga Ät:or hela tiden. ’Det här ingick inte i vårt 

anbud och det här var inte med’. Här är det ju raka rör och så försöker man hitta 

det billigaste och bästa att lösa det på. Har ni lyckats hålla budgetar och 

tidsplaner? På båda frågorna nej! Eller budgeten hölls på så sätt. Men så ökade 

det med fönsterna där va? Fönsterna ökade den, dräneringen av huset ökade den 

och sen har vi ju våra ventilationslösning som ändrade den och vattenskadorna 

som vi haft i princip varenda badrum. Så den har ökat absolut. Annars så har vi 

gjort väldigt bra, om det blivit som vi tänkt från början. Och om ni inte hade haft 

partnering, hade det sett ännu bättre ut med tidsplaner och budget eller hade 

det blivit annorlunda med ren totalentreprenad? Nej, tidplanen går inte att 

påverka så pass. Nej, jag tror inte det. Det som har styrt oss rätt så mycket här så 

är det vattenskadorna. Hur de kommer fram och inte kommer fram. Men man är 

väldigt på att gubbarna ska ha att göra hela tiden. Det vi inte kommer fram till där 

så försöker vi hitta något annat att göra. Så tidplanen är väl som den är, det är 

vattenskadorna som gör att den har förskjutits. Har det blivit bättre 

konstruktionslösningar nu i och med partneringavtalet? Nu när man kunnat 

bolla fram och tillbaka med beställaren, har det blivit bättre? Jag tycker det. 

Samma som jag tror även att de som sitter som beställare här är ju erfarna i 

fastigheten som sådan. De kan ju mycket om den och vet mycket om den och när det 

är så öppen dialog som det är här så skäms man inte för att fråga. De kan bidra 

med mycket de med ju. I en totalentreprenad hade man kört sitt race och låtit de stå 

vid sidan om, nu är ju de mycket mer delaktiga. Det är bra. Tror du att 

slutresultatet hade varit annorlunda om det hade varit med incitamentsavtal i 

det här avtalet? Svårt att säga. Nej, knappast. Men det kanske skiljer från 

entreprenör till entreprenör men som jag har erfarenhet med mina killar så har vi 

bara ett sätt att jobba på och det är att komma fram, fram, fram och göra ett bra 

arbete. Det finns bara ett tempo, så för oss hade det inte spelat någon roll. Sen vet 

man inte hur det är när det kommer mer entreprenadkillar då kanske och jobbar, 

då kanske det hade varit annorlunda. Men nej, jag tycker vi drar på så mycket det 

bara går så det hade nog inte gått att påverka. Tror du att det hade funnits med 

några risker att ha med, eller att det finns några risker att ha med 

incitamentsavtal i ett partneringavtal? Det här med att kvaliteten blir sämre 

om hantverkaren ska arbeta snabbare och kvaliteten blir lidande i och med att 

kvalitet är viktig i partnering att man får den bra. Den är i och för sig alltid 

viktig oavsett om det är partnering eller inte. Nu blir det ju lite speciellt här, för 

det är ingen utav mina killar som går på ackord där nere. Så de jobbar ju i samma 

tempo ändå. Det hade varit mer jag som hade piskat på mer.  ’Då skiter vi i det här 

nu och kör vidare där istället.’ Att det hade blivit sämre kvalitet på det sättet. Men 

för dem spelar det ingen roll om Lagans Byggnads tjänar mer pegar. De tjänar ju 

inte mer pengar. Det hade varit om vi hade betalat mer till dem, att de hade fått ta 

del av incitamentet personligen i så fall. Men är det så, så är det samma med 
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ackord och då tror jag att det blir sämre. Många anser att incitament används 

som motivation att arbeta snabbare och i det här fallet har ni inte använt det, 

hur har ni istället motiverat era anställda, alltså hantverkarna till att det ska 

bli så bra resultat som möjligt? Tillbaka till det, de killarna som jobbar där har 

bara en fart och de jobbar efter den och det är så bra de kan. Det är mycket 

yrkesstolthet i det också att vi lämnar inte ifrån oss skit. Skapar motivation gör vi 

mer i gruppen. Att vi hittar på grejer istället och gör lite för att alla ska trivas. 

Trivs alla så jobbar alla. Ju bättre arbetsmiljö och gäng man jobbar i desto bättre 

jobbar man ju, så är det ju. Eran morot i det hela är då att ni träffas och gör 

annat och motiverar gruppen på annat sätt utanför projektet? Ja, precis. En 

morot är ju att jag klargjorde redan från början att i det här projektet är att alla vi 

som går på marken så att säga hjälper varandra. Om det är någon som behöver 

hjälp att lyfta något och så ska man inte behöva leja in en gubbe utan står det en 

ledig, ja hjälp till då. Så de har ju hjälpt varandra väldigt mycket och det tror jag 

man tjänar massa pengar på. Istället för att ständigt ha två gubbar på till exempel 

el som behöver göra lyft till exempel fem lyft per dag eller behöver hjälp fem 

gånger per dag. Så har man en där hela tiden istället för att någon där ute kan 

hjälpa när man behöver. Och blir det så öppet att ingen går på ackord och ingen 

yrkessträvar så är jag övertygad om att man sparar in pengar. Och det vet de om 

och det har funkat bra. Hur har den öppna redovisningen påverkat dig som 

entreprenör? Det är mer jobb för mig som entreprenör som sitter med ekonomin 

än i en totalentreprenad, så är det ju. Jag måste ju fixa min öppna redovisning 

varje månad och sammanställa allting så det är färdigt till projektledaren. Annars 

så, den känslan kan man fått från andra entreprenörer som inte går på partnering 

att ’Äsch, det kan ju inte spela någon roll att det är en ÄTA’ kan de ju tycka, man 

får ju ändå betalt. Det känns som att man har mer ansvar, man blir hårdare på att 

granska just sina ÄT:or. De tar det tvärtom, ’det spelar väl ingen roll’, tycker de. 

Varför då? Vi får ju ändå betalt för dem. Men det känns ju som att man ansvarar 

mer för beställarens ekonomi rakt av och då gäller det verkligen att visa att det här 

är ett bra sätt att jobba på och det gäller ju även kostnaderna. Så du får all 

ansvarskänsla, att beställarens ekonomi är din? Ja, precis. Så blir det ju. Är du 

positivt till det? Ja, jag tycker det funkar jättebra. Det känns kanon. Men sen vet 

man ju inte om man kommer på ett annat projekt där det är en annan beställare 

och en annan projektledare. Det gänget vi är nu med projektledare och beställare 

fungerar det klockrent. Hur tror du att partnering kommer se ut i Sverige om 

10 – 20 år? Kommer det ha utvecklats, är det den ’nya’ grejen? Det är svårt att 

ha en åsikt om det. Men vad hoppas du på då? Men det hoppas jag nog. Ja, det 

gör jag nog. Jag hoppas att det funkar, att det är raka puckar när upphandlingarna 

görs. Att det funkar för då är det en jättebra avtalsform. Så vi får väl se. Men över 

lag så tycker jag att det är jättepositivt.  

Kompletterande svar via mail: 

Vilka faktorer tror du ska finnas med för att partnering ska ses som lyckat? 

Engagemang i alla leden. Öppenhet i både ekonomi och projektering, måste vara 

högt i tak. Sist men inte minst så spelar den personliga kemin stor roll, funkar det 

inte där så blir resan genast avsevärt mycket svårare. Också viktigt att få med sig 

duktiga personer i projekteringen då man kan spara en hel del pengar där. 
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Bilaga C – Intervju med Gösta Pettersson, Älmhultsbostäder 

AB 

Intervjun genomfördes 2014-04-25, på Älmhultsbostäders kontor i Älmhult och 

spelades, med klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer 

skrivas med kursiv stil. 

Jag har inte jobbat med detta tidigare men tycker det är väldigt intressant. Men 

vem är du och vad har du för roll i det här projektet? Jag har jobbat som 

förvaltare tidigare enda tills vi bytte VD på företaget, Tore har ju varit här sen 

september, så då har ju han ändrat om lite i företaget och på positionerna. Som 

sagt så var jag förvaltare och då hade jag ju hand om både fastighetsskötarna, 

städerskorna och var med när det gällde både yttre och inre skötsel, besiktningar 

och den biten med lägenheter och så vidare. Men nu tyckte Tore, ja i viss mån var 

jag med vid ombyggnation och nybyggnation tidigare med, men i nuläget ska jag 

mer ha projekt. Det kan vara olika, både stora och små. Det kan vara till exempel 

att vi ska byta lås i ett område, det är ju ett projekt. Det finns hur mycket som helst, 

kanske yttre målning eller invändig målning och det kan vara ombyggnad av vissa 

områden. Typ nu som detta här inne med stambyte. Vill du berätta lite om just 

projektet Kv Jakob? Ja, det kan jag göra. Det här med stambyte är något som 

alla bostadsbolag råkar ut för förr eller senare. De här husen är ju då byggda -56 

så det är ju typiskt sådant att tätskikten håller inte utan det är som här inne, där är 

det ju då klinker i badrummen på golven och med en asfaltmatta under som utgör 

tätskikt och sen väggarna är ju kakel och princip ingenting bakom där ju. Kaklet 

går ju upp en- och en halv meter sen var det målat över det då ju. Så med dagens 

duschning och så så håller det inte. Det funkade ju bra när man hade badkar och 

så vidare eller när man duschade eller badade en gång i veckan. Men idag går det 

ju inte. Så får vi ju in andra kulturer i företaget, det kommer ju många från andra 

länder med dem andra kulturer och andra duschar och det kan huset inte längre 

hantera, inte heller ventilationen. Det är självdrag genom de här husen ju, så inga 

fönster är det ju heller som man kan öppna. Det blir ju rätt så fuktig miljö i 

badrummen då alltså som tär på fastigheten. Så då bestämde man sig för att vi 

måste göra någonting, man måste dra igång det här med tätskikten. Vi har ju ett 

par olika, men även de som är byggda mycket mycket senare har även de problem 

med tätskikten. Plastmattor till exempel, de är bekymmersamma då de lossnar runt 

golvbrunnen till exempel eller så spricker de i en skarv där de skarvat mattan och 

så går det in vatten där. Sen är det ju det med rörledningarna om också kan ge sig. 

Men det är nog inte det stora utan det stora är nog tätskikten och ventilationen. Det 

är de stora bitarna som ställer till bekymmer. Och givetvis skötandet och 

användandet av sin lägenhet. Men i alla fall så gjordes det först en liten 

projektering på att förstora upp badrummen lite, göra de lite mer lättillgängliga 

och så vidare. Alltså bredda dörren, flytta en vägg och minska ner sovrummet 

något så man fick lite större yta. Men allt det här det kostar ju pengar. Sen är det ju 

då plats för ventilationskanaler och så vidare. Men ur Hyresgästföreningens 

synvinkel ville man inte vara med och betala så mycket. De tyckte inte det gav så 

mycket. Då var det väl en del äldre, nu är det inte så många befintliga hyresgäster 

kvar, men i det skedet var det fler befintliga hyresgäster och de tyckte ju att när 

hyran skulle höjas med tusen, tusen femhundra i månaden i en trestegstrappa, att 

man började då med ett par hundra och så steg det år två och tre. Men de tyckte 

inte de hade så stor glädje av det så det blev nedröstat. Så nu blev det ju en enklare 
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renovering. I och för sig har omfattningen ökat med den. Från början skulle man 

bara bytt köksinredning, man skulle väl dragit om elen i bad och kök och så skulle 

man bytt lägenhetsdörrarna till mer säkerhetsdörr då och någon form av 

ventilation. Sen har det ju blivit så att vi, man märker ju när man är med i enlighet 

från början bytt ut all el, bytt ut köksinredning, ändrat dörren till badrummet, 

ändrat dörren till balkongen, bytt fönstren, dränerat om utvändigt, då tycker man 

det är väldigt mycket med pengar och att man inte skulle göra mer än nödvändigt. 

Så då valde man nytt tätskikt, ny köksinredning och ny säkerhetsdörr fick man med 

då men balkongerna och det skulle inte göras. Men sen blev det att man tittade på 

energisidan här med de här gamle fönstren och fönstren skulle smörjas upp och ses 

över, de skulle slipas ner, lite målning och så vidare så då hamnade man på 

ungefär halva nypriset på att byta fönstren och då har man ju ändå kvar de gamle 

fönstren. ÅF har ju gjort ett sådant här energiprojekt. De tittar igenom en del 

fastigheter och ser vad som kan förbättras ur energisynpunkt då ju och då tryckte vi 

på att man kunde få med det här också då så man tittar över belysningen i 

trapphusen och sätter in LED-belysning i allmänna utrymmen och då fönster att 

man byter till energisnåla fönster. Då nappade man ju på det. Så det kom ju till i 

efterhand sen då. Likadant har vi tagit in pris på dränering utvändigt med. Det går 

ju inte att måla eller göra något snygg invändigt heller om det är fukt som tränger 

in från ytterväggarna och det där med mögel det kommer ju som ett brev på posten. 

Så det har blivit ett väldigt stort projekt nu då? Ja, det kan man ju säga. Från 

att ha varit den där lilla man har tänkt sig så är man nästan tillbaks till det 

konceptet vi ville från början. Jag har ju jobbat här nu så länge sen -86 och min 

bakgrund sen innan som rörläggare så man har ju alltid varit med på byggfronten 

hela tiden sen 60-talet så man har erfarenhet och så om hur byggen fungerar. Men 

det är klart att det är pengarna som styr och vi kan ju inte lägga så mycket på 

underhållning. Då brukar jag alltid säga som så ’att då måste vi vara kloka och 

bygga riktigt i alla fall det nya vi bygger så vi inte bygger billigt och dåligt!’. Det 

är ju bättre att bygga lite och bra, att det blir rejält och något man tror på. Men i 

alla fall så är vi nästan tillbaka och då får man ju skjuta till pengar nu. Det är ju 

tunga grejer och fukt också som ingen egentligen kan förutse. Lite visste man ju om 

men det var ju mer vattenskador än vad vi sett som när det var fukt i ända ut i 

vardagsrummet och fukt hade gått upp på vindsbjälklaget så där är isolering som 

får rivas ut, torktider som kostar pengar. Har du någon tidigare erfarenhet av 

just partnering? Nej det har jag inte. Vi har inte jobbat med det tidigare. Lite i de 

tre höghusen vid sidan om här. Då var det PEAB som hade den entreprenaden. Lite 

sådär, men det var ju ändå en totalentreprenad. Man försökte ju styra det lite i alla 

fall i det jobbet att man jobbade mot samma mål och tog fram kostnader ihop. Men 

det här är mer utpräglat. Hur har du tyckt att detta projektet har gått? Jo, nu 

var ju jag inte med riktigt från början. Kristoffer Norin som var byggchef här då 

och Christoffer drog igång det hela från början, men jag fick ju ta över hans roll 

när han slutade då. Du menar Kristoffer Norins roll? Ja, Norins. Så jag har inte 

varit med hela vägen i upphandlingen och så vidare men det är ju det här med att 

vi har ju närheten och kontakten, vi jobbar mot samma mål då ju. Det fungerar ju 

så då att man gick ut med förfrågan då ju så man fick komma in med priser då ju, 

vad man hade för omkostnader och då valde vi Lagans Byggnads AB. Sen gäller 

det ju att man samarbetar bra. Det kanske tar lite tid, det gör det för man ska välja 

ut en bra grupp som man tycker om då ju och man ska kolla priser då, vad som är 

billigt och allt det här då ju, så det tar lite tid. Det gör det ju absolut. Tror du det 

hade gått fortare om ni hade valt exempelvis ren totalentreprenad? Nej, det är 

samma. I sådana fall får man ju köra styrd entreprenad då ju. Men här har man 
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varit dålig på det att göra färdiga och bra handlingar och då kommer man i de här 

situationerna när man har lämnat anbud tycker så och vi som beställare tycker 

något annat. Det är jobbigt. Så så bra handlingar som möjligt är en fördel och en 

bra projektering så man slipper i möjligaste mån för mycket. Det tar ju tid och 

kostar pengar. Så det man lägger där i projekteringen är väl använda pengar 

tycker jag. Inte minst tidsmässigt. Det är ju väldigt viktigt att allt funkar med 

ombyggnaden och det är leveranstider. Jag tycker väl att det har fungerat bra. I 

varje fall med den här firman, men det är nog olika med vilka firmor man hamnar i 

också ju. Sen har man väl alltid synpunkter. Det går väl som bäst när man är i 

slutfasen. Ja, alla vill väl bli färdiga. Ja, och man lär sig under resans gång att 

’det här måste vi nog ändra på i nästa trapphus’. Är partnering något du skulle 

vilja fortsätta jobba med i andra projekt? Ja, det skulle jag mycket väl kunna 

tänka mig. Så du tycker att det är övervägande fördelar än nackdelar med 

partnering? Ja, det tycker jag, så det kan jag nog säga. Men ser du några andra 

mer direkta nackdelar med partnering, mer än att det tar lite tid? Nej, det tror 

jag inte. Det kanske beror på vilket företag man jobbar med? Ja, det är nog 

alldeles riktigt. Så är det. För att det är ju som du säger, man får vara rätt så 

engagerad, avsätta mycket tid och engagemang som beställare. Men det kan väl 

samtidigt vara en fördel för då får du se precis vad som händer? Mmm, men 

sen från den andra sidan, företagets sida, ’ja, men vi har ju köpt tjänsterna så det 

fixar väl du?. ’Nej men det gör jag inte’. Men vad anser du då är de stora 

fördelarna med partnering? Det är väl, ja man vet för det första så vet man ju 

förhoppningsvis vad, det här får inte kosta mer än 15 miljoner och det vet alla då 

och allt vi kan minska ner på då är ju en förtjänst och den delar vi på då. Sticker 

det åt andra hållet förlorar vi. Så jag tycker väl man har, annars så är det ju det 

där med totalentreprenad där bara letar man tilläggskostnader hela tiden och det 

tycker jag väl är fördelen med att det är lite mer lättskött och så. Att man strävar 

på samma håll. Vilka faktorer tror du ska finnas med för att partnering ska ses 

som lyckat? Ja alltså arbetsledningen är ju viktig. Samordningen entreprenörerna 

emellan. Kan det vara då också att den där öppenheten mellan parterna är en 

viktig faktor? Ja, det är den! Ordning och reda på arbetsplatsen, så det fungerar. 

I ett sådant här ombyggnadsprojekt är det ju kommunikationen och informationen 

till hyresgästerna och de boende. Det är ju viktigt ju. Skulle du rekommendera 

andra beställare att använda partnering i likvärdiga projekt? Det skulle jag 

mycket väl kunna göra. Varför då? Är det just på grund av den där 

öppenheten? Ja det är det. Både öppenheten och att man jobbar åt samma håll 

och samsynen där och man vet liksom vad beställare och ja entreprenör har den 

där kostnaden att hålla till. Ja, summan man har dragit det till att det får kosta. Att 

man jobbar mot det gemensamma målet. Det är ju en fördel och annars är det ju 

nästan så att byggfirman/entreprenören de bryr sig inte så hemskt mycket och de 

lever i sin lilla värld då. ’Jag har inte med mer än detta då och vill du ha något 

annat får du lägga till och det kommer kosta si och så.’ Så är det även här men det 

är ändå på ett annat vis. Man har mer samma känsla. Så känslorna är en viktig 

del i det hela? Ja, det är det. Hur tror du att partnering kommer se ut i Sverige 

om 10 – 20 år? Tror du det är ledande? Ja, jag tror det kommer. Skanska har ju 

jobbat med det, Alingsås. De hade gjort ett rätt stort projekt. Vad är det som 

krävs att partnering ska utvecklas tror du? Att våga ta steget och prova en ny 

entreprenad. Man kör ju gärna in sig på olika grejer och sen håller man fast vid 

det. Sen behöver det nog komma lite yngre nytt blod som ser det från ett annat håll. 

Vi gamla gubbar är ju lite konservativa. ’Vi har alltid gjort så här så det gör vi väl 

nu med?’  
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Jag måste ju få tillägga om projektet. Man hade ju tagit beslutet på till- och 

frånluften och att vi skulle ha lägenhetsstyrda aggregat, ett FTX-aggregat i varje 

lägenhet. Det tyckte ju jag var alldeles galet. Både ur energisynpunkt och 

servicesynpunkt. Det är alltid problem och så. Då belastar det ju den hyresgästen 

som bor i lägenheten får ju den strömkostnaden på sin lägenhet. Och det kan ju i 

och för sig justeras på hyra och så men ändå. Sen är det ju det här med servicen 

när man ska serva. Det blir ett störningsmoment varje gång man ska serva, två 

gånger om året byter man ju filter på dem. Då kanske inte folk är hemma när man 

ska byta och. Mycket kommunikation och meddelande än att man kan gå till ett 

ställe, där ett centralaggregat sitter och om ett felmeddelande dyker upp slipper 

man flänga runt i alla lägenheter. Så det var inte helt enkelt att få igenom det. Det 

blir ju lite dyrare installation och sen är de ju klart att de här kanalerna ska ju 

fram någonstans också och få plats och så vidare. Aggregatet ska placeras 

någonstans så det får plats. Så att det var lite turer innan vi var överens. Men ni 

har lyckats lösa det nu? Vi har lyckats lösa det. Nu är det ett centralaggregat som 

står i källaren. Sen har vi dragit upp huvudkanalerna och använt oss av 

garderoberna egentligen. Upp från källaren då och upp till vinden och sen har vi ju 

kanalstråket uppe på vinden då ju, ner till respektive lägenhet då ju. Så det funkade 

och gick det med. Nu är vi i hamn med det. Det kostade nog 700 000 men det är det 

värt. Jag menar, vi ska ha det förhoppningsvis så länge huset står kvar så då är det 

en billig penning.          
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Bilaga D – Intervju med Stefan Lundin, Växjöbostäder AB 

Intervjun genomfördes 2014-04-28, på Växjöbostäder AB:s kontor i Växjö och 

spelades, med klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer 

skrivas med kursiv stil. Kompletterande frågor ställdes via mail och lagts till efter 

den muntliga intervjun nedan. 

Vem är du och vad har du för position i företaget här och hur kom du i 

kontakt med partnering? Berätta lite allmänt. Jag heter då Stefan Lundin och 

kommer från början från Hyresbostäder och då projektledare där jag ansvarar för 

om- och tillbyggnad av Dalbo vårdcentral. Jag har varit med och projekterat. Det 

är en utförandeentreprenad och där jag själv varit med och testat AF-delen, har 

skrivit den själv också och är nu projekteringsledare under projekteringsfasen och 

nu så, om man säger såhär, så har jag projektledarrollen i utförandefasen med 

hjälp av en kollega som är byggledare då. Och varför vi valde att köra med, vad 

ska man säga, med partneringvarianten berodde på mycket osäkerhet redan i 

början av projektet. Det är en pågående verksamhet just som vi bygger om 

vårdcentralen. Verksamheten är ju igång och man har då ganska stora krav på 

bygget. Det får inte bullra för mycket vilket gör att man får arbeta på andra tider 

istället och vi har även boende i huset. Försöka att pussla ihop och beskriva det 

exakt i ett förfrågningsunderlag är väldig svårt så därför lämpar det sig då ju köra 

med budget och löpande räkning. Hade du någon tidigare erfarenhet av 

partnering? Ja, jag har byggt med partnering och utökad samverkan i ungefär 10 

år. Jag måste ju säga att det lämpar sig ju bara i en viss typ av projekt. De bör ju 

helst pågå en längre tid. Så du menar större projekt då? Bäst effekt får man ju i 

projekt som varar två till tre år. Har du kunnat använda din tidigare erfarenhet 

från partneringprojekt? Svar ja. Man känner sig ju betydligt tryggare i rollen att 

driva de projekten om man har gjort några stycken. Eftersom det tar en stund för, 

så att säga ovana aktörer att anamma det här. Just budgettänk mot löpande 

räkning och det där med incitamentsavtal som är så kallade hörnstenarna i det här. 

Vilket i sin tur gör att, hela arbetsformen bygger ju på att man ska etablera och 

bygga upp ett förtroende för varandra. Hur kom du i kontakt med partnering 

från första början? Det var ju på Banverket, vi byggde järnväg. Så var det ett 

stort projekt nere i Blekinge som jag kom i kontakt med det. Det var 

Blekingekustbanan. Vad tycker du det är finns för för- och nackdelar med 

partnering ur din synvinkel som just beställare? Jag ser bara fördelar med det. 

Vilka då? Man får rätt pris på produkterna man beställer och man får en väldigt 

bra kvalité skulle jag vilja säga också. Det är de två största bitarna. Man 

minimerar ganska så mycket ekonomiska osäkerheter. Det finns inga sådana här 

stora gropar att trilla ner i, det finns heller inga stora vinster att göra. 

Handlingsutrymmet är begränsat, om man ser till det ekonomiska resultatet får det 

bli vad det blir. Det blir vad man beställer, man får vad man betalar för kort och 

gott. Det känns ju väldigt skönt också. Sen är det ju det, en annan fördel också, 

man betalar bara för att utföra arbetet en gång. Det känns ju väldigt tråkigt när 

man sitter med ett halvrisigt förfrågningsunderlag och man konstaterar att vissa 

arbeten åker man på att betala både två och tre gånger på grund av massa 

felskrivningar i förfrågningsunderlaget. Så det krävs ett starkt FU då? Nja, 

förfrågningsunderlaget i sig behöver inte vara så starkt utan det gäller ju att man 

är införstådd i arbetsformen löpande räkning och sen ett incitament. Det kräver lite 

mer utav personerna som är med i projektet. Om man säger, det är väldigt högt i 
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tak men det finns ju även gränser för hur man får bära sig åt. Det går inte att vara 

hur jävlig som helst utan då får man ju se till att byta ut personerna om det inte är 

så att de finner sig i upplägget. Och det kan vara på beställarsidan likväl som 

entreprenadsidan. Det här klassiska ’Jaga ÄT:or’ existerar inte eftersom det inte 

finns någon grund för dem. Visst, entreprenörerna jagar orsaker för att höja 

budgeten men då finns det ju finesser för det. Myntet har ju två sidor. Det brukar ju 

oftast straffa ut sig, en sådan här jakt, att okej, då tar man det som har blivit bra 

och så tolkar man det på ett sätt så vänder man på steken och så visar det sig att 

det genererar en budgetsänkning istället. Så att efter några sådana vändor brukar 

man få slut på de diskussionerna och man fokuserar mer på hur löser man 

arbetsuppgifterna på bästa sätt. Men känner du dig som beställare mer delaktig 

i projektet? Absolut! Så krävs det ju mer av beställaren i ett sådant här projekt. 

Kunskapsmässigt då? Både kunskapsmässigt och närvaromässigt. Man måste 

vara aktiv på ett annat sätt. Har du erfarenhet av att jobba med projekt där 

man använt sig av incitamentsavtal? Ja, det är ju alla dem. Såklart måste man ha 

ett incitament till. Varför valde ni att ha med incitamentsavtal? Incitament? Ja, 

för att, vad ska man säga. Kontraktet eller ja ersättningsformen är då löpande 

räkning modifierad med en fast del där man då talar om att den fasta delen består 

av kostnader för tjänstemannaorganisationen. Den köper man under en viss tid kan 

man säga och den vet man så den kan entreprenaden räkna ut. Sen även under 

deras fasta del får de lägga in vinst. Sen har man en löpande del – nettodelen. På 

nettodelen har man då sen incitamentsavtalet. Vilket gör att, framförallt om man 

förhandlar om incitamentet under resans gång, gör att man kan hela tiden ha både 

en piska och en morot. Sen kombinerar man dem. Bara för att man har löpande 

räkning kan man inte lägga sig i ett dike och titta på molnen och casha in penarna. 

Gör man det så kommer piskan fram. Är då så att man jäktar på och bygger snabbt 

utan kvalitet då blir man ju straffad för att man åker på 

besiktningsanmärkningarna sen vilket också äter på incitamentet. Det ger en annan 

flexibilitet i det. Hur tror du att projektet hade sett ut om ni inte hade haft med 

incitamentsavtalet? Mycket ÄTA-tjabb. Det är ju hela tiden det går ut på att man 

hittar en felstavning i beskrivningen och så ska man ha pengar för det. Då är det 

bättre att vi fokuserar på att göra bättre lösningar som ger bra kvalitet. Ger man 

förutsättningarna för det i en entreprenad så går ju genomförandet bättre. Vilka 

faktorer tror du att det ska finnas för att partnering ska ses som lyckat? 

Ödmjukhet, är väldigt viktigt mellan parterna. Kunskap, en öppenhet. Skulle nog 

säga öppenhet och ödmjukhet. Så att man vågar vara öppen mellan varandra? 

Ja, också att man respekterar varandra. Att man är så införstådd att det här är ett 

win-win-koncept. Man går inte in för att skada den andre för eget syfte, för egen 

vinning utan under varje förhandling, med win-win, ska man ha som mål att det ska 

sluta med att båda parterna är nöjda. Det är inte så att man går in och slår den 

ena på käften för att han inte står på samma ben utan man kan ju tänka sig vad 

händer själv om båda hamnar i en sådan situation. Jag menar hur mycket 

förtroende bygger det? Men däremot om man går in i en annan diskussion. Det kan 

ju vara att vem som helst av parterna hamna i taskiga situationer på grund av att 

oförutsedda saker dyker upp. Då blir det till att man har yrkeskompetens i 

situationen då. Skulle du rekommendera andra beställare att använda sig utav 

partnering? Ja! Varför då? För att man får så mycket bättre kvalitet. Och sen det 

bygger mer på, jag menar, man får ju inte glömma bort att man måste ha 

affärsmässigheten måste genomsyra hela tiden. Att man måste ha klart för sig vem 

som är beställare och entreprenör så att det inte blir att man sitter och klappar 

varandra på ryggen utan strikta affärsmässiga förhållanden måste genomsyra. 
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Utifrån det då så får man ju så otroligt mycket mer engagerade medarbetare. När 

väl alla parter är införstådda med förutsättningarna kring ersättningen, så att säga 

när man väl går upp för dem att man inte är där för att lura varandra, man är inte 

där för att hitta kryphål fram och tillbaks för att generera extra ersättning, man är 

där för att göra ett bra jobb och man får betalt därefter. När det väl infinner sig 

blir det väldigt stämning i projektet. Hur tror du partnering kommer se ut om 

10-20 år i Sverige? Är det det som är det nya ledande konceptet? Alltså det är 

ju inte något nytt direkt utan man har använt den här formen, så att säga 

ersättningsformen väldigt länge. Framförallt i jättestora projekt. Alltså de stora 

projekten går inte att göra på något annat sätt utan att man har löpande räkning 

på dem. Modifierat hit och dit men om man tar de allra största byggena som varit i 

Sverige så är det ju sådan här ersättningsform. Jag kommer inte ihåg exakt vad 

man kallade det här på 80-talet men modellen var densamma. Det är just där, 

projekt som pågår under längre tid med en ofantlig massa pengar inblandade det 

går bäst. Så det har utvecklats i alla fall? Ja visst. Visst är det så att det går lite 

så här olika flugor eller moderniteter i branschen. Jag menar, Skanska lanserade 

något på 90-talet som heter 3T som var väldigt mycket då att man tänkte på tiden 

hela tiden. Men frågan är om det var ju inte klokt egentligen? Kvaliteten har varit 

mycket ibland, egenkontroller, miljön går ju fram och tillbaks, det är lite vad det är 

fokus på. Men det här skulle jag vilja säga att det finns ju med hela tiden som en 

variant. Sen är det ju också så här, de senaste 10 åren kanske man ska säga de 15 

senaste har det varit väldigt populärt att använda sig av totalentreprenader. Därför 

att man säger, nu ska jag inte generalisera men är det mycket ekonomer i 

beställarledet så är det enklare att det blir, att det faller sig mer naturligt att det 

blir totalentreprenad, finns det mer ingenjörer med i företagsledningen så generar 

det att bli mer utförandeentreprenad. Det beror ju även lite på 

byggherrekompetensen skulle jag vilja säga. Ju starkare byggherre, desto mer 

tenderar det att man kör arbetsform partnering. Man vet vad man har och vågar ge 

sig in i de här samarbetena. Men partnering är ändå fördelaktigast när det är 

många osäkerhetsfaktorer i projektet. Projekten bör även vara stora och hålla på 

under en längre tid.  

Kompletterande frågor via mail:  

Hur tror du att du som beställare kan påverka i ett partneringprojekt? 

Beställaren har mycket stor påverkanspotential, det är ju beställaren som håller i 

taktpinnen. När tycker du partnering bör användas? Finns det någon typ av 

projekt där partnering lämpar sig mer än andra? Ju fler osäkra parametrar 

som finns i projektet desto mer lämpar sig partnering. Lägg där till också att 

projekt som har mer än två år produktionstid också lämpar sig väl för partnering. 
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Bilaga E – Intervju med Kristoffer Norin, PQ Projektledning 

 

Intervjun genomfördes via mail och svaren mottogs 2014-05-03. Den intervjuades 

svar kommer skrivas med kursiv stil. Kompletterande frågor ställdes via mail och 

lagts till efter intervjun nedan. 

Vem är du, och vad har du för position i det här projektet? 

Jag heter Kristoffer Norin, jobbar idag på ett företag som heter PQ Projektledning 

som projektledare, byggledare m.m. Har jobbat tidigare som projektledare på olika 

fastighetsbolag innan jag sen januari i år byte jobb och blev konsult.  När detta 

projekt drogs arbetade jag som bygg- och projektansvarig på Älmhultsbostäder 

men tillträde under projektets gång som byggchef på Älmhultsbostäder. Jag var 

även beställarens ombud och projektledare i projektet.Varför valde ni att arbeta 

med partnering? Vi tycke att just i detta projekt var det lämpligt att välja 

partnering, dels för att Älmhultsbostäder själva aldrig jobbat i det så 

storleksmässigt var volymen bra för ett förstagångsprojekt men det känns även som 

ett bra val att vi en ombyggnation som denna att få med entreprenörens och deras 

kunskaper tidigt i projektet för att kunna nyttja deras erfarenheter och kunskaper 

så mycket som möjligt. Har du någon tidigare erfarenhet av partnering? Hur 

gick det och har du kunnat använda den erfarenheten i detta projekt? Jag har 

tidigare jobbat med partnering som bitr. projektledare där vi tillsammans med en 

entreprenör byggde fyra stycken förskolor, för varje förskola vi byggde sänkte vi 

kostanden samt att varje byggnad blev också mer energieffektiv.  Kunskapen från 

det projektet var att tidigt få med entreprenören i projektet. Om inte, hur kom du i 

kontakt med partnering från första början? Se ovan. Vad finns det för 

nackdelar och fördelar med partnering ur din synvinkel som beställare? 

Fördelar är att man tidigt får med sig kunskaper från entreprenören in i projektet. 

Entreprenören blir också mer engagerad på ett positivt sätt och man löser 

problemen tillsammans. Äta hanteringen som varken är rolig för beställaren eller 

entreprenören blir också betydligt mindre när entreprenören blir mer involverad i 

olika tekniska lösningar. Nackdelar är att som beställare tar det tid och det krävs 

att man är mycket engagerad. I en liten organisation som Älmhultsbostäder krävs 

det ännu mer då vi också är väldigt nära våra kunder (hyresgästerna). Även 

upphandlingar av partnering kan jag tycka är svårt då du handlar upp en 

organisation och en fel person på fel ställe som inte förstår sin roll kan sänka hela 

projektet om man har otur. En annan nackdel är hur man gör en rättvis 

upphandling på partnering. Hur värderar man en person mot en annan person?  Är 

20 års arbetserfarenhet bättre än 15 år? När det gäller LOU (lagen om offentlig 

upphandling) är det ännu mer viktigare att man kan motivera sin utvärdering för 

att undgå överklagande. Hade du någon del i valet av att inte använda 

incitamentsavtal? Vad byggde du/ni (som beställare) det på? Då projektet ser ut 

som det gör med en ombyggnation med risker som kunde vara svåra att förutse 

valde vi att skippa incitament i detta fall. Har du kunnat se några nackdelar med 

att inte ha använt incitamentavtalet idag? Är det något du hade ändrat på? 

Fördelen med incitament är att kunna motivera entreprenören ännu mer att nå 

utsatta mål. För just detta projekt hade jag nog inte valt ett incitamentavtal, då det 

även var första gången för Älmhultsbostäder. Däremot om man ska köra vidare 

men en ny etapp skulle jag nog välja att ha ett incitamentavtal. Vilka faktorer tror 
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du ska finnas för att partnering ska ses som lyckat? De faktorer som lättast kan 

se om ett projekt är lyckas eller inte är, har tidsplanen hållit, har budgeten hållit, 

oftast är resten inte intressant för beställaren. Men jag kan även tycka att projektet 

har lyckas om relationen med B och E har gått bra, och E även i framtiden vill 

komma tillbaka som ”kund” åt B. Skulle du rekommendera andra att använda 

partnering? Absolut Hur tror du att partnering ser ut om 10-20 år?  Har den 

utvecklats? Partnering idag styrs mer genom att byggföretagen föreslår 

arbetsformen än vad beställaren föreslår den. Jag tror och hoppas att beställarna 

blir mer engagerad när det gäller partnering och kommer själva mer initiativ om 

den arbetsformen.  Detta genom att styrelses, beställare får och kommer ha mer 

kunskap om partnering. 

 

Kompletterande frågor via mail:  

När tycker du att partnering ska användas? Finns det någon viss typ av 

projekt som mer lämpade för partnering än andra? Jag tycker att partnering 

ska användas vid projekt när man som beställare har svårt att ställa krav på mål 

som ska uppfyllas eller när ett projektet börjar bli komplicerad och medföra risker 

i projektet. Hur tror du att du som beställare kan påverka i ett 

partneringprojekt? Som beställare tror jag att man fortfarande kan påverka 

väldigt mycket i projekt, det är fortfarande jag som är kunden och betalar projekt. 

Alla (oftast) strävar mot samma mål och vill ju få ett bra slutprodukt som möjligt 

och blir jag då inte nöjd som beställare/kund blir ju egentligen inte projektet helt 

lyckat. Sen får man vara medveten om att vissa saker kostar pengar och vissa 

beslut kanske man inte alltid kan få igenom pga att budgeten måste hållas. 
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Bilaga F – Intervju med Informant 1, WSP Sverige 

Intervjun genomfördes 2014-05-02, på WSP Sverige:s kontor i Växjö och spelades, 

med klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer skrivas med 

kursiv stil. 

Vem är du och vad har du för position och roll i företaget? Jag heter 

********* och jag är civilingenjör i grund och botten och har inte jobbat som 

konsult så länge. Jag har jobbat här i ett och ett halvt år. Men jag har varit i 

byggbranschen hela tiden som antingen entreprenör, beställare eller så har jag 

jobbat på kommunen också. Så jag har ju fått lite olika delar med mig under resans 

gång. Här jobbar jag som projektledare och hanterar olika projekt, olika storlekar, 

olika innehåll liksom. Det är väldigt varierande. Din roll vid ett byggprojekt med 

partnering är då som projektledare? Ja, det är också tänkt att som där jag är nu 

då har jag ju varit projekteringsledare och BAS-P också och så projektledare. Hur 

kom du i kontakt med partnering? Det var när jag började här så hade de tänkt 

detta projektet till mig och det var lanserat med partnering redan. Så det är första 

gången jag jobbar aktivt med partnering, annars har man ju alltid hört om det men 

jag har liksom inte jobbat med något partneringprojekt innan. Fast vi kallar det 

Entreprenad i samvekan. Ja, det är ju samma sak, fast det beror lite på var man 

är för någonstans. Ibland heter det partnering och ibland heter det 

samverkansform. Ja, i vissa kretsar har ordet partnering fått lite dålig klang tror 

jag. Det är därför man har gått ifrån ordet. Vad är det som har gjort att det inte 

låter så bra? Det är nog lite det att det kan ha skurit sig. Att man inte har 

kommit överens om saker och ting? Ja, precis. Att det inte ha funkat så bra. Så 

har jag förstått det även om jag inte har varit inblandad i det hela, så har man 

försökt börja på nytt. ’Nu tar vi en liten ny grej!’ Då hade du ingen tidigare 

erfarenhet utav partnerig än det projektet? Nej. Har du koll på varför ni valde 

ett partneringavtal, eller det var beställaren som bestämde det där kanske? 

Det var WSP som föreslog det för beställaren och det var ett ganska komplext 

projekt med väldigt kort byggtid, kort projekteringstid också. Man skulle ju hinna 

göra allt det där under i princip ett år. Så tänkte man sig då att för att effektivisera 

den här processen tar man med entreprenörerna in projekteringen lite. Både för att 

få bra lösningar och för att få en snabbare gång liksom för att tjäna pengar. Så det 

var ju för att effektivisera projektet ju. Tycker du att det finns några för- och 

nackdelar med partnering? Både allmänna och så i det här projektet. 

Grundtanken är ju väldigt bra kan ju jag känna men det vi upplever nu när vi sitter 

och gör upp de sista delarna är kanske att vi ändå haft lite olika syn när vi gått in i 

projektet att det är otroligt viktigt, vi har trott att vi har tänkt likadant men nu ser vi 

skillnaderna. Det är nog rätt viktigt att även om man är överens att ändå sätta sig 

ner och verkligen bli helt säker på att det här har vi förstått helt likadant. Man är 

extra noga med alla genomgångar så allt är helt solklart för alla parter. Då går ju 

allt så mycket smidigare. Det får man igen i slutet om man lägger ner mer tid i 

början och att man gör avstämningar väldigt regelbundet. Men det gäller ju alla 

projekt egentligen. Det känns som att det har varit en viktigare del när man 

jobbar med partnering, det här med att man har möten ofta så att man 

verkligen stämmer av. Är man inte ärlig i de ekonomiska frågorna och så där 

liksom och reder ut dem. Vårt mål är att inte ha några ÄT:or, men att också ta de 

stora plusen och minusen, det som kommer in och det som försvinner ut i 

förfrågningsunderlaget. Då är det ändå viktigt att landa det under resans gång 
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egentligen för det är tungt när du sitter där ett år senare och kommer ihåg ’vad 

hände där?’. Hade du någon annan uppfattning om partnering innan du fick 

erfarenhet av det? Hade du uppfattat projektet på samma sätt då som du gör 

idag eller har du ändrat din åsikt? Det är väl med det här att jag tror att många 

tror att de vet vad partnering är men man har ändå olika föreställningar. Små 

vinklingar men i slutändan så blir det ganska stora skillnader. Så just det här ändå 

att verkligen prata ihop sig, vad gäller här. När anser du att partnering bör 

användas, i vilken typ av projekt och när bör det inte användas? Det är svårt 

att säga tycker jag. Pratar vi stora eller små projekt eller kan det vara alltid 

eller finns det någon begränsning för det? Det är nog väldigt mycket vilka 

människor du har med dig och hur du jobbar med det. Hur driven man är. Så det 

handlar inte om några pengar, längd på projekten eller så? Jag tror det är en 

fördel att man har samma organisation sittande, så blir det ett väldigt utdraget 

projekt så tror jag det är svårt för då byter du gärna ut människor i organisationen. 

Så det kan vara svårt, tror jag. Det har ju ändå alltså, det är ju mer det här med 

öppna böcker, du ska ha fullt förtroende för varandra. Det blir ju mycket 

personliga relationer egentligen. Det bygger lite på ett annat sätt än när det börjar 

gå in på andra paragrafer och på ett lite annat sätt än vad vi gör här. Personkemin 

måste stämma lite mer liksom. Det är ju en annan dialog. Jag skulle kunna tänka 

mig att blir det ett allt för långt projekt så kan det bli svårt för då blir 

personutskiftning och svårt att hålla den röda tråden och fortsätta i samma anda. 

Annars så tror jag inte så mycket att det har med pengarna att göra. Men det är 

klart, pengarna är viktigt i det hela, att man är överens och har samma 

uppfattning. Annars kan man stå mycket längre ifrån varandra. Vill du berätta lite 

om projektet du jobbar med? Vad vill ni veta? Vad är det för ett projekt? Det 

är ombyggnad av kontorslokaler med sittande verksamhet och det var väl sex 

våningar som vi liksom gjorde stor ombyggnad på. Det var mycket logistik, vi fick 

flytta runt på den här verksamheten, med bilden att få ihop det. Så här var det ju 

kort tid så det blev lite så att vi projekterade nästan en våning åt gången liksom. Så 

var man och byggde på en annan. Vi började uppifrån och ner, då fick man liksom 

’Okej, den våningen först.’, så ut med folket, in med bygg och då började vi 

projektera nästa. Lite så blev det. Inte fullt, men grundtanken. Det har funkat 

jättebra och vi har haft ett kanonsamarbete med vår beställare och entreprenör och 

så och där tror jag alla parter känner sig nöjda. Vad ska vi mer säga? Vet du om 

det användes ett incitamentsavtal i det projektet? Ja, det gjorde det. Funkade 

det bra? Blev ni sporrade av det eller det som en motivation? Ja, det tror jag. 

Det är ju entreprenörerna som kan dra nytta av det egentligen men kanske 

beställaren också. Det är lite det här att försöka hitta lite smarta lösningar ibland 

och kan vi göra det på ett enklare sätt och sådär. Så det tror jag väl egentligen är 

en sporre. Det är i varje fall så vi tänker det. Det var därför vi använde det. Tror 

du resultatet hade blivit annorlunda om ni inte haft med ett incitamentsavtal? 

Då tror jag kan inte att entreprenörerna behöver, nu har de i varje fall lite mer 

orsak, en anledning att tänka på och vara mer aktiva och föreslå när de kommer på 

någonting. ’Här kan vi göra så istället för det är enklare och billigare liksom.’ Men 

ändå en bra lösning. Så jag tror att det är. Kanske om du inte har incitament så har 

man liksom inte så mycket att tjäna på det. Att de aktivt försöker komma med 

sådana förslag. Men anser du att det finns några risker då mer än det här med 

att entreprenören inte tjänar på det hela? Det kan ju vara en risk, de kan ju 

dra ut på jobbet i och med att det är löpande räkning och då får de ju ändå 

betalt. Då kan det ju vara en risk att de drar ut på det längre. Eller tänker jag 

helt tokigt? Tiden kan de ju inte dra ut på för där har man ju en tidplan. Det hade 
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vi knutit upp liksom så det var ju vite om man drog över det. Så tidplanen, den ska 

de ju hålla. Utan som jag tänker så blir det ju det här med pengar, lösningar och 

så. Det är ju ekonomin som detta då mer går på med incitamentet. Sen kan man 

kanske knyta incitament med tid men det har inte vi gjort. Men det kan man ju 

tänka att man får en bonus om man är snabbare eller någonting. Fast vi har inte 

varit i de tankarna det vanliga är ju att du får ett vite om du är för långsam och 

inte klarar tiden. Men vilka faktorer tror du det ska finnas med för att ett 

projekt ska ses som ett lyckat projekt? Du tänker vad som ska ha gått bra? Ja, 

alltså det här med att, för att partneringprojekt ska gå bra, vad behövs för det 

ska gå bra? Är det bra samarbete, bra lösningar eller? Mer så som vi tänker. 

Alltså utav alla parter för att det ska bli bra helt enkelt. Det är ju mycket 

samma som om du inte har partneringavtal. De personliga relationerna blir väl 

kanske ännu viktigare. Att du har en bra dialog och verkligen visar allt för det är ju 

väldigt viktigt i denna avtalsformen eller vad vi ska kalla den. Att man är ärlig, har 

öppna böcker och inte sitter och gömmer vissa siffror. Och så personkemin då 

med? Den är ju jätteviktig kan ju jag känna. Jag menar, sen är det ju bra lösningar 

och så och det vill man ju alltid ha i alla projekt och att det flyter bra och duktiga 

människor. Jag menar, allt sådant vill vi ha oavsett. Det där lilla extra är väl 

kanske att man har, att det funkar och klaffar med människor, att man verkligen 

kan visa allt, kan även sköta den delen. Att man kan lämna bra redovisningar, att 

man kan diskutera och sådär liksom. Hur kan du som konsult påverka det här 

samarbetsavtalet? Jag kan ju påverka väldigt mycket. Hur vi ska driva det. Det är 

ju förslag vi säger sen får ju entreprenör och beställare, vi ger ju förslag till 

beställaren, så det är ju de som önskar, kommer med eller så har de inga tankar så 

får vi ju hitta på eller så. Komma med mer konkreta förslag så får de ju tycka om 

det. Sen ska ju ändå entreprenören vara med och godkänna så allt känns okej. Men 

vi kan ju påverka och vi sätter ju upp en del ramar i förfrågningsunderlaget för 

beställaren då ju liksom. Så då har vi ju en ganska stor påverkan. Absolut. Hur 

tror du att partnering kommer utvecklas i spannet 10 – 20 år framåt? Tror du 

det kommer utvecklas positivt eller negativt? Tror du  det är en grej som 

börjar komma igång, att alla vill hålla på med partnering? Jag vet inte. 

Kommer det öka, kommer folk få upp ögonen för det? Jag tror att det är väldigt 

bra när det fungerar. Men det kan väl nästan bli ännu jobbigare när det inte funkar 

än i ett vanligt projekt inbillar jag mig. Nu har ju vårt funkat ganska bra, eller 

väldigt bra. Det är bara en grej nu i slutet där vi står lite ifrån varandra. Men inget 

oöverkomligt. Men det kräver ju en del av människorna som är med liksom. Det är 

ju ett litet annat sätt att jobba på liksom. Så man måste ju ha viss upplärning eller 

vad man ska säga. Man måste lära sig det och komma in i det. Men det är ju ändå 

ett väldigt okej sätt skulle jag vilja säga att jobba på. Det är den där ärligheten och 

du ska kunna lita på folk. Det är mer öppet. Så man skulle kunna säga att det är 

en ärligare arbetsform än om man skulle säga ren totalentreprenad? Det kan 

vara i varje fall. Det är ju lite vad du har för personlighet när du driver en sådan 

också. Här du absolut tvungen att vara det om det ska funka. Du ska ju vara det 

alltid skulle jag vilja säga, men det är ju tyvärr inte alla som är det alltid. Det lär 

man sig. Det är väl liksom, funkar kanske man inte ska säga men det går ju i de 

andra på ett annat sätt. Då blir det ju helt krasch om du inte visar allt. Ha dina 

öppna böcker liksom och släpp in. Det är ju inte alla entreprenörer som är 

bekväma med det. De är ju vana vid att ha sina saker och kunna göra sina små trix. 

De kanske har lite bonusar här och där och så vill beställaren vara med och dela 

och det tycker inte de är okej. Det är ju det här. Då måste de vara med på att då 

delar vi på allt i detta. Så som entreprenör måste man ha full koll på vad 
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partnering innebär, både det här med öppna böcker och det här med att man 

måste släppa in både konsulten och beställaren, så du tycker att entreprenören 

ska vara fullt medveten om vad han ger sig in på? Ja, det är jätteviktigt. Jag tror 

absolut att de måste ha koll på det här med öppna böcker. Men sen lite det här med 

hur det funkar med riktkostnad och riktpris, hur man har skrivit där och det här 

med fast kostnad. Jag antar att man kan göra lite olika. Men där upplever jag, för 

att vissa tror ju liksom att det är ren löpande men det är ju inte en ren löpande utan 

man har ju liksom en riktkostnad och sen får man ju ta lite plus och minus på den. 

Så som vi har lagt in det så är det om det är väsentliga ändringar vi ska ha. Så har 

vi gjort lite förslag där då. Men det är liksom inte varenda lilla sak va som vi 

räknar plus och minus på. Det ska ju förenkla processen egentligen så vi inte håller 

på med ÄT:or på varenda sak. Det blir lite plus och lite minus. Är det riktigt stora 

saker plockar vi ju in både plus och minus och justerar priset efter hand. Där tror 

jag att inte alla alltid är helt med. Då är det att sätta sig in i ’Vad är det då som ska 

justeras?’ och komma verkligen överens om den delen eller göra så att vi skriver 

upp eller ner detta. Så blir det ju då att de delarna som inte kommer in de får ju gå, 

om man då har ett incitament, att man fördelar lite på det. Det kan ju gå båda 

vägar, både att det blir plus och minus i slutändan. 
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Bilaga G – Intervju med Thomas Börjesson, Blekinge Rot 

AB                          

Intervjun genomfördes 2014-05-05, på Blekinge Rot AB:s kontor i Växjö och 

spelades, med klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer 

skrivas med kursiv stil. 

Vem är du och vilken i position har du i företaget? Jag har Thomas Börjesson 

och jobbar ju på BRA, det är en förkortning för Blekinge Rot AB och är väl ett av 

de medelstora företagen här i regionen Växjö och Blekinge, kan vi säga att vi 

jobbar, Kronoberg och Blekinge. Min roll är regionchef eller arbetschef så jag är 

så att säga ansvarig för byggprojekt, i första hand i Kronoberg och till viss del i 

Blekinge. Men i ett partneringprojekt då, vilken roll skulle du ha där? Då är 

jag projektledare. I projekten brukar jag vara projektledare. Har du någon 

tidigare erfarenhet av partnering? Inte speciellt mycket. Jag har stött på det i 

några olika sammanhang och vi har precis till exempel lämnat pris på ett 

partneringprojekt. Eller inte pris ska jag inte säga, vi har lämnat ett anbud på i 

stort sätt allt utom pris i Ronneby men där fick vi inte gå vidare. Sen har jag varit 

med litegrann här i Växjö också på något. Men inte sådär väldigt involverad där 

man suttit med hela projektet vid ett partneringavtal. Men är det något som du 

skulle vilja prova på? Ja, det är det. Det är det absolut. Jag tror på det. Hur kom 

du i kontakt med det från första början? Jag jobbade fyra år på Hyresbostäder, 

som beställare då, då testade vi ett projekt med det. Som blev en variant av det kan 

man säga. Sen har vi hållit på med ett projekt i Karlskrona som då från början kan 

man säga var en tävling, en arkitekttävling som vi vann i och för sig. Men så blev 

det för dyrt så lade man ner det sen gjorde man om det på ett lite annat sätt och då 

valdes vi ut i ett slags, det skulle jag kalla partneringavtal. Både entreprenör och 

beställare har utformat det tillsammans kan man ju säga. Vi gjorde 

arkitektritningarna, vi gjorde planlösningarna och de kom med vissa synpunkter 

kan man säga hela tiden då. Sen jobbade man fram olika förslag som någon av oss 

kom med så fick man lämna priser och jobba fram projektet på det sättet. Så det är 

en variant. Jag skulle kalla det partnering. Formellt så blev det en totalentreprenad 

av det. Sen har vi också ett projekt i Växjö som vi håller på just nu med där man 

kallar det ett utredningsskede inom totalentreprenad som också är ganska likt 

partnering. Är det det som är på Vallen? Nej detta ligger vid Teleborgsvägen. 

Om du kommer från stan och kör förbi simhallen, ni bor på campus eller är där i 

varje fall? Jo, det är vi. Här har vi stan, och här har vi campus och där är 

simhallen och där är Tingsrydsvägen. Sen är det bostäder hela vägen bort här. Där 

är ett gult bostadshus och sen ska det bli en nybyggnation framför där, ett litet U 

där. Men då vet jag! Det är Växjöbostäder som har, eller Hyresbostäder i Växjö 

som har gått ihop med Växjöhem så nu kallas det Växjöbostäder, där håller vi på 

med ett utredningsskede nu när man ska optimera och hitta rätt byggsätt och rätt 

lösning på det så man kommer rätt med ekonomi och teknik. Det tycker jag är 

ganska partnering. Det är tänkt att vi ska göra det under mars, april, maj och det 

ska utmynna i en beställning. Men då blir det så att säga ett fast pris. Det är en del 

av en partnering också så jag har varit och nosat på det. Men i vilka 

sammanhang tycker du att man ska använda partnering och när ska man inte 

använda det? Om man som beställare vet precis vad man vill ha, då finns det 

ingen anledning att använda sig av partneringavtal tycker jag utan då kan man 

precisera det exakt och göra det som en generalentreprenad. Däremot om man tror 
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att en entreprenör har något bra att komma med, bra idéer och att man inte riktigt 

vet hur man vill ha det, då kan man, tycker jag, göra det som en 

partneringuppgörelse. Att man väljer ut en entreprenör som man tror på sen 

utformar man projektet under resans gång. Men hur tror du då att du som 

entreprenör kan påverka ett samverkansavtal eller partneringavtal? Ja, vi har 

ju kanske lite mer teknikkunskap och bättre koll på ekonomin eftersom vi jobbar 

med det hela tiden. Så vi kan nog påverka att det blir mer effektivt, mer prisvärt kan 

man säga. I tidigare projekt, har det blivit positivt resultat? Ja, det lilla som jag 

har varit med i då har samarbetet funkat väldigt bra. Man kommer nära varandra 

när man jobbar mot samma mål. Det är inte det att man sitter på varsin sida och 

kanske kämpar litegrann mot varandra som det traditionellt kan bli utan man 

samarbetar bättre. Jag är positiv till det. Är det samarbetet som är den stora 

fördelen med partnering? Jag tror det faktiskt att samarbete är den stora 

fördelen. Sen kan det ju också bli så att det blir billigare än vad man tänkt sig. Det 

har man ju sett exempel på att man hittar bättre lösningar, man kanske sparar tid 

på det också för att man hittar tidsbesparingar. Det kan vara mer bara en bieffekt 

att man, eftersom man jobbar så bra tillsammans så lär man av varandra så blir 

det bättre och billigare. Men när det kommer till nackdelar då. Ser du någon 

nackdel med det? Nackdelen är väl att det kan ta längre tid, man ska sitta och 

diskutera allting. Ingenting är definitivt bestämt utan man ska jobba fram det 

tillsammans. Så att det kan säkert fördröja processen i vissa fall och nackdelen är 

väl också att man är väl väldigt beroende av varandra. Man kan lita på varandra, 

att man inte försöker lura en utan man är väldigt beroende av att det blir ett bra 

samarbetsklimat. Tror du att det hade blivit bättre lösningar 

konstruktionsmässigt om man har ett partneringavtal? Jag tror det. Man får 

del av bådas kunskaper. En kund ser det ju på lite annat sätt och vi ser det på lite 

annat sätt än vad kunden gör så att det tror jag definitivt. Har du någon koll på 

då om du varit med i något projekt där man använt sig av ett incitamentsavtal 

där partnering har varit inblandat? Det har jag inte i någon större skala. I 

mindre projekt så har vi gjort det, där man mer kanske har haft ett slags budgetpris 

och sen har man kört på löpande räkning på det så man har fått redovisa alla 

kostnader. Men det har jag inte varit med om i något stort projekt utan det har 

varit lite mindre. Har det funkat bra i småprojekten? Ja, det har det. Nackdelen 

för beställaren är ju att han vet ju inte exakt var det slutar, exakt vad det kostar 

förrän det i princip är färdigt. Men för entreprenören minskar ju risken också, vi 

ser det väl ganska positivt. Vilka faktorer tycker du ska finnas med för att ett 

partneringprojekt ska ses som lyckat? Lyckat ja. Menar ni själva upphandlingen 

där eller menar ni under projektets gång? Både och skulle jag nog vilja veta. Ofta 

har man ett problem med upphandlingen om man har ett stort intressant projekt så 

har man kanske sex stycken entreprenörer som är intresserade. Hur ska man då 

välja ut den bäste när man inte får värdera priset? Det finns sådan här mjuka 

parametrar när man ska bedöma vem man ska gå vidare med, man kan ju bara gå 

vidare med en när man väl sätter igång. Det är väl oftast där problemet är. Om 

man är privat så kan man ju bara välja precis vem man vill om man känner att det 

är någon man har förtroende för. Men som stat, kommun eller landsting där det är 

offentlig upphandling, ska man ju ta den som är ekonomiskt mest fördelaktig. Där 

är det väldigt svårt att hitta rätt faktorer. Så man får ju försöka med referenser och 

kanske undersökning av personal och organisation och kanske försöka komma fram 

till vem som är mest lämpad. Så kan man naturligtvis ta med ekonomiska 

incitament på vad man bedömer ekonomin på. Det är ofta det det faller på. Jag har 

ju varit med på ganska många där man har pratat om att man ska göra 
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partneringprojekt, sen har man inte riktigt vågat. Man har inte riktigt vetat hur 

man ska uttrycka det. Det är därför de ser så väldigt olika ut då var och en sitter 

och kommer på någonting på vad man kan tänkas göra. Så går det några månader 

så är det någon annan som kommer på något helt annan beställare någon 

annanstans som kommer på något helt annorlunda som han vill göra. Det är därför 

de kan bli så olika varandra. Men i princip tycker jag väl att någon slags 

incitamentsavtal, att man redovisar öppet vad allting ska kosta och sen följer man 

upp det med jämna mellanrum under hela resans gång. Det blir ju som nästa fråga 

också då med öppen redovisning. Man i princip redovisar en öppen kalkyl och 

öppna offerter som vi får in. Får vi in till exempel tre offerter på fönster så får man 

lägga fram dem för beställaren. ’Det är de här tre vi har fått.’ Så bestämmer man i 

princip tillsammans vem man tycker är bäst. Bäst måste ju inte vara den som har 

lägst pris, det kan ju vara en annan som har bättre, bättre egenskaper av någon 

anledning så då väljer man dem istället. Så det ställer väl lite större krav att man 

har ett bra system, att det går att förstå när man redovisar och man får kanske 

göra lite mer, med jämna mellanrum att man stämmer av på ett öppet sätt. Men jag 

tror mest att det är positivt även om det innebär lite mer arbete för oss som 

entreprenör. Men mestadels positivt. Vi har ju redan pratat lite om för- och 

nackdelar, men om man ser det ur just entreprenörsynpunkten, finns det 

några mer specifika för- och nackdelar? Alltså en nackdel är just hur man ska 

komma åt de här jobben. Det är väldigt lätt att det blir orättvist i upphandlingen 

om det är någon som ha lite bättre tumme med beställaren så väljs de istället, av 

någon anledning. Att de känner varandra privat eller någon anledning, jag vet inte. 

Men det är väl just det kanske att det inte blir riktigt objektivt utan lite mer 

subjektivt. Hur tror du att partnering ser ut om 10-20 år i Sverige? Har det 

blivit det ledande konceptet eller har den ökat kan vi säga? Inte den ledande 

tror jag inte om 10-20 år men den kommer vara mer vanlig. Jag tror den har blivit 

mer vanlig på anläggningsområdet med vägar och broar och de här bitarna. Att 

man kan hitta metoder där som, där man kanske hjälps åt i flera projekt och det är 

där den stora vinsten är att man har ett projekt och sen jobbar man vidare med 

samma organisation i nästa projekt. Då tar man med sig den kunskapen så kan 

man jobba vidare litegrann på det. I det tredje projektet med samma organisation, 

då blir det betydligt bättre. Det är där jag tror att man har, att man liksom 

utvecklar organisationen med flera projekt efter varandra. Då tror jag man, då tror 

jag man har mycket att vinna och då tror jag det är väldigt positivt. Ska man hålla 

på, som litegrann nu, att man experimenterar varje gång man hittar på en ny slags 

upphandling som ingen har testat på innan, då blir det kanske inte riktigt lyckat 

resultat. Så nästa gång så provar man något helt annat med en annan entreprenör 

och på det sättet. Man behöver ha en viss kontinuitet i detta så därför hoppas jag 

det kan komma fram en viss praxis hur man bör göra när det är partnering, att man 

kanske har lite mer koncept. Lite mer uppställt sådär. ’Steg 1. Gör sådär’? Ja, 

en grej som man kan följa, ta med sig på olika ställen i landet så man vet att det 

blir likadant. Då tror jag man har mycket att vinna i framtiden. Det kommer nog gå 

på det hållet men i vilken omfattning, det vet jag inte. Jag tycker det pratades mer 

om det för 5-10 år sedan än vad det gör nu. Det verkar inte. Just nu tror jag inte att 

det går direkt upp, inte det jag har hört talas om i alla fall. Spännande! Ja, det är 

spännande tycker jag! Även tror jag det är bra för branschen då att man 

samarbetar och att man litar på varandra. Det tycker jag är rätt väg att gå.                        
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Bilaga H – Intervju med Mats Kollind, Tyréns  

Intervjun genomfördes 2014-05-09, på Tyréns kontor i Växjö och spelades, med 

klartecken från den intervjuade, in. Den intervjuades svar kommer skrivas med 

kursiv stil. Kompletterande frågor ställdes via mail och lagts till efter den muntliga 

intervjun nedan. 

Vem är du och vad har du för position/roll i företaget? Ja, jag är just nu 

avdelningschef för en projektledningsavdelning på Tyréns. Tyréns kanske ni har 

googlat eller varit inne på hemsidan och tittat så ni kanske vet vad det är för ett 

företag? Jo. Vi finns i princip över hela landet och vi har ett litet kontor här i Växjö 

också. Jag har ju lång erfarenhet, det vill jag väl inte helt frångå ifrån och gått 

igenom alla faser. Jag har varit entreprenör i början och sen så har jag varit 

konsult och så har jag varit beställare och så gått tillbaka till konsult igen då. Jag 

har varit en 10-15 år på varje ställe, men nu har jag varit på Tyréns de sista 5-6 

åren. Civilingenjör, väg- och vattenbyggare i botten med produktionsteknisk 

inriktning. Sen har jag då, genom erfarenhet skaffat mig, eller genom lång 

verksamhet skaffat mig ett nätverk. Så är det. Hur kom du då i kontakt med 

partnering? Ja, alltså partnering har man pratat om under lång, så länge jag har 

varit i branschen. Det har alltid funnits något som har hetat Löpande-räkning-

principen. Alltså man jobbar mot löpande redovisning sett, det kan man ju koppla 

till. Man kan ju alltså koppla det till någon form av takpris eller så, incitamentspris 

på något vis. Oftast har man ju, eller tidigare gjorde man inte detta men kanske 

någonstans under 80–90-talet så började man vända på det här. Man började 

fundera på om man skulle lägga in en morot i det här systemet. Ja, ni kanske kan 

det bättre än mig men jag misstänker det är 80-tal vi pratar om. Och min första 

större entreprenad omkring partnering där faktiskt hade just incitament och takpris 

och sådant, det var när vi byggde de här. Jag var ju fastighetschef ute på Videum 

och vi byggde de här båtarna, uppfinnarhusen, då hade vi ett sådant här 

incitamentsavtal och det mot PEAB. Så det var Videum och PEAB som byggde 

detta. Detta var 1999-2000 någonstans därikring. Just det projektet gick tyvärr inte 

sådär jättebra. Jag var, blev lite skärrad. Kostnaderna skenade litegrann, långt 

utöver budgeterat, tyvärr. Sen har jag ju, äsch det var ju svar på den frågan. Ja 

precis, har du kunnat använda de erfarenheterna i andra projekt sen? Ja, 

självklart. Jag kan kanske inte peka på det exakta eller vad jag lärde mig. Alla 

projekt man går igenom, oavsett vad det är så ger det ju erfarenhet. Så är det ju. 

Man lär sig någonting nytt. Även när man är gammal som jag så lär man sig hela 

tiden. Men en sak som man kanske ska vara väldigt tydlig på det är kanske att man 

måste stävja entreprenörernas, vad ska vi säga, ambitioner att skicka ÄT:or. Det är 

lite deras, rätt eller fel, men det är lite deras upplägg, vissa entreprenörers alltså. 

Granska och lusläsa ritningar och liksom hitta fel efter fel efter fel och det tycker 

jag inte om. Och det var väl lite det som var min erfarenhet utav det projektet där 

med Videum. Och då kom man i efterhand också och enligt AB får man ju inte det 

utan man måste ge beställaren chansen att innan man utför något ÄTA-arbete, 

välja väg. Vill man utföra det så eller har man någon annan princip att göra det 

eller vill man låta bli att göra det eller? Är det redan utfört så har man inget val 

och det är en väsentlig fråga. AB, ja ni känner till AB? Jo, det gör vi. AB 92, ABT. 

Nej inte 92 utan 04 va? Ja, AB 04, ABT 06 och sen finns det ju en ABK också 

med den kan jag inte årtalet på. Men den riktar sig ju mot konsulterna så det 

gäller ju inte entreprenören. Nej, det är sant. Men varför har ni valt att arbeta 
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med partneringavtal? Ja alltså, vi kan ju säga att i det sista nu, om jag tar 

exemplet i Älmhult [Handelsområdet runtom IKEA, författarnas anmärkning] 

så är det IKANO, inte IKEA utan IKANO som bygger det. IKANO är ju ett 

sidoföretag till IKEA, det är samma sfär men det är IKANO som bygger detta. De 

har valt att jobba mot incitament och takpris. Då är det såhär att man tillsammans 

med entreprenören sätter då, man gör en kostnadsbedömning och man baserar sin, 

vad ska vi säga, investeringskalkyl och sitt avkastningskrav och sådant där på det 

där takpriset man sätter. Kring det takpriset fattar byggherren eller beställaren sitt 

beslut, man har vissa avkastningskrav på byggnaden och den pengen där sätter 

man och ’okej, nu kör vi!’. Fastec, nu jobbar de mot det. Det är de som har gjort 

budgetar och kalkyler och allt sådant där. Sedan har man sagt att ’Klarar vi den 

kostnaden, så delar vi på vinsten’, beställaren behåller 60 % och entreprenören får 

40 %. Sen finns det alltid takprishöjande ändringar och det har ju kommit i de här 

projekten också så takpriset har ju justerats. Men det är ju för att, ja för att ge 

entreprenören en morot för sin produktion. Att hitta smarta lösningar och göra det 

så billigt som möjligt men inte för att. Vi ska inte tulla på kvaliteten. Det som är 

avtalat ska ju göras på ett så effektivt och billigt sätt. Där av. Alltså svar på frågan 

är ju egentligen, jo för att ge en morot. Det är ett litet tävlingsmoment i det hela. 

Båda ska känna sig som vinnarna. En win-win-situation hoppas vi att det blir. Vad 

tycker du det finns för för- och nackdelar med partnering? Både allmänt och i 

din roll som projektledare. Fördelarna är ju just det här att vi kan skapa en win-

win-situation. Nackdelarna är diskussionerna kring takprishöjande ÄT:or, men den 

kommer ju alltid finnas där och i vårt fall här med Fastec har det inte satt i system 

att liksom nalla på hur som helst utan de har varit rätt modesta. Men i tidigare 

exempel som jag nämnde så var det liksom absurdum, det gick nästan till tvist. Inte 

riktigt men nästan. Så de är väl de fördelarna. Win-win-situation är en fördel då 

det är en sporre för entreprenören att vara så aktiv som möjligt och nackdelen är 

allt det där takprishöjande. Det är ÄTA-hanteringen som kan bli ganska infekterad. 

I vilken typ av projekt tror du att man ska använda partnering och finns det 

några man absolut inte bör använda det vid? Ja, alltså jag kan tycka att man ska 

använda partnering i sådana projekt där det är en väldigt tydlig definierad produkt 

som ska framställas eller produceras. Jag kan tycka att vid ett ombyggnadsprojekt 

med många ändringar och många överraskningar där man inte vet vad som dyker 

upp, det kan vara ändrade förutsättningar, då är det svårt. Att sätta ett takpris i 

alla fall. Alltså, då får man ju de där takprishöjarna. Sådana projekt kan jag nog 

tycka att man skulle kunna på något vis jobba mot löpande räkning på ett annat 

sätt. Det är nog det ärligaste sättet för båda parter att jobba. Fullständig 

redovisning på var och ens nedlagda kostnader istället för att försöka hitta ett 

fastpris. Det blir en tung hantering, det blir det. Nej, så att det är bra när det är 

tydligt definierat projekt och vad som ska byggas. I princip nybyggnation, man vet 

exakt vad det är som ska byggas. Där får då entreprenören verkligen möjlighet att 

visa vad de kan och kanske inte i projekt där man, även i projekt där man, vad ska 

man säga, de får inte vara för komplicerade och för, alltså standard bostadshus 

kan jag tänka mig. Där är det jättebra. Eller någon butikslokal som jag nämnt som 

den med Fastec, den är väldigt väldefinierad, hur det ska se ut och på det viset. 

Mycket. Det får inte vara för många okända faktorer då snubblar man på 

någonting. Vilka faktorer tror du ska finnas med för att ett partneringprojekt 

ska ses som lyckat? Jag skulle vilja säga så att alla projekt behöver, oavsett om 

det är partnering eller annat, så behöver, jag skulle kalla det ett bra klimat mellan 

beställare, hans projektledare eller om det är beställaren själv som är inne och 

entreprenören. Det får aldrig bli någon form av konfrontationer. För det måste 
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vara smidig hantering och jag skulle vilja säga att både beställaren och 

entreprenören måste vara medvetna om respektive parts roll i det hela. Alltså 

beställaren måste vara meteveten om att entreprenören inte gör någonting gratis 

utan han måste tjäna pengar och ha en rimlig avkastning på det han gör och vet 

man detta och entreprenören å andra sidan vet att det är någon som ska betala i 

bakändan och förhoppningsvis så ör man ett så bra och kommer så bra överens så 

man får komma tillbaks. Man liksom får ett förtroende för varandra. Det är den 

absolut bästa lösningen. För att komma i den där konfrontationen, jag skulle vilja 

säga så att i dagens läge när vi har LoU, så har vi faktiskt, så har ju de 

entreprenörer som även missköter sig hela tiden faktiskt chans att komma tillbaka. 

För som det var tidigare, de som liksom misskötte sig eller som utnyttjade, var 

konfrontatoriska på något vis, de fick inget förnyat förtroende, de hade ju svårt att 

komma in på marknaden. Nu har de hela tiden chans att komma in. Så vi sorterar 

inte bort de som är struliga, utan de får chans att återkomma och det är lite fel i det 

systemet kan jag tycka. Jag vet inte om ni har haft uppe det själva? Nej det har vi 

väl inte tagit upp riktigt direkt. Vi kan säga så här. Vi, nu är ju vi i 

konsultbranschen, vi arbetar hemskt gärna med privata beställarna som inte jobbar 

med LoU. Dom ringer och frågar om vi kan hjälpa dem och då slipper vi den där 

LoU-upphandlingen. Så skulle jag vilja ha det entreprenörskedet också. Privata 

beställare har alltid möjlighet att peka med hela handen. ’Vi vill ha dig eller 

Dynacon’ eller vad det nu kan vara. Sen kan man ju naturligtvis ta in priser ändå 

som man kan anbuds- och konkurrensförsätta. Men man lyder inte under den där 

konstiga lagen, LoU, utan man är lite friare. Så, nu har jag spytt galla på den där 

lagen. Nej, jag tycker inte riktigt om den. Jag tycker den har förfelat sitt syfte. Hur 

kan du som konsult påverka ett samverkans- eller partneringavtal då? Ja, jag 

kan ju vara mer, alltså i den rollen jag har idag, så kan jag till och med kan jag 

med min långa erfarenhet vara med och utforma avtal. Jag vet ju hur de ska se ut. 

Jag vet ju hur vi ska lägga upp ett sådant avtal. Så jag påverkar det ju absolut och 

jag råder ju beställaren att ’såhär tycker jag att vi ska göra’. För det är ju alltid 

beställaren som tar initiativet. Det kan vara entreprenören också men normalt är 

det beställaren som tar initiativet till det och har det slutliga beslutet att ’okej, vi 

kör partnering.’ Det är inte entreprenören som beslutar utan det är beställaren. 

Sen kan entreprenören föreslå det. Men jag har, jag personligen kan nog ha rätt 

stor påverkan i partneringavtal. Sen är det alltid en diskussion om det ska vara 

40/60 eller 30/70 eller 50/50 eller vad det nu ska vara för något i slutändan. Det är 

också lite beroende på vad det är för projekt. 40/60 är inte ovanligt, 30/70 alltså 70 

till beställaren, men det ska inte vara för lite utan det ska finnas, det ska ju vara en 

morot så man tjänar lite på det. Har du varit med i ett projekt där man använt 

sig av ett incitamentsavtal, eller ja det har du ju sagt, men har du varit med 

där man inte har använt sig av det? Trots att man har avtalat om det? Ja, en del 

använder sig ju av just partnering utan incitament för att… Ja men då är det 

jag menar med löpande räkning? Ja precis. Jodå, det har jag varit med, alltså om 

det kallas partnering eller löpande-räkning-principen eller, ja det är ofta 

förekommande. Jag har ett stort projekt uppepå VEAB just nu som löper. Nu har vi 

i och för sig tagit i fasta priser på, vad ska vi säga, det flesta utav dem men det 

finns några entreprenader som vi har faktiskt kört löpande räkning och då 

redovisar de sin timkostnad och material. Utan några priser och sådant där. I och 

för sig så har vi en egen budget avsatt för det, några miljoner i alla fall. 

Entreprenörerna jobbar på detta så får vi ser var vi hamnar. Både byggnads- och 

stomkomplettering, stomkompletteringsentreprenaden NCC har det avtalet så det 

går på löpande räkning. Ytskiktsentreprenaden, alltså målning och golv och lite 
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sådant går också på löpande räkning. Sen så har vi en som är en 

håltagningsentreprenad där ute som vi har. I och för sig så har vi á-priser på hål, 

betonghåltagning alltså men vi har ingen aning om hur många hål vi ska ta. Det är 

bara att puffa igång så får vi se hur pass många hål det blir. Både för rör och 

ledningar och kablar och fan och hans moster. När vi inte egentligen vet 

omfattningen förrän i slutet, vi kan inte definiera det riktigt, då måste vi ju ändå 

handla upp entreprenören, för vi kan inte vänta med detta. Vi måste sätta igång 

arbetet annars så står elektriker och rörkrökare och så och kommer inte fram, 

alltså går vi in i någon form av, inte incitament men i alla fall partnering, ett 

löpande-räkning-avtal och de kan vara handlade i konkurrens också. Det kan de 

vara. När vi då kommer fram att entreprenören har lägsta priset så säger vi att ’vi 

är så osäkra på omfattningen i detta projektet så vi, är det okej att vi gör det på 

löpande räkning?’. Med detta som en form utav budget och så redovisar de 

löpande. Så får vi se om vi klarar det här priset. Men det är inga incitament som de 

får ta del av. Det är egentligen det som är det fullt ut ärligaste sättet att göra en 

entreprenad. Då får all entreprenad får betalt för det han gjort för en inte allt för 

hög kostnad. Han får ett litet arvode för det också. Så det, alltså det är, det sköts 

snyggt och prydligt också. Så är det. Det ärligaste sättet. Men de där löpande-

räkning-avtalen, kör ni med öppna böcker på det också då? Ja, allt som 

redovisas, allt som alla, alla nedlagda kostnader måste redovisas. Både alla 

timtider och alla inköp och alla, vad det nu är, arbetsledningar och allt sådant 

måste redovisas. Ibland gör man ju förenklat att man gör så att arbetsledning, 

hjälpredor, arbetsbodar och verktyg och allt, lägger man normalt på som en 

procentsats. På arbetskostnaden då bara, 12-20 procent. Bara för att på ett enklare 

sätt redovisa systemet. Det står ju så i AB. Och sen med materialkostnader och 

sådant. Mot netto plus ett arvode på det också. Då har man ju, man får ju i varje 

fall del i entreprenörens eventuella rabatter och alla inköpsvarianter och så får 

han ett pålägg på det då. Det man inte kommer åt nu när vi diskuterar, är ju, det 

finns inom vissa branscher något som heter årsrabatter. Det har ni diskuterat 

kanske? Nej, jag har bara hört lite om det. Det är sådant där som 

leverantörerna, materialleverantörerna i efterhand ser att den entreprenören köpte 

så och så mycket då får han en mindre peng tillbaka. Den kommer inte beställaren 

åt, för det är ju en totalsumma på alla entreprenader som entreprenören utfört 

under året, hur mycket han har köpt av den leverantören så får han en 

mängdrabatt. Den kommer inte den enskilde beställaren åt. Det har varit mycket 

diskussion om detta. Normalt är det inga stora pengar. Hur tror du då att 

partnering kommer utvecklas då i Sverige, alltså hur tror du det kommer se ut 

om en 10-20 år? Tror du det kommer vara det ledande konceptet eller så? Hur 

tror du det kommer utvecklas? Det beror på hur LoU utvecklas. Nu är vi tillbaka 

till det igen. Alltså i den bästa utav världar hoppas man ju att LoU anpassar sig till 

verkligheten litegrann. Då tror jag att partnering kan vara en framgång. Absolut, 

det tror jag. Jag vill nog säga att ska partnering bli en framgång, måste partnerna, 

alltså beställaren och entreprenören, hitta någon form av, ja de måste vara 

modesta alltså de får inte utnyttja det. Om någon part utnyttjar det då blir det fel 

direkt och då vill man inte, då blir man rädd. Då blir man skrämt utav det. Men när 

det väl sköts, är snyggt och prydligt anordnat och enligt fina regler då är det 

naturligtvis jättebra. Det är en win-win-situation. Det kan man tycka. Ja, det var 

de frågorna, då går vi över till beställarfrågorna. Ja, men de är väl nästan lite 

samma. Ja, det är väl några svar där som vi… Jag var ju beställare i då 10 år, 

fram tills här för en 5-6 år sedan, så jag satt på den sidan av bordet. Men om vi 

ser det som beställare nu då, varför hade du valt att arbeta med partnering 
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då? Ja, det blir ju samma argument. Som projektledare företräder jag ju normalt 

beställaren. Alltså projektledaren i den här frågelistan och beställaren är ju samma 

person egentligen. Det är ju, jag skulle vilja säga det är ju, projektledaren är 

aldrig på entreprenörens sida utan det är alltid entreprenören som är motpart till 

allt. Sen kan jag givetvis vara inne och hjälpa en entreprenör i andra saker men 

just i sådan incitamentsavtal eller partneringavtal så är det ju så att vi har en 

motpart och det är ju en utförare utav någon form. Om det är en totalentreprenad 

eller en delad entreprenad eller en annan liten entreprenad spelar ingen roll. Det 

är entreprenören som är motpart. Vi gjorde ju alltså, win-win-situationen återigen 

är den man är ute efter. Man vill få entreprenören att vara så effektiv som möjligt. 

Det är ju det, jag skulle ju vilja säga att det. Det ska jag ge entreprenörerna credit 

för, för det är ju de, det är ju där innovativiteten finns. Det är de som är innovativa 

med tekniska lösningar och praktiska lösningar utav hur vi kommer få 

produktionen att fungera. Nu pratar jag inte bara om bygg utan om installation och 

sådant där. Smarta lösningar premieras och det är de som kommer fram med 

smarthet. Det är sällan beställaren eller hans konsult som ligger så långt i 

framkant i den tekniska utvecklingen. Det är entreprenören. Kanske inte 

byggnadsentreprenörer, de stora som SKANSKA och de, utan mycket 

installationsentreprenörer. De är i framkant. Och det vill man få del av, som 

beställare vill man gärna få del av dem. Det får man om man ger en liten morot. 

’Okej, hittar vi lösningar så vi kan få detta billigare så får vi behålla 40 % utav 

vinsten’. Det är väl jättebra, så får jag 60 %. Ännu bättre. Som beställare då, 

finns det några andra fördelar och nackdelar med partnering än de som 

projektledare? Ja, alltså som beställare är det jag som sitter på plånboken. Det är 

faktiskt jag som tjänar pengarna. Så det är ju fördelen med det. Så länge det inte 

går ut över kvaliteten. Projektledare tjänar inga pengar på det. Man har ju ett 

uppdrag bara och det uppdraget är ju normalt, ja det finns fast-pris-uppdrag, men 

normalt så är det som löpande-räkning-konsult man jobbar. Men det ska ni lära er 

sen när ni kommer ut, jagandet utav timmar.     

Kompletterande frågor via mail: 

Hur kan du som beställare påverka partneringprojekt? Som beställare har du i 

princip all makt. Beställaren bestämmer om det ska utföras som en partnering, han 

utformar villkoren och bestämmer reglerna. Sen är det upp till entreprenören att 

acceptera eller förkasta. Det kan ju naturligtvis också uppstå en diskussion så att 

man hittar en gemensam lösning. 

  



  
 

 

Bilaga I, 1: (1) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

Bilaga I – Intervju med Tore Vestergård, Älmhultsbostäder 

AB 

 

Intervjun genomfördes via mail och svaren mottogs 2014-05-08. Den intervjuades 

svar kommer skrivas med kursiv stil. Kompletterande frågor ställdes via mail och 

lagts till efter intervjun nedan. 

Nu när ni kommit så långt med första etappen är det läge att börja titta på 

nästa. Tänker ni använda er av totalentreprenad med partneringavtal igen?  

  -Kommer det göras handlingar inför anbudsförfrågan till nästa 

etapp? 

Om tanken är att det ska vara en totalentreprenad med partnering, ska ni 

testa att ha med ett incitamentsavtal då?  

 -Varför/Varför inte? 

Under nästa etapp är det tänkt att man ska använda sig av en totalentreprenad med 

incitamentavtal, hur detta incitamentavtal kommer att formas är fortfarande inte 

bestämt. Totalentreprenad med incitamentavtal blir ett nytt sätt för oss att jobba 

på. Vi tror att det kan vara positivt både för oss som beställare men även för 

entreprenören att gemensamt sträva efter att hålla nere kostnaderna. Lyckas man 

med detta blir det positivt för båda parterna. 

Har ni funderat på att göra någon form av överenskommelse med Lagans 

Byggnads igen efter första etappen eller ska ni ta in anbud från andra 

entreprenörer? 

Eftersom vi är ett kommunalt bostadsbolag måste vi följa lagen om LOU(lagen om 

offentlig upphandling). Det betyder att vi kommer att göra nya handlingar och gå 

ut med en ny förfrågan till olika entreprenörer.  

När vi gör handlingar inför etapp 2 har vi erfarenheter med oss ifrån denna etapp 

och kan då lättare specificera våra önskemål för att det ska blir så bra som möjligt.   

Kompletterande frågor via mail: 

I ditt tidigare svar har du skrivit att ni kommer använda er av 

totalentreprenad med incitamentsavtal, kommer det då finnas med 

partneringavtal mellan er och kommande entreprenör? Eller är det tänkt att 

det ska vara en ren totalentreprenad? Om ja, varför? Vi kommer att göra ett 

förfrågningsunderlag baserat på en total entreprenad vi gör den bedömningen att 

vi dels har kunskap efter första etappen om hur vi kan forma förfrågnings underlag 

dels den bedömningen att det skulle vara en stor tveksamhet hos andra bygg 

företag att lämna pris på etapp tre. Lagan som har uppdraget kring etapp 2 via 

partnering kanske skulle uppfattas av konkurrenter som att de skulle besitta 

kunskap och information som de själva inte besitter men vi kommer också att 

försöka forma någon form av incitament i avtalet, för att båda parter skall 

anstränga sig lite extra för att finna kreativa lösningar 



  
 

 

Bilaga J, 1: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

Bilaga J – Administrativa föreskrifter för Kvarteret Jakob 

 



  
 

 

Bilaga J, 2: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 3: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 4: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 5: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 6: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 7: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 

 



  
 

 

Bilaga J, 8: (8) 

Elin Johansson Nilsson & Emmy Nilsson 
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