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FÖRORD 
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng behandlar partnering med avseende på rikt- 
och kostnadsstyrning. Rapporten är skriven på civilingenjörsprogrammet, väg- och 
vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet vid avdelningen drift och 
underhåll. Examensarbetet har utförts på uppdrag åt Banverket Projektering.  
Handledare var Anders Wennström vid Luleå tekniska universitet. Examinator för 
examensarbetet var Ulf Olsson, adjungerad professor vid Forskargruppen drift och 
underhållsteknik. 
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SAMMANFATTNING 
 
Anläggningsbranschens anseende har påverkats negativt under en längre tid på grund av 
bland annat överskridna budgetramar, försenade leveranser och kvalitetsmässiga 
misslyckanden. Den traditionella upphandlingsmodellen med fast lägsta pris och färdiga 
handlingar skapar oftast en känsla av ekonomisk trygghet. Tyvärr är detta en illusion där 
man inkluderar diverse buffertar från olika aktörer vilket i sin tur leder till att den 
ekonomiska utvecklingen inom byggsektorn stannar av.  
 
Partnering är en samverkansform mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Tanken är 
att byggherre, entreprenör, arkitekt, konstruktör, installatör och övriga parter ska 
samarbeta med öppen ekonomisk redovisning. Målet är att förkorta projekteringen, 
minska byggtider och byggkostnader samt öka måluppfyllelsen. Syftet med partnering är 
också att skapa ett förbättrat samarbetsklimat på byggplatsen som ökar kreativiteten och 
nytänkandet hos alla ekonomiskt involverade parter i partneringprojekt och därigenom 
minskar också de ekonomiska konflikterna.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar bestämmandet 
av riktkostnaden samt vad som påverkar en riktkostnadsförändring i 
partneringentreprenader. Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden är intervjuer med 
både byggherrar och entreprenörer.  
 
Resultatet av studien visar på vikten av initial riskidentifiering vid anbudsskedet och 
dess påverkan på riktkostnaden. Vidare framkommer det i studien att en snabbare 
hantering av ändrings- och tilläggsarbetena är en fråga som måste hanteras tydligare i 
partneringsamverkan. Frågan om behovet av vidareutbildningen som finns hos aktiva 
chefer inom partnering belyses också. Avslutningsvis behandlar studien tankar om en 
extra projektresurs vars uppgift skall vara att följa upp problem, då främst tidiga 
flaggningar. Resursen skall också se till att återkopplingen av olika funktionsbrister 
fungerar samt att utveckla en bra dokumentationsrutin av framgångsfaktorerna. Slutligen 
föreslås rekommendationer till förbättringar vid anbudsskedet, byggskedet, under 
produktionen, ändrings- och tilläggsarbeten (flaggningar) och en ekonomisk & teknisk 
projektresurs. 
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ABSTRACT 
 
During recent years the reputation for the engineering sector has been negatively 
affected due to, among other things, exceeded budgets, delayed deliveries and poor 
quality. The traditional purchasing model, with fixed low price and specifications, often 
gives a feeling of economic security. In reality this is an illusion since various margins, 
added by the different participants, tends to result in the opposite effect.  
 
Partnering is a different form of collaboration between the participants in a building 
project. The overall idea is that the different actors Client, contractor, architect, design 
engineer, etc should collaborate in an open economic environment. The goal is to 
complete the project both quicker and cheaper. The purpose with Partnering is also to 
create a working climate on the building set that encourages creativity and an 
innovative mind from all economically involved parties, thereby reducing conflicts 
caused by economic issues.  
 
The purpose with this study is to explore what factures that influence the decision of 
the target price and what affects target price changes during the partnering process. The 
main data collection method is interviews of both clients and contractors.  
 
The result of the study points out the importance with initial risk identification early in 
the bid stage. Risk identification is also important because of the effect on the final 
target price.  The study also emphasizes the importance of rapid and legible 
management of change orders in a partnering project. Another issue in the study is the 
need for further education in partnering skills for managers when involved in 
partnering projects. The study discusses the idea with an extra resource, responsible for 
managing problems such as early bunting. This resource should also be in charge of 
feedback from different flaws in functions and develop an adequate documentation 
routine when it comes to success factors. Finally, recommendations are made to 
improve the bid stage, production stage and change and additions work (buntings).
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1. INLEDNING 

Anläggningsbranschens anseende har påverkats negativt under en längre tid på grund av 
överskridna budgetramar, höga boendekostnader1, försenade leveranser samt 
miljötekniska och kvalitetsmässiga misslyckanden. Traditionell byggprocess med 
anbudsförfarande kan liknas vid ett stafettlopp, där alla aktörer/parter försöker tjäna 
pengar på varandra, i stället för att samarbeta mot det gemensamma målet. Den 
traditionella upphandlingsmodellen med fast lägsta pris och färdiga handlingar skapar 
oftast en känsla av ekonomisk trygghet; en illusion där man inkluderar diverse buffertar 
från olika aktörer, vilket i sin tur leder till att den ekonomiska utvecklingen inom 
byggsektorn stannar av. (Kadefors 2003)  
 
Eriksson (2007) har undersökt olika upphandlingsmodeller och transaktionsekonomin i 
företag. Forskningsresultatet visar att nuvarande svenska beställare fortfarande är kvar i 
traditionella upphandlingsformer med fokus på pris och auktoritet, vilket, enligt 
Eriksson (2007), är en olämplig upphandlingsform inom byggprojekt. Studien visar 
även att strukturella samverkansinriktade metoder bidrar till ökat förtroende och 
samarbete, vilket stärker ekonomistyrningen av stora komplexa och kundanpassade 
byggprojekt med stor osäkerhet.  
 
Inom anläggningsbranschen används idag tre typer av entreprenadformer 
funktionsentreprenad, totalentreprenad och utförandeentreprenad, där 
generalentreprenad och delad entreprenad ingår. Val av entreprenadform sker 
traditionellt utifrån projektets storlek och karaktär samt vilken frihetsgrad som 
beställaren vill ge entreprenören vid val av tekniska lösningar. Vid funktionsentreprenad 
har entreprenören hela ansvaret från att projektet projekteras konstrueras och byggs 
samt hela underhållsansvaret under funktionstiden enligt definitionen i kontraktet. Vid 
totalentreprenad har entreprenören ett projekterings- och konstruktionsansvar utifrån 
de standard- och funktionskrav som beställaren bestämmer i kontraktet. Normalt är 
också att entreprenören redovisar sina standard- och funktionskrav vid anbudet som 
sedan förs in i mellanvarande kontrakt. Vid utförandeentreprenad utför beställaren 
projektering och tillhandahåller konstruktionsritningar där de tekniska lösningarna 
redovisas. Entreprenören har endast ansvaret att utföra entreprenaden enligt vad 
regelverket och kontraktet föreskriver. 
 
Inom anläggningsbranschen har de olika parterna utarbetat gemensamma standardavtal. 
De vanligaste standardavtalen är Allmänna bestämmelser AB 04 för 
                                         
1 Beror på att hyresnivån blir högre än planerad på grund av att budgetramen överskrids väsentligt. 
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utförandeentreprenad och Allmänna bestämmelser ABT för totalentreprenad. Eftersom 
det inte finns något standardavtal framtaget speciellt för funktionsentreprenad så 
tillämpas ABT vid ändrings- och tilläggsarbetena. Ansvarsfördelningen mellan beställare 
och entreprenör skall vid alla entreprenadformer tydliggöras i entreprenadavtalet. Vidare 
skall det vara möjligt att använda modellen2 utökad samverkan3 (partnering) vid samtliga 
entreprenadformer inom ramen för vad respektive standardavtal föreskriver. De 
lämpligaste entreprenadformerna för partnering torde vara total- och 
funktionsentreprenad eftersom arbetshandlingarna är mera eller mindre fullständiga. 
Dessa två entreprenadformer ger således en större potential för samverkan kring tekniska 
och produktionslösningar både ur ekonomisk och också ur kvalitetsaspekt.   
 
Marknadens krav på förbättringar inom byggsektorn har också uppmärksammats av 
regeringen, vilket har resulterat i ett antal utredningar. Bland annat har man konstaterat 
att nya planerings-, entreprenad- och upphandlingsformer bör initieras vid upphandling 
(Byggkostnadsdelegationen, 2000). Med detta som bakgrund har nu även den svenska 
byggsektorn börjat fokusera på partnering som alternativ genomförandeform.  
 
Studier som är gjorda i Storbritannien, Norge och Danmark har visat att partnering är 
framgångsrikt inom privat och offentlig sektor. I Storbritannien har finansdepartementet 
gått ut med statliga rekommendationer att bedöma ”best value” snarare än lägsta pris. 
Rekommendationen skall användas som urvalskriterium vid offentlig upphandling 
(Jackson och Barlow, 2000). I allmänhet har industrin i Storbritannien varit mycket 
positiv till partnering, och arbetssättet har också fått ett stort genomslag hos vissa 
kategorier av beställare. I Sverige har inte utvecklingen inom partnering kommit lika 
långt som i Storbritannien. Men regeringen gjorde en ansats 2002 då en särskild 
Byggkommission tillsattes, uppgift var att granska bygg- och anläggningssektorn. 
Kommissionen uppgift var att föreslå åtgärder i syfte att främja konkurrensen, motverka 
kartellbildningar, hejda användande av svart arbetskraft, höja kvaliteten och sänka 
kostnaderna (SOU, 2002:115). Kommissionen presenterade sitt betänkande i en rapport 
samma år under namnet ”Skärpning gubbar!”(Andrén, 2004).  
 
Sverige kan lära mycket från Storbritannien, poängterade Byggkommissionen. De anser 
att Svenska förhållandena i många avseenden påminde om Storbritanniens byggsektor 
och att det är särskilt viktigt ta del av deras erfarenheter och lösningar. Kommissionen 
hänvisar till det brittiska betänkandet som systerkommission, The Construction Task Force, 
                                         
2 Modellen är anpassad till de regelverk som gäller för den svenska anläggningsbranschen.  
3 Utökad samverkan jämställs med partnering, samverkan förekommer i någon form vid alla projekt, 

”utökad” står för den kombinationen av obligatoriska och valbara moment som beställaren väljer utöver 

vad som är föreskrivet i AB och ABT.  



 

3 

utfört och initierat (Andrén, 2004). 
 
Partnering är en samverkansform mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt. Tanken är 
att byggherre, entreprenör, arkitekt, konstruktör, installatör och övriga parter ska 
samarbeta med öppen ekonomisk redovisning. Målet är att förkorta projekteringen, 
minska byggtider och byggkostnader samt öka måluppfyllelsen. Syftet är också att skapa 
ett förbättrat samarbetsklimat på byggplatsen som ökar kreativiteten och nytänkandet 
hos alla ekonomiskt involverade parter i partneringprojekt och därigenom minska också 
de ekonomiska konflikterna. (Gösta Fernström, 2006)  
 
Gösta Fernström (2006) anser att partnering i Sverige utan tvekan kommer att bli det 
naturliga sättet att genomföra komplexa projekt. I Danmark och England är denna 
samverkansform så vedertagen att offentliga beställare måste motivera varför man inte 
skall använda partnering. Man har noterat följande fördelar med partnering:  
 

• Alla4 arbetar mot gemensamma mål 
• Alla bidrar med sina erfarenheter även över sina fackgränser 
• Alla är delaktiga - ingen kan skylla på någon annan  
• Alla arbetslag kommer med nya idéer/bidrar på varandras områden till bättre 

lösningar 
• Alla får information tidigt - leder till kommunikation och dialog 
• Problem löses tidigt - alla hjälps åt 
• Kontinuitet i projektet som blir allas ansvar 
• Alla känner stolthet över att få jobba i projektet och bidra  

 
De företag som kommit längst inom partnering i Sverige är Banverket och Vägverket. 
Dessa parter har tillsammans skapat FIA, Förnyelse i Anläggningssektorn. Där 
yrkesverksamma personer med stor erfarenhet från Vägverket, Banverket, NCC, PEAB 
och ELU har arbetat fram dokumentet ”utökade samverkansformer” En svensk modell 
för anläggningsbranschen, vilka i själva verket är samma som partnering (Fernström, 
2006).  
 
”Men det mest överväldigandet intrycket från studien är hur positivt inställda alla respondenter är 
till att arbeta med partnering i framtida projekt. Detta talar för att partnering inte är ett kortlivat 
påfund utan ett koncept som är här för att stanna.” (Ola Andersson, Rasmus Johansson 
2007) 
 
Partnering bygger på bra relationer vilket förutsätter starkt förtroende för varandra. När 
                                         
4 Anm. Ordet Alla betyder Beställare/Entreprenör/Underentreprenör. 
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man skapar ett öppet arbetsklimat med respekt (när parter lyssnar på varandra) så ökar 
också tilliten till den öppna redovisningen mellan beställare och entreprenör. Om det 
finns brister i dessa kriterier så minskar också sannolikheten för att uppnå bra tekniska 
och funktionella projektlösningar. En brist som påverkar projektets ekonomi på ett 
negativt sätt samtidigt som projektets slutdatum förskjuts minskar också sannolikheten 
för att få till stånd bra tekniska och funktionella projektlösningar. Partnering innebär ett 
annat arbetssätt när det gäller projektekonomin i projektet. Målet med en bra 
projektekonomi är att alla projektstadier skall ha full ekonomisk kontroll. Det innebär 
riktiga kalkyler i planeringen, att ha förmågan att förutse ekonomiska effekter och 
kunna redovisa ett ekonomiskt utfall utan överraskningar, på ett affärsmässigt sätt. 
Projekt står också utanför den vanliga organisationen men alla projekt skall vara 
ekonomiskt motiverade. Ekonomi kan förklara projektets framgång, förtydliga olika 
prioriteringar och visa exakt hur projektet ligger till. Bra projektekonomi skapar både 
kontroll och förklaring, vilket också är skillnaden mellan att veta och tro.  Innebörden 
är inte att enskilda chefer skall vara ekonomer utan att de skall ha grundläggande 
kunskaper i hur man systematiskt sätter upp egna kalkyler och vet vilka erktyg som man 
kan använda sig av. Chefer i ett partneringprojekt skall hantera konceptet partnering 
samtidigt som de styr ekonomin på ett professionellt sätt genom alla projektfaser. I detta 
arbete är det också viktigt att frambringa bra relationer, skapa tillförlitlighet och 
öppenhet även när det gäller den ekonomiska redovisningen och den gemensamma 
styrningen av projektekonomin, Larson (1995), Gransberg et al (1999). Partnering har 
utvecklats från en samverkansform till att bli en vedertagen arbetsprocess Fernström 
(2007)  
 
Det finns mycket dokumenterat kring partnering och dess positiva effekter på 
byggsektorn. Däremot är det inte så väl kartlagt är vad som påverkar riktkostnaden vid 
partnering, hur den ekonomiska styrningen och den öppna bokföringen i praktiken 
bidrar till bättre uppföljning av riktkostnad. 

1.1. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar bestämmandet 
av riktkostnaden samt vad som påverkar en riktkostnadsförändring i 
partneringentreprenader. Partnering genomförs normalt med löpande räkning och 
förutsätter samarbete, ärlighet, ödmjukhet, öppenhet, gemensamt ansvar och mervärde 
åt samtliga parter. Förhållande mellan riktkostnadsbestämningen och ovanstående mjuka 
parametrar diskuteras och analyseras.  
 
För att uppfylla ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Kan/vill alla aktörer vara med och påverka riktkostnaden?  
• Finns det någon del i den ekonomiska styrningen som hämmar möjligheten till 
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en relevant riktkostnad? 
 
Fokus kommer att ligga på den ekonomiska styrningen. Här ingår analys av 
ersättningsformen och kostnadsstyrningen samt förslag på åtgärder/förbättringar. 

1.2. Avgränsningar 

För att tydligare redogöra för studiens fokus, har följande avgränsningar satts: 
 
Studien omfattar bara ekonomiska faktorer som är verksamma vid partnering och vilka 
regler som styr förändring av riktkostnad. Vidare så studeras endast de arbetsmetoder 
man använder sig av för den gemensamma kostnadsstyrningen. Det omfattas av på 
öppna böcker och den öppna redovisningen samt vilka mjuka parametrar som är 
signifikanta vid den ekonomiska styrningen. Studien kommer också endast att ge 
exempel p hur avvikelser hanteras, här avses större avvikelser samt hur ändrings och 
tilläggshanteringen är strukturerad. 
 
Av tidsmässiga och resursmässiga skäl så avgränsas studien till tre pågående/genomförda 
projekt där partnering har använts.  

1.3. Metod 

Studien börjar med att undersöka vad olika beställare och entreprenörer har för syn på 
partnering och hur detta beskrivs på deras hemsidor. Där efter tar projektet sikte på 
övergripande litteratur i ämnet partnering. Utifrån ovannämnda studie formulerades 
övergripande frågeställningar som utgör grunden till projektets frågor och 
avgränsningar. 
 
Insamlandet av empiriskt material utgörs av ett flertal platsbesök på sju olika företag där 
intervjuer genomförts med verksamma chefer inom partneringprojekt. Studien omfattar 
tre stora byggprojekt, nio intervjuer varav fyra stycken är med beställare och fem med 
entreprenörer. Sju av intervjuerna har utförts fysiskt med verksam projekt-/platschef 
och två av intervjuerna är utförda via telefon. Varje intervju har pågått mellan 1,5 – 2 
timmar vardera. Intervjuerna dokumenterades först i form av minnesanteckningar som 
sedan renskrivs vid hemkomsten samma kväll. 
 
De personer som intervjuas i fallstudierna är ansvariga beställare och projekt-
/platschefer i respektive projekt. Frågeställningarna till intervjuerna redovisas i bilaga 1. 
Generella svar förekommer också, dvs. svar som inte är knutna till ett specifikt projekt 
men vilka respondenterna anser är signifikanta i de flesta partneringprojekt som 
genomförs. De personer som har lämnat dessa generella svar är samma personer som har 
deltagit i undersökningen/intervjuerna. 
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Efter slutförda intervjuer har respektive intervju dokumenterats för personlig 
dokumentation och för att underlätta sammanställningen av intervjustudierna. Vid 
sammanställningen har respektive intervju avkodats för att i möjligaste mån inte avslöja 
vad respektive respondent har framfört. I samband med att intervjuerna har 
sammanställts så har också kompletterande frågor och klarläggande skickats ut via mail 
till berörd chef. I dessa mail har skrivet material också skickats ut för faktakontroll och 
övriga synpunkter. Vid svårare klarläggande och sakfrågor har kontakten först skett via 
mail och sedan har frågeställningarna följts upp och klarlagds per telefon där en eller 
flera chefer har deltagit vid diskussionerna. 
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Följande organisationer och projekt ingår i studien: 
 

• LKAB/NCC gällande kulsinterverken i Gällivare. 
• LKAB/PEAB gällande anrikningsverk i Svappavaara. 
• Banverket/Skanska/Balfour Betty Rail AB gällande Banverkets omformarstation 

i Kiruna. 
 
Om det omnämns andra parametrar/uttryck i samband med litteratursökningen, anses 
det som ett led i förståelsen av partneringprocessen. På grund av att det inte finns så 
mycket dokumenterat kring den ekonomiska styrningen i partneringprojekt så bygger 
examensarbetets vetenskapliga resultat till stor del på de genomförda intervjuerna. 
Studien tar också upp vilka mjuka parametrar som är signifikanta vid den ekonomiska 
styrningen. 
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2. VAD INNEBÄR PARTNERING 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
studien. Kapitlet inleds med en kort definition av vad partnering är, sedan kommer ett 
avsnitt som redovisar industrins syn på partnering. Vidare tas upp tidigare studier kring 
kostnadsstyrningen, samt incitament, bonus och samspelet mellan de mjuka 
parametrarna. Sedan redovisas tidigare studier kring ändrings- och tilläggsarbeten som 
också är en viktig del i den ekonomiska uppföljningen som i sin tur påverkar 
riktkostnaden. Slutligen redovisas ett avsnitt som visar på vilka effekter som olika 
partneringprojekt kan ge på ekonomin, relationer, ändringsarbeten, tidsplaner osv. 

2.1. Definitioner av partnering  

I Rhodin (2002) redovisas hur svenska Terminologicentrum (TNC) har översatt 
partnering till det svenska ordet partnerskap och definierar det på följande vis: 
 
”Partnerskap är ett ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal 
samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett 
projekt.  Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, 
överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara 
förbättringar.” (Rhodin, 2002) 
 
”I internationell litteratur anger begreppet partnering i projekt en process med vilken organisationer 
utvecklar en relation av samverkan. I processen ingår att parterna gemensamt tar fram ett 
måldokument för projektet och att en särskild samverkansgrupp bildas och arbetar för 
måluppfyllelse. Partnering ska i den meningen inte ses som en ny entreprenadform utan som ett 
sätt att organisera och styra samarbetet mellan involverade aktörer.” (Projektarbete i statens 
controllerutbildning 2006 Rapportdatum 2006-11-09) 
 
Flera forskare, bland andra Karlsen och Gottschalk (2004) är överens om att struktur 
och kultur är två viktiga faktorer när det gäller att överföra kunskap både internt och 
externt mellan individer och enheter, inom organisationen. Davenport och Prusak 
(1998) har lyft fram ytterligare två viktiga faktorer i dessa sammanhang, tillit och tid. 
 
”För att se möjligheter till förbättringar behöver de centrala aktörerna både få kunskap om 
projektets och varandras mål…” Kadefors (2002). Kadefors menar vidare att det är svårt att 
se vilka ekonomiska mål som ska ligga till grund för beställare/entreprenör på grund av 
att företagen drivs av ekonomiska vinstintressen. Uppstår det en ekonomisk 
intressekonflikt mellan parterna får det oftast till följd att det blir dyrare för beställaren.  
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”även om företagen har motstridande ekonomiska intressen kan de ändå förenas i gemensamma 
mål såsom säkerhet, bra kommunikation, god arbetsmiljö mm.” Dessa underordnade mål är av 
stor vikt för att partnering ska fungera. I framtagandet av en gemensam målbild för projektet 
erhålls förhoppningsvis en bättre förståelse och ömsesidig respekt för varandra” (Kaderfors 2003).  
 
Det är viktigt att inkludera den gemensamma ekonomin i målbilden, därför att ett 
lyckat ekonomiskt utfall utgör grundförutsättningarna för en bra affärsrelation. Kadefors 
(2003) belyser dessa problem med att en del entreprenörer har en illusion där man 
inkluderar diverse buffertar från olika aktörer vilket i sin tur leder till att den 
ekonomiska utvecklingen inom byggsektorn stannar av. 
 
Nyström (2005) har kartlagt/samanställt 13 författares forskning och sammanställt vilka 
komponenter som är grundläggande vid partnering. Hos samtliga författare var 
ömsesidig förståelse/gemensamma mål viktiga komponenter.  Åtta författare betonade 
uttalade konfliktlösningsmetoder. I sex böcker återkom ekonomiska 
incitamentskontrakt, relationsbyggande aktiviteter, kontinuerliga och strukturerade 
möten, samt moderator. I fyra böcker förekom tillit och i två böcker förekom val av 
medarbetare som viktiga komponenter. I (Kadefors 2002) var samtliga 
framgångsfaktorer redovisade. Ett resultat av Nyströms undersökning blev 
partneringblomman där Nyström redovisade signifikanta mjuka framgångsfaktorer 
(Figur 1). 

 
 

Figur 1. Partneringblomman (Nyström 2005) 

2.2. Industrins syn på partnering 

2.2.1 LKAB definierar partnering vid MK3 

Arbetet i Projekt MK3 har bedrivits som partnering, dvs. en strukturerad samarbetsform 
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mellan byggherre, konsulter och entreprenörer i syfte att gemensamt nå projektets mål 
(funktion, tid, kostnad). Arbetet baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där 
allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. 
Byggentreprenör har varit NCC. 

2.2.2 NCCs definition av partnering 

NCC skriver på sin hemsida att ”Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, 
där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett 
förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar 
varandra genom alla skeden av byggprocessen”.  
 
NCC redovisar också några viktiga nyckelfaktorer vid partnering på sin hemsida; 
Gemensamma mål 
Gemensamma aktiviteter 
Gemensam ekonomi 
 
”Partnering är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i 
ett byggprojekt. Det bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan. 

Genom erfarenhet har vi sett att samarbete skapar mervärde åt samtliga parter. Samarbetet 
minskar antalet tvister, effektiviserar byggprocessen, minskar kostnaderna och skapar en högre 
kvalitet i byggverksamheten. Det är vad vi alla är intresserade av. Nu vill vi på NCC bevisa det 
öppna samarbetets fördelar.” 

2.2.3 Peabs definition av partnering 

En samverkansform som i grunden liknar förtroendeentreprenad. Skillnaden är att 
Partnering kräver helhjärtad medverkan från två eller fler jämbördiga parter under 
byggprocessens alla delar. Partnering är lämpligt för kunder som vill, och kan, vara 
aktiva från början till slut. 
 
Peabs Förtroendeentreprenad är en samverkansform mellan Peab och beställaren som 
präglas av samarbete i ett tidigt skede, gemensamma mål och beslut samt total öppenhet 
i processer och system såsom ekonomi och inköp. Kunden presenterar initialt sina 
önskemål och behov och därefter presenterar Peab ett förslag till utförande. I Peabs 
Förtroendeentreprenad är kunden inte lika engagerad i byggprocessen som i Peabs 
Partnering 

2.3. FIA:s version av samverkan 

I FIA Sverige (Förnyelse i anläggningsbranschen) beskrivs utökad samverkan enligt 
nedan:  
  
”Utökad Samverkan ska komplettera Upphandlingsformerna, Entreprenadformerna och 
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Ersättningsformerna och vara ytterligare ett instrument för att effektivisera genomförandet. 
Utökad Samverkan ska fritt kunna kombineras med olika varianter av upphandlings-, 
Entreprenad- och ersättningsformer. Samverkansformen ska utgöra ett smörjmedel vid effektivt 
genomförande av anläggningsprojekt. Kombinationerna ska kunna ske inom befintliga regelverk.” 
(FIA 2006) 
 
 
FIA trycker på betydelsen av att utse en (obligatorisk) processledare vars uppgift är att 
driva samverkansarbetet i form av en deltidsuppgift. Tjänsten kan innehas av någon av 
parterna eller en inhyrd konsult. Det viktigaste är att det är en lämplig person för 
arbetsuppgiften. Processledarens uppgift är att tydliggöra arbetsmodellens 
grundprinciper, ansvarar för workshops och ta fram projektplan, vara konfliktlösare, 
identifiera konfliktkällor, vara informatör i samverkansarbetet, vara informerad om 
projektets samverkan, men inte delta i ekonomiska konflikter.  
 
Vid utökad samverkan är tanken att man ska kombinera samverkan med ekonomiska 
incitament för att öka projektets framdrift och effektivitet. Här kan man använda sig av 
olika kombinationer av fast pris och riktkostnad med incitament, vilket ökar drivkraften 
och ger en effektivare produktion. De skapar också större förväntningar på en öppnare 
kostnadsredovisning. Rapporten tar också upp vikten av att intentioner, mål och 
återkopplingar når ut till alla nivåer i projektet. Under gemensam målstyrning ges 
exempel på minimikrav vid utökad samverkan. (Fia 2006) 
 
Målformulering 
– Syftet med uppdraget och de uppsatta mätbara målen 
– Metod för att mäta måluppfyllelsen 
Samverkansplanen ska minst innehålla 
– Gemensamt fastställda rutiner för hur samverkan skall bedrivas 
– Gemensamt fastställda rutiner för hur målen ska uppnås 
– Samverkansgruppens organisation med nyckelpersoner 
– Befogenheter för samverkansgruppen (Fia 2006) 
  
Fia (2006) betonar kraftigt hur viktigt det är att hantera riskerna på rätt sätt eftersom 
riskhanteringen har stor betydelse för resultatet. För att lyckas med ekonomiarbete 
(avser riktkostnaden) måste man ta hand om problemet/risken direkt och så nära källan 
som möjligt. Vid budgetarbete tar följande citat upp en central förutsättning. 
 
”Budgetuppföljning genomförs varje månad för att bevaka att eventuellt riktpris säkerställs att alla 
parter skall få en klar bild av eventuella avvikelser från enskilda poster i den samlade budgeten. 
Om ersättningsformen innehåller en rörlig del skall alla parter ha full inblick i den rörliga delen av 
ekonomi.” (FIA 2006) 
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2.4. Ersättningsformer i partnering 

   
”Byggföretagen i Sverige har sedan länge stor erfarenhet av incitamentsavtal med beställare från 
industrin. I sådana entreprenader har entreprenörerna och projektörerna anlitats i tidiga skeden av 
projektet och i nära samverkan med beställaren svarat för byggbarhetsaspekter i detaljprojektering. 
Resultaten har varit övervägande goda vilket bl.a. indikeras av att nya uppdrag läggs upp på 
liknande sätt.” (FIA 2006) 
 
I den danska motsvarigheten till utökad samverkan, vägledningen för partnering 
(Erhvers- og Boligstyrelsen 2004) sägs att den ideala ersättningsformen för 
projektpartnering är riktkostnad med incitament. Det framhåller att även andra 
ersättningsformer kan användas som exempelvis fast pris i kombination med delmål med 
avseende tider, kvalitet. 
 
I de fåtal projektpartneringentreprenader som genomförts av Banverket och Vägverket 
har ersättningsformen riktkostnad med incitament varit den vanligaste. Anbudsgivarna 
har tävlat om riktkostnadsnivån oftast med en grov mängdförteckning som 
kalkylunderlag. Incitamentsfördelningen har varierat från 50/50 till 30/70 
(entreprenören/beställaren). 
(Fia 2006) 
 
Brasch och Hallin (2006) skriver i sin rapport att det är viktigt att ta tillvara gjorda 
erfarenheter och återkoppla dem så att de kan användas i nya partneringprojekt, 
framförallt arbetsmetoder som upprepas. I det Svensk/Danska projekt som de 
undersökte förekom det dock inte så stor återkopplingsdokumentation. 
Huvudargumentet till den bristfälliga återkopplingen var troligen att det är svårt att 
genomföra dokumentationen rent praktiskt. 
 
” Att dokumentera erfarenheter i ett projekt är inte svårt, problemet är att använda dessa 
erfarenheter i ett senare skede eller annat projekt. En typ av erfarenhetsåterföring som vi dock sett 
är då arkitekt och konsult följt hela processen och även medverkat i produktionen.” (Brasch och 
Hallin 2006) 
 
Tre problem har noterats vid FIA rapporten (2006) hos beställarna Ban- och Vägverket 
se 1- 3 nedan: 
 
1. Beställarens förväntningar på öppen kostnadsredovisning i partneringprojekt har inte 
uppfyllts fullt ut 
 
2. Problem att bedöma vilka omständigheter som ska föranleda omförhandling av 
riktkostnadsnivån. I princip ska riktkostnaden ligga kvar och endast ändras vid uppenbar 



 

13 

förändring av uppdragets omfattning 
 
3. Svårigheter att begränsa riktkostnadsökningar i partnering projekt 
 
Fia-rapporten rekommenderar att man använder sig av lämplig ersättningsform i 
kombination med utökad samverkan. Målet med utökad samverkan är att skapa ökad 
drivkraft och kreativitet inom anläggningsentreprenaden i Sverige. Ersättningsformen 
riktkostnad med incitament för produktionsdelen i kombination med fast pris för 
management inklusive regional/central administration och vinst är att rekommendera. 
Verklig produktionskostnad bör grundas på enhetspriser tagna i konkurrens. 
Förhoppningen är att öka öppenhet samt förbättra samarbetet inom miljöområdet i den 
tunga produktionsdelen. 
 
Svenska erfarenheter från partneringentreprenader har funnit att konsulter 
(detaljprojektören) bör delta i ekonomiska incitamentsresultat och risker. Konsultens 
incitamentsandel föreslås ligga mellan 5-10 % beroende på projektets storlek och 
karaktär. (Fia 2006) 
 

2.5. Kostnadsstyrning i partneringentreprenad 

I rapporten Partnering i byggsektorn (Andersson, Johansson 2007) uppges att en 
övervägande andel av de undersökta projekten använde sig av incitamentslösning 
medan några få använder sig av en incitamentsliknade bonus. Det vanligaste upplägget 
på incitamentslösningen är överskrida/underskrida överenskommen riktkostnad. 
Därefter är fast pris för ledning och vinst vanligast. De som oftast får ta del av 
incitamentet är entreprenören och beställare. För resterande parter är det betydligt 
ovanligare.  
 
Hörnfeldt (2003) betonar vikten av att teamkänslan måste upprätthållas i 
partneringprojekt där information och vidareutbildning är en avgörande 
framgångsfaktor. Hörnfeldts (2003) sammanställning av enkätfrågorna som berörde 
vidareutbildning hos beställare, entreprenörer och konsulter erhölls likvärdiga svar från 
samtliga respondenter att ingen vidareutbildning i form av kurser eller seminarier har 
genomförts. Däremot hade alla initialt fått information om partnering. 
Partneringsamarbetet underlättas också av att uppkomna frågor löses på ett affärsmässigt 
korrekt sätt utan att störa teamkänslan. Man skapar förståelse för varandras roller genom 
den öppenhet som nås.  
 
Ett annat viktigt område där ersättningsformen, löpande räkning med incitament anses 
mest lämplig enligt Bennet och Jayes (1995). Tonvikten ligger på att medverkande 
parter skall vara rimligt säkra på vinst, för att ett partneringprojekt skall anses lyckat. 
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Bennet och Jayes (1995) menar också att partneringprincipen bygger på att det är goda 
prestationer som skall belönas, att det är förödande för fortsatt samverkan om en part 
utan egen skuld förlorar i jämförelse med den andra parten. (Bennet och Jayes 1995)  
 
I (Bennet och Jayes 1995) ses öppna böcker som en central aspekt, eftersom det 
underlättar en öppen kommunikation. I särskilda fall finns även bonussystem som 
belönar andra aspekter än det ekonomiska resultatet, exempelvis kvalitet eller samarbete. 
Erfarenheterna av incitamentskonstruktioner förefaller ibland att vara motsägande. 
Bresnen och Marshall (2000b) fann att incitamentskonstruktioner i de projekt de 
studerade var bristfälliga, i den meningen att det bara var vissa i projekten som 
påverkades och ofta på oklart sätt. De menar att andra drivkrafter till motivation var 
signifikanta, exempelvis tilltro till motparten.  
 

2.6. Hantering av ändringar och tillägg 

I dag finns det inte något regelverk som är tillämpbart för partnering i Sverige. När 
beställaren upphandlar ett partneringprojekt så ligger oftast avtalet ABT i grunden. Både 
beställare och entreprenör har på så sätt en juridisk trygghet om inte uppkomna 
problem går att lösa enligt konflikttrappan. Avtalet säger i princip att om beställaren gör 
någon förändring av projektets art eller funktion som resulterar i en fördyring för 
entreprenören så skall detta ersättas av beställaren utöver riktkostnaden. Entreprenörens 
skyldighet är dock att meddela förändringen skriftligt till beställaren och att inte påbörja 
arbetet förrän entreprenören har fått en skriftlig arbetsorder på ändrings- och 
tilläggsarbeten (ÄTA). Entreprenörens rapporteringsskyldighet innefattar även sådana 
förändringar som uppstår på grund av bristfälliga entreprenadhandlingar. Hanteringen av 
ÄTA beskrivs i ABT06 med: 
 
”2 § 6 Om beställaren efter avtalets ingående föreskriver eller eljest fordrar viss funktion eller 
teknisk lösning som entreprenören anser berättiga till särskild ersättning utöver kontraktssumman, 
skall entreprenören utan dröjsmål och innan utförandedelen av ÄTA - arbetet påbörjas skriftligen 
underrätta beställaren härom. 
 
Kommentar till kapitel 2 § 6 
Eftersom förfrågningsunderlag och anbudshandlingar i en totalentreprenad inte alltid utvisar 
objektets utformning i detalj kan beställaren uppfatta ett av honom under entreprenadtiden 
framställt krav rörande viss funktion eller teknisk lösning enbart som en precisering inom ramen för 
kontraktsarbetenas omfattning, medan entreprenören uppfattar kravet som en beställning av ett 
ÄTA -arbete. Syftet med underrättelseskyldigheten enligt paragrafen är bl.a. att möjliggöra för 
beställaren att ändra eller frånfalla sitt krav innan avsedda arbeten utförts.” 
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2.7. Effekter av partneringsamverkan 

I studien av Thompson och Sanders (1998) är partnering indelat i fyra nivåer. Den 
lägsta nivån är Competition, traditionella byggförhållanden där inga gemensamma mål 
är etablerade. De tre påföljande nivåerna är olika grad av partnering (figur 1).  

Figur 1. Partnering Continuum (Thompson och Sanders, 1998) 

Thompson och Sanders resultat 

Cooperative - nivån – Samarbete mellan parterna  
Tidsförkortning – 10,5 %. 
 Kostnadsminskning – 16,3 %. 
 RFI Svarstid – 14 dagar till skillnad från 30-60 dagar som stipulerades i kontraktet.  
 RFI = Request For Information, en affärsprocess som syftar till att samla in skriftlig 
information om leverantörer  
 
Collaborative - nivån – Förbättringar av processer genom lagarbete  
40 % minskning av antal behövda mantimmar per projekt (identiska projekt).  
17 % minskning av förhållandet tjänstemanna-/yrkesarbetaretimmar.  
21 % minskning av förhållandet tjänstemanna-/yrkesmannalöneomkostnader.  
10 % förbättring av arbetarutnyttjandegraden.  
10 % minskning av den totala projektkostnaden. 
100 % framgång då det gäller att hålla budget och tidsplan. 
50 % minskning av ingenjörsmässiga omarbeten. 
50 % minskning av försäljningsomkostnader.  
 
Coalescence - nivå – Omarbetar processer till att passa tillämpningsområdet  
 
15 % minskning av utrustnings- och byggkostnader.  
33 % minskning av ingenjörskostnader.  
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100 % acceptans från ägaren att stå för risken i utbyte mot en lägre debiterad kostnad 
från ingenjören.  
 
Två större undersökningar har genomförts där man har ställt partnering mot 
traditionella upphandlingsformer. De två undersökningarna har studerat vilka förtjänster 
partnering kan ge och undersökningarnas resultat är till viss del även kvantifierade.  
 
Larson genomförde 1995 en studie som omfattade 280 byggprojekt där undersökningen 
delades in i fyra kategorier: Kraftigt konkurrerande, konkurrerande, informell 
partnering och fullständig partnering. Generellt kan undersökningen delas in i två 
kategorier: partnering och traditionell upphandling. Larsson utvärderade därefter 
projektens framgångar med avseende på sex olika områden. (Larson 1995) 
 

1.  Kontrollera kostnader  
2.  Hålla tidsplan  
3.  Tekniskt utförande  
4. Undvikande av rättstvister  

5. Uppfyllande av kundernas 
behov  

6. Helhetsresultat

 
 
Resultatet av studien visar att de projekt som genomförts med någon form av 
partnering var betydligt bättre än de projekt som genomfördes på ett traditionellt vis, 
inom alla undersökta sektorer. 
 
En markant skillnad märktes mellan de projekt som använt sig av informell partnering 
och projekt som använt sig av fullvärdig partnering. Speciellt när det gällde att 
kontrollera kostnader, det tekniska utförandet, att uppfylla kundernas behov och att 
helhetsresultatet också var betydligt bättre vid fullvärdig partnering. Däremot visade inte 
studien någon större skillnad mellan partneringformerna när det gällde att hålla tidsplan 
och undvika rättstvister. 
 
Gransberg et al (1999) undersökning omfattade 400 byggprojekt, till ett värde av nästan 
2,1 miljarder dollar. Där studerade man partnering och dess effekter på projekt på 
uppdrag av Texas Department of Transportation. 
Även i detta fall genomfördes hälften av projekten med partnering och hälften på 
traditionellt vis. Gransbergs et al (1999) undersökning utgick från tretton olika 
projektparametrar som utvärderades: 
 

1. Kontraktsmässig 
kostnadsökning  

2. Genomsnittlig kostnad per 

ändringsorder 
3. Genomsnittlig procentuell 

kostnadsökning per 



 

17 

ändringsorder  
4. Genomsnittligt totalt antal 

ändringsordrar per projekt  
5. Överstigning av tidsplan  
6. Genomsnittlig procentuell 

ökning av ytterliggare 
beviljade dagar  

7. Genomsnittligt antal 
likviderade skador som 
procent av den totala 
kostnaden 

 
8. Genomsnittligt antal 

likviderade skadedagar som 
procent av den totala tiden  

9. Procent av projekt som hade 
likviderade skador  

10. Procentuellt antal projekt 
med avdrag  

11. Fodringskostnader som 
procent av ursprunglig 
kostnad  

12. Tvistkostnad som procent av 
ursprunglig kostnad  

13. Kontraktssumma

 
Efter genomförda statistiska analyser på insamlad data redovisade författarna följande 
slutsatser: 
 

• Partneringprojekten med en kontraktssumma på över 5 miljoner dollar, 
överträffade de traditionella projekten på praktiskt taget alla parametrar  

• Partneringprojekten hade aningen mindre kostnadsökningar  
• Partneringprojekten har fler ändringsorders än traditionella projekt  
• Den genomsnittliga kostnaden för ändringsordrar i partneringprojekten var 

ungefär hälften av motsvarande kostnad för traditionella projekt  
• Partneringprojekt med en kontraktssumma på över 5 miljoner dollar hade en 

positiv effekt på avdragen  
• Partneringprojekten slutade genomsnittligen 4,7 % tidigare än planerat, medan 

de traditionella projekten slutade genomsnittligen 10,4 % senare än planerat  
• Partnering förefaller minska det antal dagar som projekt med tidsproblem blir 

försenade  
• För partneringprojekt med en kontraktssumma i intervallet 5 miljoner till 40 

miljoner dollar, finns inga kostnader förknippade med fodringar och rättstvister  
  
Loraine och Williams (2000) menar dock att de främsta hindren för partnering är 
kulturella, och att de kan delas in i organisationsrelaterade, attitydrelaterade och 
traditionsrelaterade faktorer. Dessa faktorer kanske också påverkar den ekonomiska 
styrningen och den öppna redovisningen. Loraine och Williams (2000) skriver att man 
inte skall bortse från svårigheterna att förändra företagskulturer, och att det behövs ett 
starkt engagemang för att förverkliga konceptet partnering. Loraine och Williams 
(2000) tar upp följande faktorer som de anser viktiga för att möjliggöra en förändring i 
företagskulturen. 
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Organisation:  
– överdriven hierarki  
– begränsad delegering av problemlösningar  
– låg grad av tvärfacklig kommunikation  
 
Attityd:  
– fokus ligger på att finna den skyldige snarare än på att lösa problem  
– ovilja att kommunicera öppet pga. risk att upplevas som ansvarig  
– brist på verkligt engagemang  
– grundmurad misstro  
 
Tradition:  
– människor har investerat i kunskaper och färdigheter som inte har något värde eller är 
direkt olämpliga i ett partneringprojekt  
– benägenhet att man undviker personligt ansvar  
– rigida roller och procedurer  
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3. INTERVJUSTUDIER 

I detta kapitel beskrivs hur beställare och entreprenörer tar fram ett anbud och vilka 
förutsättningar och parametrar som ligger till grund vid sättandet av riktkostnaden. Här 
klargörs också när diskussionen kring riktkostnaden startar och vilket behov av 
vidareutbildning som finns bland verksamma chefer vid partneringprojekt. Det tas även 
upp vilka faktorer som ligger till grund för en riktkostnadsförändring samt hur 
uppföljningen av projektekonomin fungerar. Kapitlet avslutas med hur hanteringen av 
ändrings- och tilläggsarbeten fungerar samt vilka problem som uppkommer på grund av 
att ett partneringprojekt innehåller många arbeten av den här arten. 

3.1. Riktkostnadsmål 

För att få en inblick i hur det går till att ta fram riktkostnaden så redogör både 
beställaren och entreprenörer generellt för vilka faktorer som ligger till grund för 
riktkostnad och riktkostnadsförändringar. I förfrågningsunderlaget framgår det vad 
projektet ska användas till och vilka funktionskrav som ställs. En av beställarna 
poängterar betydelsen av att beskriva funktionskraven väldigt tydligt, för både byggnad 
och process. Det mest centrala i denna tydlighet är att säkerställa en stabil och pålitlig 
process, för att slutligen få en produkt med en hög och jämn kvalité.  
 
När beställaren har förfrågningsunderlaget klart så skickas det ut till berörda parter för 
räkning. Under tiden (eller före) det att entreprenörerna räknar på byggprojektet så tar 
även beställarens organisation fram ett pris på projektet, tillsammans med sina konsulter. 
Det pris som beställaren räknar fram används sedan som referens när han slutligen 
utvärderar/fastställer riktkostnaden tillsammans med sina konsulter. Liknande rutiner 
används även när beställaren och entreprenören ska jämföra större ändringsarbeten med 
varandras kalkyler.  
 
När beställaren öppnar anbuden så jämställs de. De olika anbuden viktas mot de mjuka 
parametrar som är upptagna i förfrågningsunderlaget. Det normala förfaringssättet när 
beställaren jämställer anbuden är att de först tittar på teknik och tidsplan. Därefter tittar 
de på övriga intressanta parametrar. Dessa parametrar kan vara tidigare 
kvalitetsreferenser, kompetens, organisation förmåga att redovisa projektekonomi 
öppet, tidigare års erfarenhetsbaserade intryck, mm. En viktig faktor i sammanhanget är 
också det intryck som beställaren skapar sig under själva förhandlingen med 
entreprenören och sist värderar beställaren anbudsprisets rimlighet innan anbudet tas. 
Även om priset är lågt och mycket tilltalande måste beställaren ändå ställa sig frågan om 
priset är rimligt, ställt mot de kriterier som beställaren har frågat efter. När beställaren 
har fastställt entreprenör så påbörjas diskussionerna kring projektets innovation. 
Beställaren redogör för projektet och vilka krav och förändringar som kan tillkomma 
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eller förändras under arbetets gång. När innovationsfasen är över och man har prissatt 
de största risker och förändringar så fastställs riktkostnaden.  
 
Entreprenörerna i sin tur tar fram riktkostnaden genom förfrågningsunderlag som 
beställaren har lämnat ut för räkning. Vid kalkylerandet använder entreprenören sin 
egen organisation samt de konsulter som är knutna till projektet. Entreprenörens slutliga 
anbudspris specificeras enligt gängse praxis och skickas in till beställaren.  
 
En av beställarna använde sig av tvåstegsmodellen vid infodrande av anbud, i det 
aktuella projekt. Det innebär att entreprenörerna lämnar in anbud i två separata kuvert. 
Det ena kuvertet innehåller entreprenörens mjuka parametrar, organisation, teknik, 
kunskap, referensobjekt och så vidare. Och det andra kuvertet innehåller preciserat 
anbudspris. Först öppnas alla inkomna kuvert med de mjuka parametrarna varefter man 
viktar dem mot varandra. Sedan öppnas kuverten med pris varefter man viktar de 
mjuka parametrarna mot pris. Därefter utses en anbudsvinnare.  

3.2. Riktkostnadsdialog 

Vid intervjuerna visade det sig att beställaren inte för några diskussioner med 
entreprenörerna som berör riktkostnaden eller riktkostnadsförändringar innan 
anbudstiden har gått ut. Beställaren diskuterar inte heller några nya 
riskkostnadsbedömningar under anbudstiden. Beställaren poängterade också vikten av 
att alla entreprenörer får tillgång till samma information i samband med 
anbudsutskicket. Denne tillägger också att det har förekommit att man skickar ut 
kompletterande handlingar till alla entreprenörer efter det att förfrågningsunderlaget har 
skickats ut. Dessa rutiner är viktiga att hålla, enligt beställarna, för att anbudstävlan ska 
bli rättvis.  
 
Både beställare och entreprenör uppger att det ständigt förekommer diskussioner som 
berör riktkostnaden och riktkostnadsförändringar i projekt efter byggstart. 
Diskussionerna förs främst på grund av att projektet inte är färdigprospekterat in i 
minsta detalj vid starten. Deras ekonomiska organisationer samarbetar även med 
varandra när de tar fram större kalkyler som påverkar riktkostnaden. De uppger även att 
riktkostnadsförändringar kan ske både uppåt och nedåt.  
 
”Ofta tar vi fram priserna på var sitt håll och jämför kostnader och detaljer med varandra, vi har 
ju våra konsulter och vårt projektfolk likaså som beställaren har sin stab och konsulter. Dessa 
jämförelser leder slutligen fram till ett gemensamt beslut med avseende på riktkostnaden och 
funktion.” (Entreprenör) 
 
Vid större förändringar/ändringar under entreprenaden så förekommer nästan alltid att 
entreprenörer/leverantörer arbetar som konsulter åt beställaren, vid framtagandet av 
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tekniska och ekonomiska underlag. Beställaren har valt den lösningen framförallt för att 
de ska äga beräkningsunderlaget samt att det kan röra sig om stora belopp och 
tidsvinster. När den nya kalkylen är framtagen och beslutad så kan den naturligtvis 
också påverka riktkostnaden både uppåt eller nedåt. Men det händer också att 
kostnaden läggs separat och behandlas via ÄTA-rutiner. 
 
” Poängen är att Entreprenörer/Leverantörer får betalt som konsulter för framtagande av tekniskt, 
ekonomiskt underlag (tillsammans med konsulter) vid projekt som är tidskriftiska. För att vi skall 
kunna kräva riktigt/bra underlag från Entreprenör/Leverantör bör vi betala för de arbeten som de 
lägger ner på framtagandet av underlaget (kan röra sig om miljonbelopp). Budgetofferter som ej är 
bindande är många gånger inte tillförlitliga.” (Beställare) 
 
Beställarens och entreprenörens hantering av ändringsarbeten kan sammanfattas på 
följande sätt. Om någon part ser eller upptäcker en brist som mest troligen kommer att 
resultera i en förändring av entreprenaden så skall detta meddelas muntligt eller via mail 
omgående samt redovisas på en särskild blankett som finns i projektplanen. Blanketten 
med ändrings- eller tilläggsarbeten skickas sedan till ansvarig part (beställare), ändrings- 
och tilläggsarbeten benämns olika beroende på företag, LKAB använder Change Order 
(CO), ändrings- och tilläggsarbeten ( ÄTA) är en traditionell benämning inom 
byggsektorn, benämnds även som flaggning men då lägger beställare och entreprenör 
till ordet ÄTA eller Co, ÄTAr CO, flaggar ÄTA.  
 
En av beställarna betonar vikten av att komma bort från de tidigare (ÄTA) rutinerna. 
Denne tillägger också att det är viktigt att hitta en partneringform som verkligen främjar 
partnering så att båda parter känner sig nöjda. A9tt hitta de mest ekonomiska och 
funktionella lösningarna för båda parter är inte enkelt, enligt denne.  Detta område 
utvecklas vidare under rubriken Rekommendationer till förbättringar. 
En entreprenör uppger att det inte förekommer någon brainstorming med 
beställarparten men däremot sker det ständigt internt. 
 
Även om samarbetet med beställaren fungerar bra enligt entreprenören, finns det sällan 
tid för alternativa byggnadslösningar och diskussioner kring risker med konsulter, 
arkitekter och leverantörer innan byggstart. Däremot så ser entreprenören problem när 
de själva ska lämna in anbudet/fastställa riktkostnaden.  
 
”Största risken vid fastställandet av riktkostnaden är vanligtvis Beställaren. Att fastställa slutlig 
riktkostnad är inte det stora problemet. Den stora frågan och jätterisken är att Beställaren inte vet 
vad han vill ha initialt och allt för ofta förutsätter han även att Entreprenören skall klara av 
otydlighet och tankeläsning. Om Entreprenören lägger in oförutsedda kostnader och svällning i 
budget vid starten är risken stor att han åker ut. Gör han inte det får han kritik på grund av att 
han inte var tillräckligt förutseende.” (Entreprenör) 
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Beställare och entreprenör uppger entydigt att all dialog som berör 
riktkostnadsförändring i huvudsak sker med den eller de entreprenörer som står som 
huvudpart. Vid det första mötet innan byggstart går man igenom projektplanen och tar 
upp om det har utgått eller tillkommit nya objekt sedan anbudet togs. På det här mötet 
brukar minst en av varje part5 vara representerad. Man löser även olika 
praktiska/ekonomiska formaliteter. Dessa diskussioner är då vägledande vid sättandet av 
den dagsaktuella riktkostnaden, en riktkostnad som gäller eller är preliminär vid 
byggstarten. 
 
Beställaren uppger att det ständiga förekommer diskussioner om nya risker och 
byggnadslösningar genom hela projektet. Diskussionerna kan bero på olika varianter av 
funktion eller tekniska lösningar vilket ger upphov till nya riskbedömningar. I princip 
ger samtliga nya lösningsalternativ en ny riskbedömning. Det händer även att objekt 
redan har uppförts innan den nya funktionsbedömningen är klar vilket medför att den 
befintliga konstruktionen måste rivas innan den nya lösningen kan appliceras. 

3.3.  Ekonomisk vidareutbildning 

Vid intervjuerna framkom det att det inte sker någon planerad vidareutbildning bland 
verksamma chefer vid partneringprojekt hos beställare och entreprenörer.  
 
Båda parter uppger däremot att det finns ett behov av att utbilda verksamma 
partneringchefer och personal i upphandling och genomförandet av ett 
partneringprojekt samt i ekonomistyrning, även om det främst är entreprenörerna som 
trycker på detta utbildningsbehov. 
 
”En stor fråga vid genomförandet av partnering (eller egentligen entreprenader med löpande 
räkningsavtal med incitament, för det är det som det handlar om, partnering beskriver bara ett 
arbetssätt.) är löpande uppföljning och kostnadsredovisning av alla beslut som tas och inte minst 
brist på beslut som får ekonomiska konsekvenser.” (Entreprenör) 
 
Studien visar att entreprenörerna har interna vidareutbildningsprogram för sina chefer 
men inte någon speciell vidareutbildning riktad mot partnering. Det finns dock ett 
undantag i studien, där en entreprenör uppger att de har utökat sitt utbildningsprogram 
även inom det här området. 

3.4.  Riktkostnadsförändring 

I de tre stora projekt som har undersökts har varken beställare eller entreprenör uppgett 

                                         
 Beställare, entreprenör, de största underentreprenörerna, konsulter, rörinstallatörer, ventilation, mm. 
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att det har förekommit någon riktkostnadsförändring före byggstart. Däremot uppgav 
en av entreprenörerna ett enkelt och generellt svar på den frågan.  
 
”Att om nya kända ändringar har tillkommit före byggstart så ändras även riktkostnaden.” 
(Beställare) 
 
Efter byggstarten uppger både beställare och entreprenörer att det är mer en regel än ett 
undantag att det sker någon form av riktkostnadsförändringar. Den största orsaken till 
förändrad riktkostnad är att ett partneringprojekt sällan är färdigprojekterat innan 
byggstart. Det gäller även projekt som har utökad samverkan. Vid utökad samverkan 
kan t.ex. en av orsakerna vara att monteringen av utrustningen inte är projekterad i 
minsta detalj. En annan orsak kan vara att man ändrar funktion eftersom det har visat sig 
att det finns bättre lösningar på grund av ny statistik, vilket både beställare och 
entreprenör uppger. Beställaren trycker också på att dessa förändringar sker först efter 
att anbudet är taget eftersom de går under lagen om offentlig upphandling. 
 
Vid rena partneringprojekt uppger beställare och entreprenör att förändringen av 
riktkostnaden kan bero på följande faktorer.  
 

• Att entreprenaden blev större eller mindre än vad som var angivet i 
förfrågningsunderlaget. 

• Att byggnadens storlek förändras eller beställaren ändrar lösningen av funktion 
• Att beställaren vill använda sig av andra byggnadslösningar för att kunna öka 

produktionen i framtiden. 
• Att beställaren vill ha flera rullbanor än vad som var angivet i 

förfrågningsunderlaget. 
• Att det blir större förändringar i mängdförändringar i utsprängt berg, 

sprutbetong, betong, armering, virke, balk, pålning, ballast, sprängningsarbeten, 
ökning eller minskning av massförflyttningar, m.m. 

• Att beställaren vill ha anbud på en likvärdig/likadan byggnad som redan är 
uppförd i södra Sverige. När entreprenören har lämnat in anbudet framkommer 
det att entreprenaden skall genomföras i Norrbotten. I det här anbudet rörde det 
sig om ett förstärkt ramverk i stål. Förstärkningen av ramverket föranleddes av att 
det är andra krav på snölaster i Norrbotten än i södra Sverige (annan klimatzon) 
vilket motiverade en riktkostnadsförändring. 

• Extra håltagning i byggnad/byggnader 
• Ändring av kabelstegar  
• Flyttning av fundament 
• Rivning och förbättring av stödmur för att öka funktionskravet 
• En ombyggnad på grund av ändrade funktionskrav initierat av byggherren,  
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Studien visar också att beställare som upphandlar projekt under lagen om offentlig 
upphandling tycker det är lätt att arbeta i partnering. (Ban- och Vägverket använder 
uttrycket utökad samverkan vid partnering) Beställaren anser att projektet flyter på bra 
och att det är roligt när både entreprenör och underentreprenörerna hjälper varandra 
med bra lösningar och funktionskrav. En entreprenör X tittar på en liknande 
anläggning med jämna mellanrum där X tar med sig kunskapen på det som har fungerat 
bra och hur man har löst dessa installationer. Parallellt med denna kunskapsåterkoppling 
görs installationsförändringar på den anläggningen som är under uppförande. Det finns 
dock ett problem, då underentreprenören Y kommer med bra förslag/lösningar för att 
tillgodose X vid sin installation och underentreprenören Y anser sig få för lite (inget) 
betalt för sin kreativitet/sina idéer. Detta är ett stort problem som alla diskuterar öppet, 
och detta kommer inte att påverka detta projekt nämnvärt. 
 
”Däremot är det en viktig fråga som måste lösas på sikt. För samarbetet fungerar väldigt bra i 
dagsläget men det kan försämras i framtiden om inte alla parter går ut som vinnare ur projektet.” 
(Beställare) 
 
De båda underleverantörerna som är involverade i ovannämnda projekt ger en entydig 
bild av projektet och problematiken. 
 
”Det finns flertal projekt på gång där man arbetat hårt för att finna gemensamma lösningar på 
teknik och funktion som förbilligar projektet ett sådant exempel är en Ishall i Norrland där ett 
flertal innovationer måste till för att klara kostnaderna.” (Entreprenör)  

3.5.  Riktkostnadsuppföljning 

Generellt så har beställarna ingen direkt ekonomisk kunskapsöverföring mellan cheferna 
och personalen. En av beställarna uppgav dock att varje enskilt projekt dokumenteras 
digitalt och följs upp noggrant i den interna databasen. Vid ett pågående 
partneringprojekt så ser beställaren entreprenörens ekonomiska uppföljning/bokföring i 
ett gemensamt nätverk. Beställaren har viss tillgång till entreprenörens ekonomisystem. 
Det är dock vedertaget att det är endast controller hos beställaren som har behörighet 
till den ekonomiska insynen, hos entreprenören. 
 
”I detta framgår dock inte prognoser som är avgörande för projektets förutsättningar att klara 
beviljade medel.” (Beställare) 
 
Andra beställare uppgav att det sker viss digital dokumentation i varje enskilt projekt 
men att de inte har skapat sig bra rutiner för ekonomisk uppföljning mellan projekten. 
Beställarna uppger att den eller de chefer som driver ett partneringprojekt har 
möjligheten att studera tidigare projekt i den interna databasen för att tillgodogöra sig 
den informationen. Det enda som entreprenören ser i det gemensamma nätverket är 
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klara och beslutade ÄTA. Se mera under 3.7. 
 
Vid samtal med entreprenörerna framkom det generellt att det inte sker någon planerad 
ekonomisk kunskapsöverförig mellan olika partneringprojekt och personal. En 
entreprenör uppgav dock att det förekom kunskapsöverföring mellan olika utförda 
partneringprojekt. Däremot sker det en viss ekonomisk dokumentation av varje enskilt 
projekt. Dokumentationen läggs sedan in i en intern databas där ansvariga medarbetare 
har möjlighet att inhämta nödvändig projektkunskap. Ansvariga chefer inhämtar även 
ekonomisk kunskap från andra kolleger inom företaget som har genomfört liknande 
projekt. 
 
Vid studien framkom det att en beställare följer upp partneringprojekten noggrant och 
jämför dem mot varandra medan den andra beställaren dokumenterar varje projekt var 
för sig, men följer inte upp dem. Denne tillägger att den bristande uppföljningen beror 
på att det inte har genomfört så många partneringprojekt i dagsläget.  
 
Både beställare och entreprenör är överens om att partnering bidrar till ökad tillit bland 
alla inblandade parter. Partnering bidrar också med nya tankar och tekniska idéer där 
olika åsikter diskuteras. Beställare och entreprenörer är överens om att det är lättare att 
komma med nya tankar och idéer i inledningsskedet, därför att det blir svårare att 
genomföra nya tekniska lösningar ju längre entreprenaden är framskriden. Det 
förekommer också diskussioner om olika tekniska lösningar med sidoentreprenörer och 
konsulter men dessa diskussioner förekommer främst i inledningsskedet. Visst händer 
det ändå att nya lösningar genomförs fastän det blir omfattande rivningar av redan 
uppförda konstruktioner innan den nya lösningen implementeras. De nya lösningarna 
beror ofta på att beställaren vill säkerställa produktion och funktion på längre sikt. 
Parterna är också överens om att partnering bidrar att minskad risken för ekonomiska 
konflikter. Sedan upplever de flesta av respondenterna även att det är lättare att 
samarbeta desto längre partneringprojektet pågår, hit hör också samarbetet med 
beställaren. 
 
Även om parterna är överens om att partnering bidrar med nya tankar och idéer så finns 
det nyanser i den formuleringen. En entreprenör uppgav dock att det inte går att ge ett 
generellt svar på frågan om partnering bidrar till ökad tillit och ekonomiska idéer. 
Denne menar att det hänger starkt samman med beställarens organisation och hur 
beställaren ser på entreprenörens stab, denne menar också att ömsesidigt förtroende 
belönas med tillit. Alla parter bidrar med bra lösningsförslag när någon part stöter på ett 
problem som har lyfts upp för gemensam behandling. Det händer även att en i vanligen 
konkurrerande entreprenör tar över och löser problemet åt oss konkurrenter. I det här 
projektet upplever jag att våra partners är duktiga på att engagera sig. Med det menar 
jag läsa ritningar och komma med bra förslag, samt att hitta bra lösningar till projektet. 
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Det är ju detta samarbete som man ska sträva efter i partnering. 

3.6. Uppföljning av ändrings- och tilläggsarbeten/nya idéer 

Vid ändrings- och tilläggsarbeten använder beställare och entreprenörer samma rutiner 
vid samma projekt. Rutinerna kring ändrings- och tilläggsarbeten beror på projekts art 
och upplägg eftersom varje projekt är unikt. Rent generellt så utförs det inga ändrings- 
och tilläggsarbeten utan skriftlig beställning. Vid denna beställning är det oftast 
entreprenören som ansvarar för framtagandet av kalkyl till ekonomiskt beslutsunderlag 
för beställaren. Vid de tillfällen då det uppstår skiljaktigheter vid prissättningen av 
tilläggs- och ändringsarbeten så tas det upp i ett speciellt mötesform där sådana problem 
löses. En entreprenör ansåg att om beställaren hade större kompetens vid 
problemlösning och prissättning skulle inte tvisterna behöva lyftas till detta forum. 
Denne tillade också att om beställaren saknar kompetens så kommer inte heller 
beställaren att kunna vara delaktig på det sätt som krävs för att nå framgång i partnering. 
 
Beställare och entreprenörer sätter upp gemensamma regler för hur man ska hantera 
ändrings- och tilläggsarbeten vid det första mötet som hålls, före byggstart. De går även 
igenom den skärskilda blankett som skall användas i partneringprojektet, blankett och 
administrativa rutiner finns också utförligt beskrivna i projektplanen. Ban- och 
Vägverket använder sig av uttrycket utökad samverkan vid partneringprojekt eftersom 
samverkan i någon form förekommer i alla partneringprojekt står ordet ”utökad” för 
obligatoriska och valbara moment som beställaren väljer utöver vad som föreskrivs i AB 
och ABT.  
 
Beställaren uppger att båda parter försöker meddela ändrings- och tilläggsarbetena så 
fort som möjligt. Uppföljningen av ÄTA ordern sker fortlöpande så fort de kommer in. 
Antingen tillstyrker beställaren dem eller också behandlas ändrings- och tilläggsarbetena 
gemensamt. Motsvarande ändringsrutiner används även vid tekniska avvikelser. Trots 
att flaggningsrutinerna fungerar väl så uppger en beställaren att det tar för lång tid från 
att ändrings- och tilläggsarbetet upptäcks tills underlaget kommer in. Beställaren 
tillägger dessutom att det många gånger kommer in flera ÄTA order vid varje tillfälle. 
Beställaren är väl medveten om att rutinen måste ses över och att huvudansvaret ligger 
hos dem. Rutinerna för ÄTA order måste formuleras tydligare och fastställas i 
inledningsskedet av entreprenaden tillsammans entreprenören, uppger samma beställare. 
Som det fungerar i dagsläget är det i huvudsak entreprenören som ser och upptäcker 
dessa ändringar. När en ÄTA order är beslutad och klar överförs den till gemensam 
databas. Databasen har ansvariga personer hos både beställare och entreprenör tillgång 
till dess att projektet är besiktad och anmärkningar är åtgärdade.  
 
Vid rena partneringprojekt är rutinerna lite annorlunda. Där trycker beställaren 
betydligt hårdare på ÄTA ordern. Respondenterna uppger att om någon part ser eller 
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upptäcker en brist (ÄTA) som mest troligen kommer att resultera i en förändring av 
entreprenaden så skall detta meddelas muntligt eller via mail omgående. Dessutom skall 
redovisningen ske på den särskilda blanketten som finns i projektplanen. Blanketten 
skickas sedan till ansvarig part. Beställaren säger att rutinerna fungerar bra men att de 
kunde bli betydligt bättre.  
 
En beställare beskrev ett stort partneringprojektet i Sverige. Vid den beskrivningen 
framkom det att alla ÄTA order lades ovanpå det ursprungliga anbudet vilket 
föranledde ett flertal riktkostnadsförändringar vid partneringprojektet. Samma beställare 
nämnde också att det är svårt att få kontroll över ÄTA orderna i projektet när 
beställaren inte har utvecklat rutinerna fullt ut. Beställaren uppgav dock att avsaknaden 
av bra rutiner gör det svårt att urskilja vilka kostnader som hörde till anbudet och vilka 
kostnader som föranleddes av en ÄTA order. Denne tillade också att det att det är svårt 
att urskilja om entreprenören verkligen är så duktig som de har uppgivit i anbudet. 
 
Beställaren fortsatte sedan med en liknelse: Om man köper en ny bil på en bilfirma så 
får man ett riktpris på bilen i originalutförande. Om sedan kunden vill ha stereo, antenn 
eller kanske en släpvagn tillkommer dessa kostnader till utöver riktpriset.   
 
Uppföljningen av ÄTA or sker fortlöpande, så fort de kommer in. Antingen tillstyrker 
beställaren dem eller också behandlas ÄTA ordern gemensamt med entreprenören. 
Målet för beställaren är att upptäcka ÄTA så snabbt som möjligt, helst redan i 
projekteringen. Dels för en bättre projektekonomi med tidsvinster som följd och dels 
eftersom beställaren får större möjlighet att ändra funktion. När man inte upptäckt ÄTA 
i planläggningen så blir det ännu viktigare att de kommer till beställarens kännedom så 
fort de uppdagas. På detta område är både beställare och entreprenör överens om att 
ÄTA rutinerna kan bli bättre.  
 
Det finns olika varianter på hur man beslutar en ÄTA order. En är att byggherren 
beslutar om åtgärd efter en kort diskussion med utföraren. Beslut kan också tas på den 
information som har kommit in på ÄTA order. En tredje variant är att alla 
entreprenörer som är involverade i problemet träffas och diskuterar igenom tänkbara 
lösningar. Därefter tas beslut om åtgärd och till sist tas den ekonomiska diskussionen om 
hur kostnader skall fördelas om sådana meningsutbyten uppstår. När entreprenören för 
en dialog kring projektet, tekniska lösningar, ÄTA or, funktion och ekonomi så är det 
viktigt att den personen hos beställaren har rätt befogenhet. Det här är något som 
behöver bli betydligt tydligare och bättre. 
 
Under studierna har det framförts kritik att beställaren borde fundera och skriva 
tydligare funktionskrav vid de tillfällen då beställaren kommer till entreprenören med 
ÄTA ordern. Kritiken bestod av att beställaren måste precisera beslutade ÄTA or 
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tydligare. Entreprenören menade att dessa handlingar ofta är ofullständiga och dåligt 
eller att inget funktionskrav är beskrivet och att det fordras erfaret folk till dessa 
bristfälliga handlingar. Entreprenören tillade att enstaka problem går bra att lösa men att 
det blir tuft om det blir allt för många ÄTA or. Denne tillade också att man borde hitta 
en ny/anan rutin för dessa arbeten. Dessa problem är många gånger tunga att lösa för 
entreprenören eftersom deras organisation redan är överbelastade samtidigt som det är 
svårt att läsa beställarens tankar. 
 
De flesta entreprenörerna nämner att de drabbas av kostnader som de inte kan 
kompenseras för. Enligt entreprenörerna händer det ofta att de inte får fullt 
täckningsbidrag för ändrings- och tilläggsarbeten. Många gånger beror detta problem på 
att ändringsarbetena varken är prissatta eller beslutade innan arbetet påbörjas. I de fallen 
ändrings- och tilläggsarbetena är beslutade och prissatta uppstår det sällan skiljaktigheter. 
En entreprenör tillade att vid de tillfällen som en ändring inte är beslutad så får vi ofta 
(generellt) ta risker med Byggherren som inte har samma syn på rutin och 
dokumentationen. Deras rörliga kostnader drar iväg vilket kan ses som ett misslyckande 
för en del (Generellt) av projekten om alla parter ska gå som vinnare ur det. Den största 
kostnaden som drog iväg var entreprenörens administrativa organisation som 
involverades i ÄTA order. Entreprenörerna nämnde flera gånger under intervjun att det 
oftast är entreprenören som får stå/prissätta beställarens ÄTA or. Enligt entreprenörerna 
belastar ett sådant förtroende och uppdrag direkt entreprenadorganisationens ekonomi. 
Dessutom får entreprenörens projektpersonal ofta slita ont när det är många ändringar i 
projektet. En del av entreprenörerna menar att det största problemet vid genomförandet 
av partneringprojekt är att beställarens organisation är allt för klent dimensionerad både 
till kompetens och numerär. 
 
 ”Det fungerar tillfredställande men inte bra. Det händer allt för ofta att vi inte får fullt 
täckningsbidrag för dessa ändringar. Många gånger beror detta problem på att ändringsarbetena 
varken är prissatta eller beslutade innan arbetet drar igång, i sådana fall skulle ju allt vara frid och 
fröjd. Men i verkligheten får vi ofta (generellt) ta risker med Byggherren som inte har samma 
syn/rutin på dokumentationen.” (Entreprenör) 
 
En entreprenör föreslog att beställare och entreprenör kunde ha gemensam kalkylresurs 
och/eller någon annan resurs som jobbar tillsammans vid uppföljningen av den öppen 
ekonomin. Här nämndes också att beställaren måste vara mera delaktig i denna 
ekonomiprocess eftersom det är denne som är kostnadsdrivande. Två av 
entreprenörerna anser att beställaren måste ändra sina kriterier för incitament när det 
gäller utökad samverkan. Det händer att endast en av entreprenörerna har någon form 
av incitament vid partneringprojekten fastän den/de entreprenörerna har ett gott 
samarbete och bidrar med bra lösningar.  Ett förslag som framkom vid intervjuerna med 
entreprenörerna var att de får någon bonus/fördel till kommande projekt när det 
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utförda projektet har fungerat väl. De tillade att någonstans måste det belönas att 
konkurrerande organisationer kan samarbeta. Den berörda beställaren är väl medveten 
om incitamentproblematiken och att en förändring måste ske. Utvecklingen av 
partnering måste ske på ett sådant sätt att alla parter känner sig som vinnare i projekten. 
 
Vid det första mötet som äger rum före byggstarten kommer beställare och 
entreprenörer överens om de rutiner som skall gälla för uppföljning av 
projektekonomin. Målet brukar vara att man följer upp projektekonomin en gång i 
månaden. Samma rutiner gäller även för de tekniska mötena, en gång i månaden. På de 
tekniska mötena diskuterar man igenom uppkomna tekniska problem samt vem som får 
i uppdrag att lösa dem och hur de ska lösas. Generellt (i alla projekt) försökte parterna 
hålla ett uppföljningsmöte senast tre månader efter att bygget är klart. 
 
Det finns stora skillnader mellan olika partneringprojekt beroende på vilka 
samarbetspartners som ingår. I ett av de studerade projekten ställs ofta tydliga frågor i ett 
tidigt skede. Antingen ser entreprenören problemet eller också ser samarbetspartner det. 
Entreprenören och dennes samarbetspartner diskuterar problemet tillsamman och sedan 
lyfts frågan till beställaren som får ta ställning till problemet. 
 
Vid diskussion av gemensamma inköp är beställaren mer positiv än entreprenören. 
Detta eftersom entreprenören många gånger konstruerar och ritar sina tekniska 
lösningar själva, vilket kan skapa problem i entreprenörens garantiåtaganden om de inte 
själva får bestämma leverantör till sina komponenter. I dessa sammanhang är det viktigt 
att de komponenter som köps centralt håller rätt kvalitetskrav för att entreprenören skall 
ha möjlighet att lämna fullgoda garantier. Det fordras även stor kompetens i 
beställarorganisationen, det är inte bara att beställa. Eftersom entreprenörerna har byggt 
upp ett ömsesidigt förtroende med sina leverantörer. 
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4. ANALYS  
I detta kapitel redovisas analysen av insamlad empiri. Först diskuteras anbudsskedet, dvs. 
vilka brister som har framkommit under studien kopplat till tidigare forskning inom 
området. Sedan följer ett avsnitt som tar upp kompetensutvecklingen inom partnering 
samt vilket behov av vidareutbildning som finns inom området och vad tidigare 
forskning visar. Avsnittet analyserar även de brister som framkom vid ändrings- och 
tilläggsarbeten. På grund av att det ÄTA är ett komplext område där flera faktorer är 
beroende av varandra så varvas studiens problemställningar med tidigare forsknings 
resultat.  De flesta av studiens problemställningar bottnar i förmågan att identifiera 
felkällor. Vidare visar studien att det finns ett stort behov att lära sig en snabbare 
hanteringsrutiner med återkoppling och dokumentation, för att få en bättre 
projektekonomi. 
 

4.1. Anbudsskedet 

Flera författare har kartlagt vilka mjuka parametrar som är signifikanta vid ett bra 
samarbetsklimat. Nyström (2005) illustrerar, med partneringblomman, hur viktigt det är 
att båda parter har förståelse för varandra och att de arbetar mot ett gemensamt mål med 
öppenhet och tillit till varandra. Karlsen och Gottschalk (2004) trycker på vikten av en 
bra företagskultur och struktur för att partneringsamarbetet ska bli framgångsrikt. 
Eriksson (2007), som har undersökt olika upphandlingsmodeller och 
transaktionsekonomin i företag, visar att nuvarande svenska beställare fortfarande är kvar 
i traditionella upphandlingsformer med fokus på pris och auktoritet. Enligt Erikson är 
detta en olämplig upphandlingsform inom byggprojekt. Dagens byggprojekt har större 
komplexitet och fler osäkerhetsfaktorer än förut. Erikssons (2007) studie visar att 
strukturella samverkansinriktade metoder bidrar till ökat förtroende och samarbete 
vilket stärker ekonomistyrningen av komplexa och kundanpassade byggprojekt med 
stor osäkerhet. En respondent tillade också att partnering är ett sätt för beställaren att 
knyta upp de bästa resurser och kompetenser under en högkonjunktur. Detta stöds av 
Jackson & Barlow (1998) som menar att partnering är det mest effektiva när beställaren 
är starkt beroende av ett fåtal specialiserade entreprenörer eller när det handlar om 
komplicerade byggprojekt. 
 
 När beställaren väljer entreprenör (anbudsvinnare) och fastställer riktkostnaden så utgår 
de från sin egen kalkyl som är framtagen före eller under den tid som entreprenörerna 
kalkylerar och räknar på entreprenaden. Beställaren gör en egen kalkyl genom sin 
organisation tillsammans med de konsulter som är knutna till projektet. 
Entreprenörerna för inga ekonomiska diskussioner med beställaren under anbudstiden 
men däremot pågår interna ekonomiska diskussionerna rörande risker och alternativa 
byggnadslösningar. När anbudstiden har gått ut så viktar beställarna anbuden efter 
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vedertagna regler och beställaren utser en anbudsvinnare varpå kontrakt upprättas. 
Grundläggande faktorer, beskrivna i Storbritanniens finansdepartements statliga 
rekommendationer, när man utser en anbudsvinnare i ett partneringprojekt är att 
bedöma ”best value” snarare än lägsta pris. Departementet menar att det är viktigt att 
välja rätt entreprenör vid upphandlingen. Rapporten redovisar vikten av ett bra 
organisatoriskt samarbete och fokuserade bland annat på mätbara mål för att uppnå 
förbättringar. Utan mätningar finns risker för vänskapskorruption och för att de 
medverkande slappnar av. Ett av syftena med att mäta och följa upp är att det är lättare 
att behålla ledningens förtroende/stöd i processen om det finns mätbara resultat att 
jämföra med. Det är också lättare att följa upp projekten om det finns konkret material 
att diskutera vid ledningsmöten och workshops. Storbritanniens finansdepartement 
förordar dessa rekommendationen vid offentlig upphandling enligt (Jackson och Barlow 
2000). 
 
Studien visar att det finns vissa brister i planerings och anbudsskedet i 
anläggningsprojekten. Den främsta bristen som har identifierats initialt är avsaknaden av 
öppen dialog som berör risker och alternativa byggnadslösningar under 
projekteringsskedet och vid anbudsförfarandet. En brist som är viktig att komma tillrätta 
med för att i ett tidigt skede ha möjlighet identifiera risker och alternativa 
byggnadslösningar helst redan under projekteringen. Fördelen blir då att man har 
möjlighet att precisera riskerna och ställa alternativa byggnadslösningar mot varandra 
innan förfrågningsunderlaget skickas ut. På så sätt kan man hitta risker och 
lösningsalternativ som man inte hade räknat med initialt, samtidigt som det blir lättare 
att fastställa en tillförlitlig riktkostnad i ett tidigare skede. Det finns goda förutsättningar 
att lyckas med detta identifieringsarbete eftersom entreprenörerna redan i dag gör 
riskbedömningar i samband med kalkyleringen. I Bennet och Jayes (1995) ses ofta 
öppna böcker som en central aspekt, eftersom det underlättar en öppen 
kommunikation. Bennet och Jayes (1995) ser även fördelar med bonussystem som 
belönar andra aspekter än det ekonomiska resultatet, exempelvis kvalitet eller samarbete. 
Bresnen och Marshall (2000b) fann dock att incitamentskonstruktioner i de projekt de 
studerade var bristfälliga i den meningen att det bara var vissa i projekten som 
påverkades och ofta på oklart sätt. De menar att andra drivkrafter till motivation hade 
stor effekt, exempelvis tilltro till motparten. Enligt Andersson och Johansson (2007) 
använde övervägande andel av de undersökta projekten sig av incitamentslösningar 
medan några få använder sig av incitamentsliknade bonus. Men tanke på ovanstående 
studier så bör man tänka sig för innan man inför incitament. 
 
Davenport och Prusak (1998) skriver att tillit skapar tidsvinster. Det innebär att båda 
parter skall vara öppna i redovisningen av risker och samtidigt ha förståelse för att båda 
parter måste tjäna pengar. Om partneringprojektet uppnår tidsvinster så resulterar det 
många gånger i ekonomiska fördelar samtidigt som förtroendet för entreprenören och 
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partnering som upphandlingsform ökar. Fia (2006) betonar kraftigt hur viktigt det är att 
hantera riskerna på rätt sätt eftersom riskhanteringen har stor betydelse på resultatet. För 
att lyckas med ekonomiarbete måste man ta hand om problemet/risken direkt och så 
nära källan som möjligt, redan i projekterings och anbudsstadiet.  
 
På grund av att det inte förekommer några ekonomiska diskussioner i anbudsskedet 
mellan beställare och entreprenör så finns det ett stort behov av att utarbeta bättre 
affärsmässiga rutiner som avser risker och funktionslösningar innan byggstart. Det är 
viktigt att risker och alternativa byggnadslösningar identifieras och diskuteras i ett tidigt 
skede. Vid tidiga identifieringar så ökar också möjlighet att ändra och färdigställa nya 
byggnadslösningen redan i fabrik, t.ex. prefab. Det får också till följd att kostnaden för 
ett eventuellt ändringsarbete minskar. Ett av delmålen med partnering är att komma 
bort från olika former av buffertar som respektive entreprenör lägger in i sin 
anbudsoffert. Kadefors (2003) belyser dessa problem med att en del entreprenörer har 
en illusion där man inkluderar diverse buffertar från olika aktörer vilket i sin tur leder 
till att den ekonomiska utvecklingen inom byggsektorn stannar av. 
 
 Loraine och Williams (2000) menar att de främsta hindren för partnering är kulturella, 
och att de kan delas in i organisationsrelaterade, attitydrelaterade och 
traditionsrelaterade faktorer. Dessa faktorer kanske också påverkar den ekonomiska 
styrningen och den öppna redovisningen. Loraine och Williams (2000) ger också som 
exempel att organisationerna (Beställare/Entreprenör) har en överdriven hierarki med 
begränsad delegering av problemlösningar och låg grad av tvärfacklig kommunikation. 
De hävdar även att man inte skall bortse från svårigheterna att förändra företagskulturer, 
och att det behövs ett starkt engagemang för att förverkliga konceptet partnering. 
Attitydproblem, där fokus ligger på att finna den skyldige snarare än på att lösa problem 
och ovilja att kommunicera öppet, resulterar i brist på verkligt engagemang och 
grundmurad misstro.  
 
Traditionen att utbilda personal i kunskaper och färdigheter som inte har något 
betydelse eller är direkt olämpliga i ett partneringprojekt. Personalen har en benägenhet 
att undvika personligt ansvar samt att de har behåller gammal entreprenad anda och 
procedurer. Med utgångspunkt från Loraine och Williams (2000) studie så är det viktigt 
att de mjuka parametrarna som Nyströms (2006) och Kadefors (2003) tar upp i sina 
studier infrias. Fia (2006) menar att vid utökad samverkan är tanken att man ska 
kombinera samverkan med ekonomiska incitament för att öka projektets framdrift och 
effektivitet. Här kan man använda sig av olika kombinationer av fast pris och 
riktkostnad med incitament, vilket ökar drivkraften och en effektivare produktion. De 
skapar också större förväntningar på en öppnare kostnadsredovisning och vikten av att 
intensioner, mål och återkopplingar når ut till alla nivåer i projektet. (Fia 2006) 
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En beställare beskrev hur man samtalar om projektets i innovationsfasen. Där utbyts 
tankar om projektet, både gällande nuläget och projektets framtid. I detta skede är det 
viktigt att skapa bra samarbetsrutiner för tidiga flaggningsådrar6. Det räcker oftast med 
att starta en diskussion kring projektavvikelser för att få berörda parter att tänka till och 
på så sätt flagga och lösa framtida problem. Några exempel:  
 

• Ändring av grundläggningen innan formsättningen startar.  
• Ändringsinformationen på den nya ritningen inte har kommit till byggledarens 

kännedom.  
• ÄTA har skett ute på arbetsplatsen men informationen har inte vidarebefordrats 

till den underentreprenör som gör grundstommen i stål eller trä.  
• En ÄTA uteblir och på så sätt går man miste om att göra ändringen i Prefab (dvs. 

appliceras i fabrik). Detta innebär att ändringarna görs på byggarbetsplatsen vilket 
får till följd att ändringen blir dyrare samtidigt som projektet tappar tid.   

 
Alla dessa faktorer påverkar projektekonomin på något sätt. För att komma tillrätta med 
dessa problem är det viktigt att beställare/entreprenör och underentreprenör drar åt 
samma håll och arbetar mot ett gemensamt mål. 
 
”För att se möjligheter till förbättringar behöver de centrala aktörerna både få kunskap om 
projektets och varandras mål…” Kadefors (2002) Det är dock svårt att se vilka ekonomiska 
mål som ska ligga till grund för beställare/entreprenör på grund av att företagen drivs av 
ekonomiska vinstintressen. Uppstår det en ekonomisk intressekonflikt mellan parterna 
får det oftast till följd att det blir dyrare för beställaren. Kaderfors (2003) anser att  ”även 
om företagen har motstridande ekonomiska intressen kan de ändå förenas i gemensamma mål 
såsom säkerhet, bra kommunikation, god arbetsmiljö mm. Dessa underordnade mål är av stor vikt 
för att partnering ska fungera. I framtagandet av en gemensam målbild för projektet erhålls 
förhoppningsvis en bättre förståelse av och ömsesidig respekt till motparten”.  
 
Studien visar behovet av att inkludera den gemensamma ekonomin i målbilden 
eftersom ett lyckat ekonomiskt utfall är grundprincipen för en bra affärsrelation. 
 
Entreprenörerna upplever inte att det största problemet är att kalkylera och räkna fram 
en riktkostnad (generellt) utan att beställaren inte vet vad han/hon vill ha initialt. Det 
innebär att förfrågningsunderlaget många gånger är för otydligt vilket får till följd att 
entreprenören får ana sig till vad beställaren frågar efter. Här är ett problem. Om 
entreprenören lägger in för stor buffert gentemot andra anbudsgivare riskerar han att 

                                         
6 Flaggning innebär att någon part har identifierat ett ändrings eller tilläggsarbete (projektavvikelse) som 

kanske medför extra resurs och ekonomisk kompensation. 
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försvinna från upphandlingen. Gör han inte det så är han inte nog förutseende enligt 
beställaren. Vid intervjuerna framkom att entreprenören ser/funderar över risker, brister 
och alternativa byggnadslösningar som beställarens konsulter, arkitekterna och 
leverantörer inte har identifierat och skrivit in i förfrågningsunderlaget. Här finns 
uppenbarligen ett stort glapp mellan teori och praktik. Det fattas också ömsesidig 
förståelse och kommunikation, företagskultur, relationsbyggande aktiviteter, kanske 
brist på ekonomiska incitament, men framförallt gemensamma mål. Tydligt är att de 
mjuka parametrarna har stor betydelse för den ekonomiska styrningen. Även om ett 
projekt flyter på bra betyder det inte alltid att det är affärsmässigt för båda parter. 
 
Förståelsen för varandras och projektets ekonomi är större vid de tillfällen då beställaren 
och entreprenören kalkylerar och projekterar tillsammans. Båda parter verkar då ha en 
större acceptans för varandras kostnader i samband med förändringar samtidigt som 
parterna sätter projektet i centrum. 

4.2. Kompetensutveckling 

På grund av att det generellt inte förekommer någon planenlig vidareutbildning bland 
chefer involverade i ekonomistyrningen av partneringprojekt, så torde det ligger i allas 
intressen att man planerar och genomför en vidareutbildning i ekonomisk styrning av 
partneringprojekt. Utbildningsbehovet finns i första hand hos beställare och 
entreprenörer men även hos underleverantörerna. Tidigare studier belyser också bristen 
på vidareutbildning. Enligt Hörnfeldt (2003) är information och vidareutbildning en 
avgörande framgångsfaktor vid partneringprojekt. Dennes studie visar att det saknas 
vidareutbildning bland verksamma chefer inom partneringprojekt varpå Hörnfeldt 
efterlyser en verksamhetsplanplan för vidareutbildning och initial information i 
partneringkonceptet. Denna studie visar också att det finns ett stort behov av 
vidareutbildning bland de verksamma cheferna inom partneringprojekt. 
Utbildningsbehovet finns både inom området att driva partneringprojekt, samt hur man 
följer upp partneringprojekten ur ett ekonomiskt perspektiv på ett bättre sätt. En klar 
förbättring har dock skett när det gäller initial information. Denna studie visar att det 
dels förs en initial innovationsdialog mellan berörda parter i projektet samt att de flesta 
entreprenörer får en grundläggande information om vad partnering innebär. 
 
Genomförandet av partneringprojekt är väl beskrivet i tidigare studier. Däremot visar 
resultatet i mina studier att det fattas teorier om hur man styr upp ett partneringprojekt 
ur ekonomisk synvinkel. Det finns bra modeller rörande konfliktlösning som minskar 
risken för ekonomiska konflikter. Detta är dock inte samma sak som ekonomisk 
styrning. Brasch och Hallin (2006) beskriver i sin rapport att det är viktigt att ta tillvara 
gjorda erfarenheter så att de kan användas i nya partneringprojekt. I projektet som 
Brasch och Hallin undersökte förekom det dock inte så stor 
återkopplingsdokumentation. Huvudorsaken till den bristfälliga återkopplingen var att 
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det är svårt att överföra dokumentationen till senare skeden och nästa projekt. 
 
Problemet verkar inte vara att dokumentera erfarenheterna utan problemet är att hitta 
en bra återkopplingsrutin så att beställare och entreprenörer kan använda dessa 
erfarenheter till nästa projekt. En positiv erfarenhet verkar också vara när arkitekter och 
konsulter kan följa och delta i hela processen samtidigt som de deltar i produktionen. 

4.3. Uppföljning av ändrings, tillägg och nya idéer  

Det finns inte mycket beskrivet om den ekonomiska styrningen i samband med 
ändrings- och tilläggsarbeten. Min intervjustudie visar dock att det finns brister i 
kulturen att hantera en ÄTA. I praktiken brister 
underentreprenör/entreprenör/beställare då det gäller att förankra vikten av en snabb 
rapportering av ÄTA. Vanligt är också avsaknad av återkoppling mellan 
entreprenör/beställarorganisation angående vad som fungerat bra i projekten och vad 
som kan förbättras. Beställare och entreprenörer har inte heller analyserat varför 
ändringsarbetena upplevs ekonomiskt ansträngande i vissa fall. Det saknas också tydliga 
direktiv hur man följer upp och dokumenterar brister i ÄTA hanteringen. Tydligare 
och snabbare rutiner behövs också för att följa upp åtgärdade brister i ÄTA hanteringen. 
Det är också viktigt att man kommer bort från den tidigare ÄTA kulturen vid 
partnering och skaffar sig en egen profil vid ändrings- och tilläggsarbeten. För att 
komma bort från den traditionella ÄTA kulturen kan man fördel använda sig av 
uttrycket ÄTA i dessa sammanhang. 
 
Nyström (2006) och Kadefors (2003) tar upp vikten av kultur, kommunikation, 
tydlighet och återkoppling. En bra företagskultur skapar korta beslutsvägar men inbär 
också ökad risk att tappar fokusering på kostnadsstyrningen. Om man inte är nog tydlig 
i sina direktiv och återkopplingen fungerar dåligt så kan det uppstå överraskningar. En 
platschef i Kaderfors (2003) undersökning tyckte att direktkontakten mellan projektörer 
och entreprenörer på installationssidan vid ändrings- och tilläggsarbeten var positiva, 
dock finns det en risk att man tappar fokus på ekonomistyrningen. Chefen berättar 
också till att han i början blev varse om ändrings- och tilläggsarbetena först när fakturan 
kom. I det här fallet fanns även otydligheter i ansvarsfördelningen i samband med 
beställningarna och projektörens ansvar att följa upp kostnaderna för ändrings- och 
tilläggsarbetena var otydligt beskrivna. 
  
Rodin (2002) menar att grundläggande komponenter i partnering är formaliserade 
ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösningsmetoder och en 
aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar.  
 
Vid ändrings- och tilläggsarbeten används i princip samma rapportering och 
beslutsrutiner som vid både partnering och utökad samverkan. Det som skiljer 
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partnering från utökad samverkan är att beställaren vid partnering många gånger först tar 
beslutet om åtgärd och sedan löses den ekonomiska frågan. Rutinerna fungerar 
tillfredsställande även om entreprenören tillkännager att de inte får fullt täckningsbidrag 
och att det fattas beslut i vissa ärenden/ÄTA. 
 
De ekonomiska rutinerna vid ÄTA fungerar bra när de väl har kommit in till 
beställaren. Problemet är att beställarna upplever att ÄTA tar för lång tid från att 
ändring/tillägget upptäcks till att det kommer till beställarens kännedom. Vid ett flertal 
tillfällen inkommer också ett antal ÄTA vid varje tillfälle. Entreprenörerna samlar ihop 
och skickar flera ÄTA vid ett och samma tillfälle vilket skapar en fördröjd process.   
 
Här finns flera saker som både beställare och entreprenörer måste se över som också 
skall nå underleverantörerna. Beställare och entreprenör måste skriva tydligare direktiv i 
projektplanen vad gäller hanteringen av ändrings- och tilläggsarbeten. Exempelvis 
behövs tydlighet hur man rapporterar in en ÄTA på snabbt sätt, hur man följer upp och 
förbättrar ändrings- och tilläggsrutinerna samt hur man förbättrar rutinerna kring 
prissättningen av ÄTA.   Larsson (1995) beskriver hur viktigt det är att frambringa bra 
relationer, skapa tillförlitlighet och öppenhet även när det gäller den ekonomiska 
redovisningen och den gemensamma styrningen av projektekonomin.  De undersökta 
projekten har inte haft några större problem i att skapa bra relationer. Däremot är ordet 
tillförlitlighet ett vitt begrepp vilket måste preciseras tydligare. 
 
Enligt de intervjuade är det som regel entreprenören som står för prissättningen och 
tillhörande kostnader. Då är det viktigt att entreprenörens prissättning är tydlig och att 
entreprenören för en diskussion med beställaren vid svårare och dyrare objekt. I de fall 
beställare/entreprenör samarbetar vid prissättningen av en ÄTA är det däremot inga 
större problem eftersom båda parter har samma ekonomiska beslutsunderlag att ta 
ställning till vid beslut. När man samarbetar i en ÄTA fråga så ökar också förståelsen för 
olika problemställningar och kostnader. I ÄTA sammanhanget är det också viktigt att 
beställaren analyserar vad kostnaden blir om inte rätt beslut fattas eller om beslut uteblir 
 
För att komma till rätta med den ekonomiska styrningen i ÄTA hanteringen så krävs 
det fler åtgärder förutom vidareutbildning. Det är också viktigt att beställaren har 
överskådlig information om vilka metoder och verktyg som används vid 
partneringprojekt. Stephenson (1996) skriver att små beställare med liten administration 
dessutom bör utveckla ett kontaktnät med andra beställare för att tillgodogöra sig 
erfarenhetsutbyte och öka sin egen kompetens inom området. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Denna studie har kartlagt den ekonomiska styrningen av partneringprojekt med 
avseende på hur den ekonomiska styrningen fungerar i praktiken. Hur man fastställer 
riktkostnaden samt vilka faktorer som påverkar en riktkostnadsförändring. Arbetet har 
varit extra utmanande på grund av att det inte finns någon bra bakomliggande teori till 
detta ämne. Däremot är mycket dokumenterat och skrivet om partneringprojektets 
framgångsfaktorer, ekonomiska utfall samt vilka mjuka parametrar som är signifikanta 
vid utökad samverkan (partnering).  
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar initial riskidentifiering och dess innebörd 
med avseende på riktkostnaden. Därefter följer en problemdiskussion kring initiala 
buffertar som är inlagda i anbuden. Sedan följer ett avsnitt som diskuterar vikten av 
snabbare hantering av ändrings- och tilläggsarbeten samt tidiga ÄTAor. Påföljande 
avsnitt behandlar vidareutbildningsbehovet av de chefer som är engagerade inom 
partnering. Kapitlet avslutas med en diskussion om en extra resurs vars uppgift skall vara 
att följa upp problem (främst ÄTAor), säkra återkopplingen av olika funktionsbrister 
samt utveckla en bra dokumentationsrutin av framgångsfaktorerna. 

5.1. Målbeskrivning 

För att uppnå målet med rationell och bättre riktkostnadsbestämning så bör beställaren 
uppnå de sex delmomenten som redovisas i figur 2. Beställaren bör därför skaffa sig 
bättre rutiner vid anbudsförfarandet så att eventuella risker inte är inbakade i anbuden 
som buffertar. Beställare och entreprenörer bör även komma överens och utarbeta 
snabbare flaggningsrutiner som utvärderas och återkopplas till kommande projekt. 
Beställare och entreprenörer bör också komma överens och utarbeta bättre rutiner för 
att följa upp och mäta de olika partneringprojekten ur ett ekonomiskt perspektiv samt 
att utvärdera och återkoppla dessa nya rutiner till kommande partneringprojekt. För att 
utveckla partnering ur ett ekonomiskt perspektiv bör också beställare och entreprenör 
diskutera och införa en ekonomisk resurs som ser till att ovannämnda delmål 
genomförs, följs upp och dokumenteras till kommande partneringprojekt. Utöver detta 
så måste även parterna utarbeta en plan för vidareutbildning inom den ekonomiska 
sidan av partnering, det räcker inte med att bara ha roligt på jobbet det måste också vara 
ekonomiskt försvarbart.  
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Bättre riktkostnadsbestämning 

Bättre anbudsförfarande 
Bättre riskidentifiering 
Snabbare flaggningshantering 

Rutiner för återkoppling 

Rutiner för ekonomisk uppföljning 
Fungerande projektresurs 

Vidareutbildning av verksamma 
 chefer 

 
Figur 2 Målbild 

5.2. Initial riskidentifiering 

Med utgångspunkt i genomförda intervjuer och uppkomna problemställningar har jag 
analyserat dem mot teorin. Ett stort problem som kom fram under intervjuerna var att 
det inte förekommer några diskussioner mellan beställare och entreprenör under 
anbudsstadiet vilket troligen påverkar sättandet av riktkostnaden. I samband med att 
beställaren planerar och projekterar ett nytt partneringprojekt är det av största vikt att 
utveckla bra rutiner för att identifiera risker, problem och alternativa byggnadslösningar 
i ett tidigt skede. Sammanställning av risker och alternativa byggnadslösningar görs med 
fördel under den tid entreprenören etablerar sin organisation på byggarbetsplatsen. 
Fördelen med tidig identifiering är att man minskar/undviker den tidigare traditionen 
att lägga in olika former av buffertar i anbudet. Även om entreprenören lägger in en 
buffert i anbudet så skall det finnas en möjlighet att förhandla om risker och buffertar 
vid anbudets öppnade och lägga in den i riktkostnaden. Initialt skall det dessutom föras 
sakliga innovationsdiskussioner kring andra entreprenadsjusteringar och övriga risker 
som påverkar riktkostnaden. 
 
Uppkomna risker och alternativa byggnads-/funktionslösningar måste redas ut i ett 
tidigt skede. Om beställare, projektörer och entreprenörer arbetar fram en gemensam 
kalkyl som bekostas av beställaren, har det visat sig att underlaget blir både bättre ur 
funktionsmässig och ekonomisk synvinkel, enligt en av beställarna vid intervjustudierna. 
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Gemensam kalkylering förekommer till viss del i de studerade projekten men detta kan 
förbättras betydligt. En annan fördel vid gemensam kalkylering är att entreprenören får 
täckningsbidrag för sin kalkylering. Det framkom under intervjuerna att 
entreprenörernas organisation ensamt oftast drar det tyngsta lasset vid identifiering och 
prissättning av olika risker. 
 
5.2.1 Hantering av buffertar 
Teorin i partnering säger att man skall komma bort från anbud med initiala buffertar. 
Här måste alla parter vara verksamma och ta fram ett anbudsförfarande som möjliggör 
en tidig identifiering och en ömsesidig dialog fram till byggstart. Syftet med dialogen är 
att analysera risker och eventuella anbudsbuffertar. Det stora problemet är inte att sätta 
fingret på buffertarna eftersom entreprenören har identifierat många av 
riskerna/problemen initialt. Problemet är troligen att entreprenören inte vågar lita på 
beställaren (blotta sig) på grund av entreprenörens ekonomiska vinstintressen. Man 
misstänker helt enkelt att beställaren ska utnyttja situationen. 
 
Beställaren skall också ställa högre krav på sin egen personal och de konsulter som är 
knutna till projektet i samband med framtagande av en riktkostnadskalkyl. Beställarens 
kalkylorganisation inklusive konsulter skall notera identifierade risker och alternativa 
funktionskrav. Det är också av största vikt att beställarens personal och konsulter 
dessutom noterar allmän ekonomisk information vad en risk/alternativ byggnadslösning 
och ändrade funktionskrav kan innebära kostnadsmässigt för projektet både på lång och 
kort sikt. På så sätt får också beställaren betydligt bättre information när de skall 
diskutera projektets innovationsfas med entreprenörerna. I förlängningen kanske 
beställarens och entreprenörens kalkylorganisationer skall räkna tillsammans. Fungerar 
den gemensamma kalkyleringen bra kan parterna överväga någon form av strategisk 
partnering vid nästa upphandling. 
 
5.2.2 Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten 
Studien visar att det finns en del brister vid ändrings- och tilläggsarbeten. Den största 
utmaningen är att förändra tidigare ÄTA kultur. Det är också viktigt att parterna7 hjälps 
åt att skapa snabbare rutiner från att ändringen eller tilläggsarbetet upptäcks till att det är 
behandlat och beslutat av beställaren. Besluten vid ändrings- och tilläggsarbetena får inte 
ta för lång tid eller utebli så att entreprenörerna upplever att extraordinära kostnader 
uppstår. En entreprenör påpekade att beställaren måste bli betydligt bättre på att ta 
tydliga beslut och att beställaren också måste fundera på vad kostnaden blir för berörda 
parter när beslut uteblir eller är felaktiga. 
 

                                         
7 Parterna betyder beställare, entreprenör, konsult, projektör. 
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För att komma bort från den tidigare ÄTA kulturen så skall parterna fundera i nya 
banor. När beställare och entreprenör upptäcker någonting som kan bli en framtida 
ändring eller ett tilläggsarbete skall parterna omedelbart skicka vidare en 
flaggningsorder.8 Ordern skall dateras med dagens datum samt det datum då flaggningen 
blir akut. Beställaren ser då hur lång tid det tar för ordern att nå honom och hur snabbt 
beslutet måste tas. Om flaggningen är akut i det läget är det någonting i 
flaggningskedjan som inte har fungerat. Till saken hör också att en flaggning som 
upptäcks i tid inte behöver kosta någonting medan en flaggning som är akut kan bli 
otroligt dyr för både beställare och entreprenör vilket också får en indirekt påverkan på 
riktkostnaden. När en flaggning kommer in till beställaren är det viktigt att 
entreprenören får ett snabbt beslut; att den tillstyrks, avslås eller att man lyfter flaggning 
till vidare diskussion. Det viktigaste är att beställare och entreprenör respekterar/förstår 
varandras ekonomiska budgetramar. Viktigt är också att beställare och entreprenörer 
kan förklara och lyssna till varandras ståndpunkter när de analyserar och prissätter 
flaggningar, vilket för den skull inte innebär att beställaren alltid går entreprenören till 
mötes vid de tillfällen som en flaggning inte är prissatt. Vid de tillfällen då en flaggning 
är beslutad men inte prissatt uppstår det ibland ekonomiska tvister, en prissättningsrutin 
som parterna måste se över. En tydligare flaggningshantering kan även bidra till en 
noggrannare riktkostnadsbestämning genom att frigjord tid används till översyn och 
planering av flaggningsarbetena ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom måste dessa nya 
flaggningsdirektiv pressenteras tydligt vid det första mötet och överenskomna 
flaggningsrutiner följas upp och dokumenteras i projektplanen. 
 
5.2.3 Exempel på en tidig flaggning 
Efter att entreprenören har etablerat sig på byggarbetsplatsen så påbörjas 
grundläggningen. Enligt förfrågningsunderlaget innehåller det 4000 m2 stora 
urgrävningsområdet enbart pinnmo och sand, bra förutsättningar.  
 
Vid urgrävningar sker vanligtvis först en avtäckning av markområdet med grävmaskin 
eller någon hjullastare. I samband med att grävmaskinisten utför avtäckningen av 
markområdet så upptäcks en stor sten eller en större berghäll i ytterskiktet. I detta skede 
är det viktigt att maskinföraren rapporterar en tidig flaggning med dagens datum och 
det troliga datumet då flaggningen blir akut samt flaggningsorsak, friläggning av 
sten/berg eventuellt sprängningsarbete. När flaggningen har kommit till beställarens 
kännedom behövs ett snabbt beslut tas för att inte störa processen. Genom en tidig 
behandling kan frågan om eventuell merkostnad hanteras innan kostnaden uppstår 
(arbetet måste vara genomfört). Detta underlättar hanteringen av en eventuell 

                                         
8 Flaggningsorder är det samma som en tidig ÄTA och en ny term vid partnering för att komma bort 

från ÄTA kulturen. 
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riktkostnadsförändring. Poängen med det här exemplet är att visa vikten av en tidig 
flaggning och dess innebörd. Flaggningen sparar tid och pengar åt både beställare och 
entreprenör och partneringsamverkan stannar inte av på grund av hinder. I 
förlängningen kan också en ny tidig flaggning uppstå på grund av förändrad 
grundläggning. 
 
Återkoppling 
I studien har också framkommit att det inte sker någon kunskapsåterkoppling inom eller 
mellan olika projekt (vilket också tidigare studier har visat). För att komma tillrätta med 
den problematiken är det viktigt att man dokumenterar projektet framgångsfaktorer 
men även de faktorer som har fungerat mindre bra och att man föreslå realistiska 
förbättringar som följs upp. Ett problem i sammanhanget är att byggherrarna många 
gånger köper kompetens av olika konsultbolag vilket medför att det blir svårare att 
återkoppla erfarenheter. Rent allmänt kan det också vara svårt att lokalisera brister och 
återkoppla dem till nästa partneringprojekt på grund av att de flesta projekt är unika. 
Återkopplingen är trots allt en faktor som påverkar sättande av riktkostnaden. Några av 
de viktigaste faktorerna att återkoppla är hur man hanterat risker, ändrings- och 
tilläggsarbeten initialt innan beställaren fastställer riktkostnaden. Det finns en del 
partneringprojekt som har fungerat väl på grund av bra återkoppling mellan 
partneringprojekten. Det är dessa projekt som de mest entusiastiska förespråkarna för 
partnering lyfter fram. Projekt som dessutom har övergått till strategisk partnering. 
 
Ett exempel är McDonalds och Wästbyggs långsiktiga samarbete där byggtiden sänktes 
från 16 till 8 veckor och byggkostnaden sjönk med 20 % jämfört med den McDonalds 
restaurangen som byggdes 1995. Dock är det värt att notera att man uppnår 
uppspelningseffekter eftersom alla restauranger i stort sett är likadant uppbyggda. 
Uppsalahem är ett annat exempel där var villkoret för att bygget skulle bli av var att 
man kapade kostnaderna eftersom hyreskostnaden redan var fastställd, vilket satte press 
på alla parter.  
 
5.2.4 Vidareutbildning 
Studien har visat att det finns ett stort behov av vidareutbildning hos chefer som är 
involverade i ekonomistyrningen vid partneringprojekt (vilket också tidigare studier har 
visat). En svårighet för att skapa en bra vidareutbildning är att det inte sker någon bra 
dokumentation av de ekonomiska framgångsfaktorer och inte heller de 
ekonomifaktorer som har fungerat mindre bra. Bristande dokumentation innebär också 
att det är svårt att föreslå några bra ekonomiförbättringar som följs upp och återförs till 
kommande partneringprojekt vilket också troligtvis påverkar riktkostnaden. Även om 
det förekommer viss partneringutbildning riktad mot chefer i dagsläget skall vi ha klart 
för oss att det inte är lätt att genomföra enbart en ekonomisk vidareutbildning om man 
inte följer partneringprojekten ur ett ekonomiskt perspektiv. 
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5.2.5 Extra resurs 
För att underlätta den ekonomiska styrningen under ett partneringprojekt så finns det 
för närvarande behov av en extra projektresurs. Dess huvudsakliga arbetsuppgift skall 
vara att undersöka om det finns/har uppkommer några flaggningar samt att se till att 
dessa flaggningar inte fastnar på vägen. Dennes uppgift skall också vara att informera 
och studera underleverantörernas flaggnings rutiner samt att och se till att dessa rutiner 
förbättras och följs upp. Resursen skall också föreslå förbättringar i flaggningsrutinerna 
samt dokumentera förändringar av flaggningsrutinerna i projektplanen.  
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6. Rekommendationer till förbättringar 

6.1. Anbudsskedet 

När entreprenören tar fram ett anbud så förekommer det oftast interna diskussioner om 
risker och alternativa byggnadslösningar. I samband med att entreprenören identifierar 
en risk så skapas även en kalkyl/riskpremie på denna risk. I vissa fall undersöker även 
entreprenören en/flera alternativa byggnadslösningar med en lägre riskfaktor.  
 
Med utgångspunkt från inledande beskrivning så föreslår jag att dessa identifierade risker 
och alternativa byggnadslösningar presenteras och preciseras i det anbud som lämnas in.  

6.2. Rekommendationerna går ut på att  

• Entreprenörer presenterar i anbudet fem av de största riskerna som identifierares 
under anbudskalkyleringen. 

• Entreprenörer presenterar om möjligt alternativa byggnadslösningar som 
identifierares under anbudskalkyleringen. 

• Entreprenörer presenterar om möjligt alternativa funktionslösningar som 
identifierares under anbudskalkyleringen. 

 
De entreprenörer som bidrar med utförliga identifieringsunderlag (punktlistan) under 
anbudstiden och det tidiga byggskedet skall också få fördel i förhållande till övriga 
anbudslämnare och framtida projekt. I det tidiga byggskedet är det även önskvärt om 
beställare och entreprenör kunde utföra kalkyleringen och riskanalyser tillsammans.   
 
Beställaren skall också ställa högre krav på sin egen personal och de konsulter som är 
knutna till projektet i samband med framtagandet av en riktkostnadskalkyl. Beställarens 
kalkylorganisation inklusive konsulter bör notera identifierade risker och alternativa 
funktionskrav. Personal och konsulter skall också notera allmän information om vad en 
risk/alternativ byggnadslösning och funktionskrav kan innebära kostnadsmässigt både på 
lång och kort sikt. Vi skall ha klart för oss att en avgörande faktor att man skall 
identifiera risker/alternativa byggnadslösningar så tidigt/nära källan som möjligt, för att 
uppnå ekonomiska och tidsmässiga vinster 
 
Det finns ytterligare fördelar om man hittar bra rutiner som gör att konsulterna kan 
delta i incitamenten. Tidigare svenska erfarenheter från partneringentreprenader visar att 
de projekt där konsulter (detaljprojektören) har deltagit i ekonomiska incitament med 
avseende på resultat och risker har blivit bättre än traditionella entreprenader. 
Konsultens incitamentsandel föreslås ligga mellan 5-10 % beroende på projektets storlek 
och karaktär. Om konsulterna/detaljprojektörer deltar i incitamenten så ökar också 
deras intresse att lokalisera risker, ändringar och alternativa funktionskrav som direkt 
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påverkar och underlättar sättandet av riktkostnaden. Tanken med ett tydligare direktiv 
vid anbudsförfarandet är att parterna skall vara aktiva i identifieringen av risker, 
ändringar och funktionskrav om deras trovärdighet på öppenhet skall infrias.  
 
Studien visar att den tidig gemensam identifiering är ett viktigt steg i ömsesidig 
förståelse och ett bra sätt för entreprenören att visa att projektet är i centrum. Att 
tillsammans arbeta mot gemensamma mål med öppenhet och tillit lägger också grunden 
för en bra företagskulturkultur inom partnering. Det är också viktigt att 
partneringprojektet har bra struktur för att generera tidsvinster i projektet.  

6.2.1 Byggstartskedet 

När beställaren har utsett en anbudsvinnare så sätter beställare och entreprenör sig ner 
med en eller flera entreprenörer och jämför de identifierade riskerna och alternativa 
funktionslösningarna med varandra. Målet är att parternas bedömning av risker och 
funktion skall stämma väl överens. Helst ska entreprenören överträffa beställarens 
förväntningar på öppenhet.  
 
Målet är att skapa en ömsesidig förståelse för varandras ekonomi samtidigt som den 
entreprenör som besitter stor yrkeskompetens, visar öppenhet och tillit samt är duktiga 
på att identifiera ovannämnda punkter får en konkurrentfördel inför kommande anbud. 
Man kan även ta del av övriga anbudslämnares förslag och köpa ut deras 
kalkylkostnader där fördelaktiga byggnadslösningar finns. 
 
En fördel med redovisningen av risker och ändringsarbeten i anbudet är att man kan se 
om entreprenör/konsulter/detaljprojektörer och beställare verkligen är öppna i sina 
anbudskalkyler eller om någon part överträffar varandra i sin öppenhet. Målet med 
öppenheten är att tydliggöra var risker/buffertar och alternativa funktionslösningar finns 
och på så vis skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Entreprenören kanske har räknat 
med en billigare lösning som upprätthåller funktionskraven i förfrågningsunderlaget 
men har en sämre ekonomi på längre sikt. Denna inledande ekonomiska öppenhet har 
stor betydelse för förtroendet, men framförallt så underlättar det formandet av 
riktkostnaden. Det är viktigt att belysa öppenheten i kostnadsstyrningen för att minska 
och begränsa riktkostnadsökningar samt att tydliggöra vilka omständigheter som skall 
ligga till grund för omförhandlingar av riktkostnadsnivån. Principiellt skall riktkostnaden 
ligga kvar och endast ändras vid uppenbara förändringar av uppdragets omfattning. 
 
Med ovanstående arbetssätt kommer troligen den entreprenör som försöker hantera en 
risk genom att lägga in en buffert i kalkylen att åka ut. En annan fördel är att man kan 
resonera sig fram till vad en risk/ändring kan kosta och utifrån detta sätta ett bättre/mer 
realistisk/säkrare riktkostnad. Man bör också diskutera realistiska incitamentslösningar. 
Men framför allt skall riktkostnaden sättas på goda grunder så att det underlättar 
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förutsättningar för bra incitamentslösningar. 
 
Det är också viktigt att beställaren inte har för bråttom att sätta riktkostnaden på 
projektet eftersom riktkostnaden många gånger bygger på ekonomiska och tidsmässiga 
incitament. Om möjligt först efter det att 80 % av projektet är färdigprojekterat. Alla 
parter måste känna sig som en vinnare om partnering ska bli ett vinnande koncept.  
 
Om det uppstår oklarheter i diskussionen kring risker/funktionskrav efter 
identifieringsrundan är det viktigt att beställaren/entreprenör tydliggör både 
befintliga/nya risker/funktionslösningarna i projektplanen. Detta för att minimera 
framtida oklarheter. Det kan även vara önskvärt att båda parter för egna 
minnesanteckningar och dagböcker. 

6.3.   Under produktionsskedet 

I texten nedan kommer jag att benämna alla typer av ÄTA med flaggning av den 
orsaken att byggbranschen skall komma bort från den föråldrade ÄTA kulturen. 
Flaggning skall definieras som ett tidigt/eventuellt ändrings- eller tilläggsarbete. En 
flaggning skall åtföljas av ett datum av den orsaken att då framgår det av datumet när 
flaggningen troligtvis övergår till kritiskt läge eller när flaggningen övergår till att bli ett 
hinder i den fortsatta produktionen. Flaggningen kan då se ut så här (f, 2007-11-28), 
där f står för eventuellt/framtida ändrings- och tilläggsarbete. 2007-11-28 står för 
flaggningens kritiska datum. Om beslut tas för sent blir det ett hinder och får 
ekonomiska följder. En kritisk flaggning skrivs med stort F och dagens datum. Det 
innebär att den bedöms vara dagsaktuell och måste behandlas omgående. Viktigt är 
också att alla flaggningsorder dateras med dagens datum. Dessa enkla åtgärder skulle 
kunna lösa en del av problematiken från nedannämnda citat som är taget ur 
intervjustudier 3.6.  
 

6.3.1 Efter beslutad flagging 

När en flaggning har kommit in så sker beslut enligt nuvarande rutinerna. Antingen 
tillstyrker beställaren dem direkt med den information som finns angivet i flaggning 
eller också behandlas flaggningsordern gemensamt med entreprenören. Målet för 
beställaren är att upptäcka ändringarna så snabbt som möjligt, helst redan i 
projekteringen.  
 
I undersökningen har det dock framkommit att entreprenören saknar beslut vid vissa 
flaggningar eller att besluten tas för sen. Entreprenören ser uteblivna eller sena beslut 
som ett hinder som resulterar i en merkostnad, entreprenören står stilla med sin personal 
under längre eller kortare period. Studien visar att en flaggning många gånger inte är 
beslutad eller prissatt innan den utförs. För att komma till rätta med flaggningsprocessen 
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måste man förbättra de mjuka parametrarna, förståelse och tillit, vilket är beskrivet 
närmare i partneringblomman av Nyström (2006).  
 
Även om det i dagsläget står i projektplanen hur man ska hantera flaggningar så är det 
önskvärt att dessa rutiner kompletteras och förtydligas. Rutinerna behöver förfinas med 
avseende på ömsesidig förståelse vid prissättningen av flaggningar och de behöver bli 
snabbare åtgärdade från att de upptäcks till att de kommer till beställarens kännedom. 
Detta måste underleverantörer/entreprenörer/beställare bli bättre på att 
upptäcka/förutse. Då sparar båda parter pengar. Det är viktigt att flaggningsrutinen gås 
igenom vid det första mötet samt att de appliceras ute på arbetsplatsen fortast möjligt. 
Flaggningsrutinen skall även nå underleverantörerna initialt. Viktigast av allt är att 
flaggningsrutinen följs upp kontinuerligt och justeras om så krävs. Om justeringar görs i 
flaggningsrutinen så skall även projektplanen justeras så att det inte uppstår några 
oklarheter framöver. 

6.3.2 Ekonomisk & teknisk resurs 

För att underlätta hanteringen av flaggning föreslår jag en extra projektresurs till 
projektchefen/processledaren. Projektresursens huvudsakliga arbetsuppgift är att vara 
ute på byggarbetsplatsen och hålla kontakten med de olika aktörerna. I resursens 
arbetsuppgifter ligger också att fråga entreprenörer och underentreprenören om de ser 
några framtida flaggningar, ta reda på varför och när de inträffar, informera, tydliggöra 
och se till att flaggningsrutinerna fungerar på ett riktigt sätt. Resursens skall även se till 
att flaggningen kommer vidare till både beställare och ansvarig entreprenör. Övriga 
arbetsuppgifter är att följa upp brister i flaggnings hantering, föreslå förbättrade 
flaggningsrutiner samt se till rutinerna blir uppdaterade i projektplanen. Förslaget har 
uppkommit på grund av att båda beställarna uppger att flaggningsrutinerna måste ses 
över av den orsaken att det ofta kommer in flera flaggningar samtidigt. 
Partneringprojekt har mera ändringsarbeten än traditionella byggprojekt så skall målet 
vara att den genomsnittliga kostnaden för en ändringsorder i ett partneringprojekt förbli 
ungefär hälften av motsvarande kostnad för traditionella projekt. För att komma tillrätta 
med dessa ändrings- och tilläggskostnader så är det önskvärt om man tillsätter en extra 
projektresurs som ser över företagskulturen vid flaggningarna och att man arbetar i 
större utsträckning över fackgränserna samt att projektresursen för viktig information 
vidare. Samförstånd och dialog är också viktigt för att problemen skall lösas i tid och 
kostnadseffektivt. Ett av de främsta hindren vid partnering är kulturella med avseende 
på ekonomin. Hindren kan delas in i organisationsrelaterade, attitydrelaterade och 
traditionsrelaterade faktorer som alla kan påverka den ekonomiska styrningen och den 
öppna redovisningen.  

6.4. Fortsatt forskning’ 

Rekommendationerna till fortsatt forskning har jag valt att framlägga i form av 
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frågeställningar. En övergripande frågeställningarna är hur man behandlar tydligare 
målformulering kring en snabbare flaggningshanterig ur olika aspekter som tid, 
ekonomi, produktionstekniskt (prefabricering, fabrik, leverans), kostnader på grund av 
hinder. 
 

1. Vad får det för ekonomiska konsekvenser om beslut/prissättningsrutiner tar för lång tid? 
2. Vad får det för ekonomiska konsekvenser om flaggning kommer in för sent? 
3. Vad får det för ekonomiska konsekvenser om inte rätt flaggningsbeslut tas eller att det 

uteblir?  
4. Vem bär ansvaret då entreprenören får vänta på byggnadsmaterial som en följd av att en 

flaggning kommer in för sent?  
5. Att beställare och entreprenörer skall arbeta fram ett gemensamt forum hur man redovisar 

och följer upp projektekonomin i partneringprojekt. Exempelvis en gemensam plattform 
för lokalt nätverk. Med det menar jag en gemensam programvara som finns tillgänglig för 
både beställare och entreprenörer. Fördelen med en gemensam programvara är att alla 
parter på sikt lär sig hantera ekonomin på likadant sätt oavsett det unika 
partneringprojektet. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för bättre 
projektprognoser.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor vid partnering/projekt ekonomin 
 
Formande av Riktkostnaden 
Hur är förfaringssättet när man tar fram riktkostnaden i ett partneringprojekt? 
Vilka entreprenörer/aktörer fick/får delta i formande av riktkostnaden? 
Hur kan man få igång en dialog runt riktkostanden i samband med projektoptimeringen 
så att det blir så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt?  
 
Dialog vid formande av Riktkostnaden 
För man någon dialog kring riktkostnaden i samband med projekteringen? 
Förekom det någon form av brainstorming i samband med framtagande av 
riktkostnaden i partneringprojektet? 
Förekommer det att man diskuterar risker och andra byggnadslösningar med 
underleverantörer, konsulter, arkitekter och leverantörer innan man fastställer den 
slutliga riktkostnaden? 
 
Ekonomisk Utbildning vid partnering 
Sker det någon ekonomisk utbildning bland aktiva chefer i upphandling och 
genomdrivande av partneringprojekt? 
Ser ni något ekonomiskt utbildningsbehov som främjar genomdrivande av 
partneringprojekt? 
 
Förändring av Riktkostnad 
Har riktkostnaden justerats före byggstart? 
Vad berodde i sådana fall riktkostnadsjusteringen på? 
Har det sket någon justering av riktkostnaden efter byggstart? 
Vad berodde i sådana fall riktkostnadsjusteringen på? 
Har projektet/parterna haft någon teknisk samverkan för att hitta mera ekonomiska 
lösningar för det aktuella partneringprojektet? Ge exempel på sådana. 
 
Uppföljning av Riktkostnad 
Sker det någon ekonomisk kunskapsöverföring mellan personal?  
Sker det någon ekonomisk kunskapsöverföring mellan olika partneringprojekt? 
Upplever ni att partnering ökar tilliten/förmågan bland medarbetare att uttala 
ekonomiska idéer, tankar och åsikter? 
 
Uppföljning av ändrings- och tilläggsarbeten/nya idéer 
Vilka rutiner har ni för att hantera ändrings- och tilläggsarbeten? 
Hur tycker ni att dessa ändringsrutiner fungerar ett ekonomiskt perspektiv? 
Har ni några förslag på hur dessa ändrings Och tilläggs rutiner borde vara så att alla 
parter tjänar pengar på dessa rutiner ekonomiskt? 



 

 

BILAGA 2 Utvecklingsfrågor vid partnering 
 
Kultur 
Ser i några skillnader i de ekonomiska tankarna mellan partnering och någon annan 
upphandlingsform? 
Förekommer det i byggbranschen att man fägnar kraft åt att skapa idealiska team som 
kan påverka byggkostnaderna med avseende på riktkostnaden? 
 
Tillit 
Upplever ni att partnering ökar tilliten/förmågan bland medarbetarna att uttala 
ekonomiska idéer, tankar och åsikter? 
Kommunikation 
Hur har den dagliga ekonomiska kommunikationen fungerat? 
Ger en bra kommunikation ökad ekonomisk kreativitet?   
 
Gemensamma mål 
Har alla arbetat mot gemensamma ekonomiska mål? 
 
Gemensamma inköp 
När man använder sig av gemensamma inköp i ett större projekt Hur ser firmorna på 
att de har svårare att komma upp till egna mängdrabatter som de har nytta av i andra 
projekt? 
Har alla deltagit i kreativa lösningar som främjar projektet ekonomiskt? 
 
Sidoanbud 
Använder man sig av sidoanbud som ger bättre lösningar för kunden och främjar 
projektet ur Ekonomisk synvinkel? 
 
Workshops 
Har riktkostnaden diskuterats på Workshopp eller annat möte i samband med byggstart 
eller Under byggets gång? 
Hur ofta diskuterar beställare och entreprenör en justering av riktkostnaden under 
byggtiden? 
Vem/vilka har varit pådrivande i dessa diskussioner? 
 
Konflikthantering 
Har det funnits en väl fungerande konflikthantering som har främjat projektet ur ett 
ekonomiskt perspektiv?  
 
Organisationsdesign 
Hur är projektets ekonomiska organisation uppbyggt? 



 

 

Gemensam riskhantering 
Informerar beställaren alla i projektet att man är intresserade av att identifiera alla 
tänkbara risker i ett projekt innan riktkostnaden fastställs?   
Hur fördelas incitamenten mellan parterna? 
Har man eliminerat några risker tillsammans innan byggstart eller under projekteringen 
som har påverkat riktkostnaden? 
Har beställaren arbetat med riskidentifiering aktivt för att få en lägre riktkostnad? 
Har entreprenörer/konsulter incitament på att lösa/identifiera risker under 
projektering? 
Har entreprenörer/konsulter incitament på att lösa/identifiera risker innan byggstart?  
Har man som krav att uppge identifierade risker med riskkostnads i samband med att 
anbudet lämnas in? 
 
Ekonomi 
Upplever beställare och entreprenör att det är lättare att hålla riktkostnaden med 
partnering som samverkansform? 
Öppen/delad ekonomi? 
 
Incitament 
Vilka faktorer påverkas av incitament, tid, pengar, miljö, olyckor, kreativitet, mm. 
Vad baseras incitamenten på? 
Hur ser incitamentsfördelningen ut? 
Har alla parter incitament? 
Har alla parter möjlighet att påverka incitamenten? 
Hur ser incitamenten ut för konsulterna? 
Hur ser incitamenten ut för arkitekterna? 
Hur ser mjuka parametrar som främjar den ekonomiska kreativiteten se ut, mellan 
part/parter? 
 
Val av medarbetare 
Väljer man bort medarbetare som inte löser konflikterna på ett ekonomiskt fördelaktigt 
sätt? 
Väljer man bort samarbetsparter som inte främjar projektet ekonomiskt? 
 
Medarbetare 
Kan man konkret se att entreprenörerna deltar aktivt i projekteringen för att främja 
projektet? Ge exempel. 
Lyssnar beställare och entreprenörer på de små entreprenörerna om de ger input till 
förbättringar? Ge exempel. 
Tar konsulterna till sig input från entreprenörerna med respekt, genom entreprenörens 
expertkompetens inom respektive arbetsområde? 



 

 

Är alla parter villiga att delegera ansvar från sitt eget arbetsområde till någon annan 
part/entreprenör för att det skulle främja projektet ekonomiskt? 
Är denna entreprenör villig att ta på sig detta utökade ansvar? 
Hur styr man underleverantörer  
 
Belöningssystem 
Hur är Incitamenten uppbyggda? 
Vem belönas? 
Främjar incitamenten riktkostnaden?  
 
Tid 
Finns det avsatt tid för att följa upp projektet ekonomiskt? 
Finns det avsatt tid för kunskapsöverföring och dokumentation som rör projektet 
ekonomiskt? 
Finns det tid avsatt för projektgruppen att diskutera projektets ekonomi? 
Hur ska man värdera tidsvinsten ur ekonomisk synvinkel?  
 
Teknologi 
Har projektet haft någon teknisk samverkan för att hitta mera ekonomiska lösningar? 
Används det någon IT- lösning för att dokumentera den löpande ekonomiska 
informationen?  
Hur villig är berörda parter att pröva nya tekniska lösningar för att främja ett projekt? 
Uppföljning och utvärdering 
Hur följer man upp projektet ekonomiskt? 
Hur ofta sker den ekonomiska uppföljningen? 
Hur dokumenteras den ekonomiska uppföljningen+ 
Hur ofta utvärderar man den inkomna ekonomiska informationen i projektet? 
Utvärderar man projektet ekonomiskt efter färdigställandet? 
Har ni sett någon tendens till att man pressar de små entreprenörerna så hårt att det är 
svårt att få en långsiktiga partners? 
Är det någon skillnad på kvalitén vid partneringprojekt? 


