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Partnering i bygg och fastighetsbranschen- hur lyckas man?
Göteborgs fastighetsförvaltarförening – Höstkonferens 18/10  

Marianne Lilja Wittbom
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URKRAFT har hjälpt till att utveckla 
över 250 partneringprojekt åt olika 
beställare sedan starten.

Projekten har olika entreprenörer 
bl.a:
PEAB, Skanska, NCC, Veidekke/Arcona, 
ByggConstruct, BTH bygg, 
ByggPartner, Byggdialog, Metrolit, M3 
bygg, Serneke, MVB, Wästbygg, 
Vestia, Sh bygg & anläggning

URKRAFT startade 1998 i Skövde. 
Idag arbetar vi med partnering-
projekt över hela landet.

Vi arbetar som stöd i över 80 
partneringprojekt just nu. 
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• Partnering & Samverkan

• Organisationsutveckling

• Ledarskapsutveckling

• Personlig utveckling

• Teamutveckling

URKRAFT 

Partnering & Ledarskap



• Vad är Partnering?

• När använder man Partnering? 

Frågor att besvara idag 

• Hur arbetar man med Partnering?

• När är det lönsamt med Partnering? 



• Partnering är inte en ansvarsform utan snarare ett annorlunda 
sätt att driva projekt genom att lyfta fram och öka 
samverkansgraden mellan de inblandade aktörerna i ett 
projekt. 

• Partnering kan ses som ett sätt att reglera de mer etiska 
aspekterna av en relation som inte regleras av det skriftliga 

kontraktet.

Vad är partnering? 

• Man arbetar för att uppfylla ”Projektet AB:s gemensamma mål” i första hand och de 
egna intressena i andra hand”.

• Med projektpartnering avses ett partneringsamarbete som löper över ett specifikt 
projekt, medan strategisk partnering avser ett samarbete som löper över ett flertal 
projekt, alternativt en längre tid.



Drömhuset
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Låg

Hög

Tid

Kostnad

Möjlighet att påverka

Verksamhet,

Drift & underhåll,

Beställare
Konsulter Entreprenörer

Program Projektering Produktion Förvaltning

Beställare, 

Projektledning, 

Arkitekt

Byggprocessen traditionellt

Kunskapsnivå



”Det behövs ett helt nytt 
sätt att tänka för att lösa de 
problem vi har skapat med 
det gamla sättet att tänka”

Albert Einstein

Kanske ska 
prova den 

här?

Har inte tid,
jag jobbar!
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Process

Innehåll

Vad?

Hur?

Uppgift Aktivitet

uppstår

•Vad ska vi åstadkomma?

•Vilka resurser har vi – tid, 

kompetens, ledare, budget?

•Vad är det för riktlinjer & regler 

som gäller? 

•Hur fördelas uppgifterna – vem 

gör vad och varför?

•Hierarkier/Status

•Relationer

•Hur närmar vi oss uppgiften?

•Beslutsprocessen - Vad & Vem

•Lyhörda/Lyssna på varandra

•Förutfattade meningar

•Förväntade beteenden

•Engagemanget kring uppgiften

•Stämningsläget i gruppen
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När börjar partnering?

Låg

Hög

Tid

Kostnad

Möjlighet att påverka

Tidig 
partnering 
100%

Bygg-
handling

Idé
Program
handling

System-
handling

Bygg-
produktion

Garanti 
period



Produktionskostnad
Samhällsnytta

Kundens 
Verksamhetsnytta

Ca 100 ggr

Drift, underhåll, 

förvaltning

Ca 10 ggrProduktion

1 ggr

Projektering

Behov, idé 

& design

Betalas 
1 gång

D & U för hela 
livslängden kan 
uppgå till 10 ggr av 
prod.kost sett till 
livslängd

Personal, 
förflyttningar,
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Byggherre

PL, BL

Projektledare Byggentr.

AC

PC,AL

YA
A P SKK

UE

styr
UE 

el

UE 

vent

Lev Lev Lev

Mtrl Lev

Brukare

Projekteringsorg.
ca 4-6%

Byggherreorg.
ca 2-3%

Underleverantörer.
ca 50-70%

Byggentr.
ca 15-30%

UE

rör

AArkitekt

AC Arbetschef

ALArbetsledare

BL Byggledare

KKonstruktör

LevLeverantör

MtrlMaterial

PProjektör

PC Produktionschef

PLProjektledare

SK Specialistkonstruktör

UEUnderleverantör

YAYrkesarbetare

Mtrl Lev

Mtrl Lev

UE

mark

Principbild över hur resurserna förbrukas i husbyggnadsprojekt
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Konkurrensfaktor:

- Kostnad/Pris

Partnering eller inte bestäms innan upphandlingen av beställaren

Anbuds-

givaren

väljs till 

100% 

på lägsta

kostnad/pris

Traditionellt

Anbuds-

givaren väljs  

på mjuka  

parametrar 

praxis 80% 

viktning 

Partnering

Arvode

praxis 20 %

Konkurrensfaktorer:

- Organisationen

- Erfarenhet/kompetens

- Partneringupplägg

- Genomförandemodell

- Presentation

- Referenser

- Pris 

Utvärderingsgrund
Lägsta kostnad/pris

Utvärderingsgrund
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
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Affärssituationen – partnering eller traditionellt?

Hög

HögLåg

Låg

ko
m

p
le

xi
te

t

Finansiell påverkan/tid

Partnering
- Projektet är svårt att definiera 

för beställaren
- Få E som kan lämna anbud
- Lämpar sig med upphandling 

på mjuka parametrar
- Stor kompetens i tidigt skede

Partnering
- Projektet är svårt att definiera 

för beställaren
- Få E som kan lämna anbud
- Lämpar sig med upphandling 

på mjuka parametrar
- Stor kompetens krävs i tidigt 

skede

Partnering
- Höga krav på slutprodukten
- Strategisk partnering - synergier
- Löpande kostnadsberäkningar

Traditionellt 
- Väldefinierat projekt för B
- Många som kan lämna anbud
- Projektet lämpar sig för ”lägsta 

pris” upphandling
- Liten involvering av slutkund

Traditionellt
- Väldefinierat projekt för B
- Många som kan lämna anbud
- Liten involvering av slutkund 



• Relationsbyggande. 

• Gemensamma mål. 

• Ett system för problem- och konfliktlösning. 

• System för uppföljning av målen och mätning av 
förbättringar. 

• För att uppnå detta krävs en mycket god 
kommunikation inom projektgruppen,

uppnås genom möten & workshops

5 Centrala element i Partnering



Beställare TE, UE & Konsulter

Gemensam ekonomi - Öppna böcker

Full insyn i projektets ekonomi, offerter, inköp, årsrabatter, 
fakturor, bokföring, löner etc - bygger förtroende 

Gemensam uppföljning, analys av verkliga kostnadseffekter 

Rätt produkt med rätt bemanning till rätt kostnad i rätt tid

Syftet är att skapa ett högt kostnadsmedvetande hos alla 
involverade aktörer (Beställare, UE, Konsulter)



Varför är inte alla partneringprojekt lika?

• DEFINITION
Olika tolkningar av partnering & samverkan

• ANBUDET 
Vad vill beställaren ha ut av samarbetet?

• BESTÄLLAREN, BYGGHERREN
Mognad, tillit, engagemang, förmåga, tid

• ENTREPRENÖREN, UNDERENTREPRENÖRER
Förmåga, affärsmodell, erfarenhet, verktyg, personal

• ANDRA NYCKELAKTÖRER
Förmåga, erfarenhet, kompetens, verktyg, personal

PERSONERNA SOM ÄR INBLANDADE GÖR SKILLNADEN!
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Resultat/ 
samhällsnytta

Drift/
underhåll

Verksamhetsdialog
Teknikdialog
Designdialog
Ekonomidialog

Information till verksamheten och drift & underhållspersonal

Idéer från brukare, verksamhet och drift & underhållspersonal

Projekt
kostnad

Vad kan vi få ut av Partnering?

Rätt slutprodukt med hållbar totalekonomi 
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Tack för att ni lyssnat och engagerat  er!

Marianne Lilja Wittbom

marianne@urkraft.com 
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• Att beställaren har en egen organisation 
som klarar av att fylla beställarrollen.

• Att investera i tid tidigt i projektet.

• Att skapa ett gemensamt synsätt.

• Att skapa en fungerande 
ekonomiuppföljningsmodell.

• Ta fram en gemensam inköpsstrategi.

• En tydlig kommunikationsplan mot interna 
och externa intressenter.

• En tydlig rollfördelning där 
projektmedlemmarna vet vem som 
ansvarar för vad.

• Att behålla nyckelpersoner i både B: s och 
E:s organisation.

• Etablera ett gemensamt projektkontor.

• Skapa en mötesstruktur för effektiva 
möten med rätt deltagande.

• Genomföra leverantörsuppföljningar

• Handla upp UE och konsulter som också 
tror på partnering

Framgångfaktorer i partnering

• Att beställaren har en för svag organisation.

• Att beställaren väljer partnering av fel 
anledning

• Att arbeta på löpande räkning

• Faller in i gamla arbetssätt och roller.

• Att man vill igång direkt och inte avsätter 
tid att skapa de gemensamma 
spelreglerna.

• Att nyckelpersoner slutar.

• Att organisationen tappar i effektivitet när 
samarbetet fungerar bra.

• Att man tolkar innehållet i 
förfrågningsunderlaget på olika sätt.

Risker med partnering
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När partnering fungerar…

• Projektet står i centrum, ”Projektet AB”

• Trygg process i alla skeden för alla aktörer

• Tidigt tillvarata allas kompetens och erfarenhet

• Erhålla rätt kvalitet

• Sänka och säkerställa kostnaden

• Korta och säkerställa projekttiden

• Effektiv problemhantering och

riskhantering

• Full öppenhet i projektet

• Ett roligare sätt att arbeta

• Mindre tvister mellan beställare och entreprenör



Historiken kring 
Partnering
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USA England

1980 1990 2000                       2010                       2020

Danmark

Sverige

Långsam start men 

fler och fler projekt 

upphandlas nu i 

partnering. 

En process utvecklades 

av den amerikanska 

armen med syfte att 

förbättra deras 

anläggningsprojekt och  

undvika rättstvister, 

förseningar, 

okontrollerade 

kostnadsökningar.

Inspirationen kom från 

bilindustrin och dess sätt 

att arbeta med långsiktiga  

relationer m leverantörer.

Regeringen ville utreda 

ineffektiviteten och 

oförmågan att leverera 

till sina kunder inom 

offentlig förvaltning. 

Utredaren författade 

boken ”Att bygga 

team”. 

I England 

lagstadgades senare 

om partnering för alla 

offentliga beställare.

Utvecklingen har drivits av 

entreprenörsföretagen och 

inte som i andra länder av 

staten eller offentliga 

beställare. Detta har bidragit 

till att det idag är lite 

spretigare begrepp i Sverige.

Första uttalade 

partneringprojektet var CSK 

2000 i Karlstad. Genomfördes 

under byggkrisen och gav 

mersmak.  

Handlingsplan från regeringen för att öka 

innovationsprocesserna genom ett närmare samspel i 

branschen. Nyckelord: dialog, förtroende, öppenhet 

och tidigt engagemang från alla partner. 
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Ersättningsformer för fas 1

Fas 1 – Planerings- och projekteringsfas: 
Ersättningsformen är löpande räkning mot nedlagd självkostnad mot en gemensamt 
upprättad budget för Fas 1. Nedlagda självkostnader under Fas 1 läggs in i den 
kalkylerade entreprenadkostnaden innan beställning undertecknas för Fas 2. Detta 
innebär att totalentreprenören får sitt arvode för Fas 1 i den fasta delen i Fas 2 
förutsatt att beställning av fas 2 undertecknas. 

Om projektet inte går in i Fas 2 så har totalentreprenören rätt till ersättning för 
nedlagda självkostnader under Fas 1, samt rätt till ett påslag på 5 % för externa 
konsulter och underentreprenörer. Detta faktureras om och när projektet avbryts. 
Beställaren övertar nyttjande- och äganderätten till de handlingar som tagits fram för 
projektet som betalats ersättning för.
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Ersättningsformer för fas 2

Fas 2 – Produktions- och överlämningsfas: 
Ersättningsformen för Fas 2 består av en rörlig del och en fast del. 

Den rörliga delen ersätts på löpande räkning mot nedlagd självkostnad och styrs mot den 
gemensamt målbudgeten som tas fram under fas 1. 

Den fasta delen utgörs av ett fast pris i kronor som räknas fram innan beställning av Fas 2 
undertecknas. Det sker genom att entreprenörsarvodet, se AFB.535, som i detta anbud ska 
redovisas som en procentdel, omvandlas och beräknas mot den fastlagda målbudgeten. 

Det fasta arvodet, entreprenörsarvodet, är fast och påverkas inte av om den rörliga delen 
blir högre eller lägre än fastlagd målbudget. 

Under Fas 2 ändras det fasta entreprenörsarvodet endast om byggnadens volym eller yta 
förändras på grund av beställarens beslut.


