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ABSTRACT  

The purpose with this thesis was to point out key factors on how to get the best result from a 

project performed in partnering. The result is based on interviews with 19 people and case 

studies on three projects performed in partnering, one hospital project and two projects 

where they built multiple family houses. There are three key factors to get the best results 

possible from projects performed in partnering. These are: the right persons with the right 

abilities, putting the project as the first priority and to define what partnering means for each 

project. The right abilities can be summoned as open, honest and social with both the ability 

and mandate to make decisions. Economic incentive should not be used in partnering 

projects since they are found to do more harm than good. All sorts of projects would benefit 

from being performed as partnering projects instead of using the traditional ways of 

performing projects in the Swedish construction business. Even though smaller projects 

probably will make a smaller profit when performed in partnering instead of the traditional 

ways, there are other profits such as larger focus on quality and work environment. In the 

Swedish construction industry there is one thing that would need improvement to get even 

better results from projects performed in partnering, that is a standardization of the system 

of rules. The main reason for this is that many conflicts could be avoided and time put on 

defining who has responsibility for what wouldn’t be needed. But there is an uncertainty if 

there is need for a whole new system of rules or if it would do with just an addition to the 

existing system of rules. 
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SAMMANFATTNING  

Syftet med arbetet är att påvisa viktiga faktorer för att lyckas med ett partneringprojekt och 

varför det blir andra krav på personer i ett projekt när det genomförs i partnering kontra 

traditionella utföranden. Arbetet baseras till stor del på intervjuer med personer som jobbat i 

partneringprojekt, totalt intervjuades 19 personer för arbetet. I arbetet har även en fallstudie 

av tre projekt utförda i partnering genomförts. 

De traditionella sätten att genomföra projekt på är total- och utförandeentreprenad, vilka 

båda går att liknas vid stafettlopp där varje aktör gör sin del för att sedan lämna över till 

nästa. Vid en utförandeentreprenad har entreprenören enbart ett utförandeansvar, vilket 

innebär att de ansvarar för att byggnationen blir enligt de handlingar byggherren tagit fram. 

Vid en totalentreprenad däremot har entreprenören ett funktionsansvar, vilket innebär att 

den uppförda byggnationen ska ha en fullvärdig användbarhet enligt av byggherren ställda 

programkrav. 

Partnering började användas inom den svenska byggbranschen i början av 2000-talet, vilket 

innebär att det är ett förhållandevis nytt sätt att genomföra projekt på. Viktigt att särskilja är 

att partnering är en samverkansform och inte en entreprenadform som de traditionella 

genomförandesätten är. Partnering grundas i tillit, öppenhet och samarbete mellan alla 

aktörer, utan dessa grundläggande faktorer faller själva tanken med partnering. I partnering 

kommer aktörerna in i ett mycket tidigt skede och tar tillsammans fram handlingar och löser 

problem gemensamt. Fokus hos alla aktörer ska alltid ligga på projektet och för att 

samarbetet ska fungera är det viktigt med gemensam organisation, gemensam ekonomi och 

gemensamma mål. Med detta menas att alla aktörer tillsammans bildar en 

projektorganisation som gemensamt sätter upp mål för projektet och dess genomförande. 

Gemensam ekonomi innebär att alla ska jobba med öppna böcker och vara ärliga med vad 

saker kostar och hur det påverkar projektet. Det innebär inte enbart att beställaren ska ha 

insyn i aktörernas ekonomi, utan de ska även ha insyn i beställarens totala projektbudget. 

Gemensam ekonomi innebär även att alla ska se till projektets ekonomi och fatta beslut som 

gynnar projektet och inte den egna vinningen. 

De intervjuade var alla eniga om att partnering är ett arbetssätt som inte passar för alla att 

jobba i eftersom arbetssättet bygger på tillit och samarbete. Den sociala förmågan och att 

våga lita på andra var viktiga egenskaper, samt att ha både förmåga och mandat att fatta 

beslut. Den främsta anledningen till att det ställs andra krav på projektorganisationen och 

personer i ett projekt är att alla aktörer kommer in i ett tidigare skede och måste samarbeta 

på ett annat sätt än de tidigare behövt göra i traditionella projektutföranden. Det är också 

anledningen till att partnering inte anses vara ett bra sätt att genomföra mindre eller enkla 

projekt på eftersom det kan ta längre tid. Men det är sett ur en ekonomisk synvinkel, det 

finns andra vinningar att göra för mindre projekt som genomförs i partnering, framförallt ur 

kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. Men eftersom det i slutändan handlar om ekonomi 

kommer troligtvis sällan små eller enkla projekt att genomföras i partnering.  

För att lösa både problem och konflikter jobbar de i partnering enligt en 

konfliktlösningstrappa, detta innebär att konflikter ska lösas så nära källan som möjligt, om 
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de inte löst problemet inom rimlig tid går det upp ett steg i organisationen. Sista steget på 

konfliktlösningstrappan är styrgruppen som har det yttersta ansvaret. Styrgruppen beslutar 

även i frågor som faller utanför en av dem beslutad ekonomisk ram. Ett problem med 

partnering är att det inte finns något standardiserat regelverk för just partnering, något som 

majoriteten av de intervjuade ansåg behövas. Däremot gick åsikterna isär något kring hur 

omfattande det behövde vara, om det räcker med ett tillägg till de regelverk som finns idag 

eller om det skulle behövas ett eget regelverk för just partneringprojekt. Det som främst 

skulle behöva ett förtydligande enligt de intervjuade är ansvarsfrågan i projektet men även 

för garantitiden, samt eventuellt några standardiserade ekonomiska modeller. 

En fråga där de intervjuade inte var eniga är kring ekonomiska incitaments vara eller inte 

vara. Några ansåg det vara viktigt för att entreprenörerna ska göra ett bra jobb, medan några 

var av åsikten att de ekonomiska incitamenten lägger fokus på fel saker och att det bör vara 

en tillräcklig morot för entreprenörer att genomföra ett bra projekt, då det ger ett gott rykte. 

Några av de intervjuade ansåg att ekonomiska incitament kan fungera om det är rätt 

personer som jobbar i projektet. Dock känns det riskfyllt att hoppas på att det är personer 

som behåller fokus på att projektet genomförs optimalt och inte på den egna vinningen, och 

att det är i sådana fall bättre att inte ha incitamenten över huvud taget. 

De tre projekt som omfattas av fallstudien ansågs alla som lyckade sett till 

partneringsamarbetet. Två av projekten var bostadsprojekt och det tredje ett sjukhusprojekt. 

De fick hantverkarna att anamma partneringtänket, och de hade ett bra samarbete med 

övriga aktörer, höll lagda tidplaner och hade inga nämnvärda problem under 

projektgenomförandena. Även om de jobbade på lite olika sätt med att få 

partneringsamarbete att fungera lyckades de alla tre. Respondenterna ansåg att de följt de 

föreskrifter som finns för hur ett projekt i partnering bör genomföras. I ena bostadsprojektet 

genomfördes inga workshops i skede 2 med hanverkarna, trots att det är en av sakerna som 

föreskrivs för att få partneringtänket till hantverkarna. Trots det fick de partneringtänket och 

partneringandan till hantverkarna. Detta beror troligtvis på en bra produktionsledning vilket 

visar att en bra platsledning är viktigare än att genomföra föreskrivna workshops. Om 

produktionsledningen har fel inställning till partnering spelar det ingen roll hur många 

workshops som genomförs, partneringandan skulle ändå försvinna.  

Partnering känns som ett naturligt sätt att genomföra projekt på med bra strategier för få 

partneringtänket och partneringandan till alla som är involverade i ett projekt -  det gäller 

bara att de används. Detsamma gäller konflikthantering med konfliktlösningstrappan. I 

mångt och mycket handlar det i partnering om att de som jobbar i projekten har rätt 

inställning och att de har förstått vad partnering innebär och vad det innebär att jobba i ett 

partneringprojekt. I skede 1 ligger alltid en stor fokus på samarbete och att de som jobbar i 

projektet har rätt inställning och egenskaper, men det är lika viktigt att 

produktionsledningen i skede 2 har rätt egenskaper och inställning.  

Nyckelord: Partnering, byggprocess, standardiserat regelverk, ekonomiska incitament.  

 





vi 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................ 2 

2 METOD ............................................................................................................................3 

2.1 Litteraturstudie ........................................................................................................ 3 

2.2 Intervjuer .................................................................................................................. 3 

2.3 Fallstudie.................................................................................................................. 3 

3 LITTERATURSTUDIE .....................................................................................................5 

3.1 Byggprocessen........................................................................................................ 5 

3.2 Lagar och bestämmelser ........................................................................................ 5 

3.2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) ............................................................. 5 

3.2.2 AB och ABT ..................................................................................................... 6 

3.3 Traditionella entreprenader .................................................................................... 7 

3.3.1 Utförandeentreprenad ...................................................................................... 7 

3.3.2 Totalentreprenad .............................................................................................. 8 

3.4 Partnering ................................................................................................................ 9 

3.4.1 Organisation ...................................................................................................10 

3.4.2 Partneringprocessen och faser .......................................................................11 

3.4.3 Olika sorters partnering ...................................................................................14 

3.4.4 Tidigare forskning ...........................................................................................14 

4 FALLSTUDIE................................................................................................................. 16 

4.1 Projekt A, bostadsprojekt ......................................................................................16 

4.2 Projekt B, sjukhusprojekt ......................................................................................17 

4.3 Projekt C, bostadsprojekt med förskola ...............................................................18 



vii 

 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 20 

5.1 Fallstudie.................................................................................................................20 

5.2 Partnering ...............................................................................................................21 

5.2.1 Vad krävs för att partnering ska fungera optimalt? ..........................................22 

5.2.2 Rätt personer/egenskaper ...............................................................................24 

5.2.3 Konflikthantering .............................................................................................24 

5.2.4 Partneringandan .............................................................................................25 

5.2.5 Standardisering av regelverk ...........................................................................25 

5.2.6 Ekonomiska incitament ...................................................................................26 

5.2.7 Rätt typ av projekt ...........................................................................................27 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 28 

6.1 Process och organisation ......................................................................................28 

6.2 Fallstudie.................................................................................................................29 

6.3 Egenskaper och konflikthantering ........................................................................30 

6.4 Rekrytering .............................................................................................................30 

6.5 Regelverk och incitament ......................................................................................31 

6.6 Typ av projekt .........................................................................................................32 

6.7 Nackdelar och risker ..............................................................................................32 

6.8 Källkritik och metodval ..........................................................................................33 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 34 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE.......................................................................... 35 

REFERENSER ..................................................................................................................... 36 

BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING INTERVJUADE ............................................................1 

BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR ALLMÄNT OM PARTNERING ........................................2 

BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR FÖR FALLSTUDIE .........................................................3 

 

  



viii 

 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Förenklad uppdelning av byggprocessens skeden. ....................................................... 5 

Figur 2. Organisation vid en utförandeentreprenad. ................................................................. 7 

Figur 3. Process vid utförandeentreprenad. .............................................................................. 7 

Figur 4. Organisation vid en totalentreprenad. ......................................................................... 8 

Figur 5. Process vid totalentreprenad. ....................................................................................... 9 

Figur 6. Projektorganisationen i ett partneringprojekt. .......................................................... 10 

Figur 7. Partneringprocessen .................................................................................................... 11 

Figur 8. Ett sätt att dela in partneringprocessen i faser. .......................................................... 11 

Figur 9. Partneringtriangeln. .................................................................................................... 13 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1. Sammanställning roller för de intervjuade. ................................................................. 4 

Tabell 2. Sammanställning grundfakta för projekten i fallstudien. ......................................... 20 

Tabell 3. Jämförelse projekt A, B och C. .................................................................................. 20 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

AB Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader 

ABK Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet 

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

UE Underentreprenör 

 



ix 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Byggherre Uppdragsgivare 

Projektorganisation Den organisation som byggs upp för ett projekt 

Täckningsbidrag Intäkter minus kostnader 

 



1 

1 INLEDNING 

Att ta fram framgångsfaktorer för samarbetsformen partnering är ett ämne valt i samarbete 

med NCC avdelning Västmanland/Sörmland, där detta arbete även är utfört. Partnering är 

en samverkansform som inom byggbranschen blivit allt vanligare. Det traditionella sättet har 

varit och är fortfarande att byggherren upphandlar i en utförande- eller totalentreprenad. 

Partnering innebär att entreprenören upphandlas i ett tidigt skede och utvecklar produkten 

tillsammans med byggherren. Partnering syftar till att säkerställa en process och är ett 

arbetssätt där alla deltagare ser till projektets bästa. För att Partnering skall vara 

framgångsrikt ställs stora krav på kompetens i en arbetsgrupp och hur arbetet organiseras för 

att kunna nå bästa samverkan och resultat. Kraven på kompetens och hur arbetet organiseras 

skiljer sig från hur det ser ut för ett projekt genomfört i utförande- eller totalentreprenad, 

detta arbete syftar till att konkretisera dessa skillnader. Enligt Göransson & Ehrlén (2003) 

leder partnering till en bättre och mer kostnadseffektiv byggprocess där alla parter i teamet 

arbetar tillsammans med en öppen redovisning där alla tillför sin kompetens för att arbetet 

ska bli så bra som möjligt.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Fernström (2003) används partnering inom de flesta andra branscher, men inom den 

svenska byggbranschen är partnering ett förhållandevis nytt sätt att jobba på. Det började 

nyttjas i den svenska bygg- och fastighetsbranschen först i början av 2000-talet. 

Byggbranschen är konservativ och präglas av en brist på förtroende. För att utveckla och 

förändra byggprocessen och -branschen tros partnering vara ett bra verktyg. Enligt Bjerle 

(2014) har drivkraften i andra länder för att införa partnering varit att minska mängden 

konflikter, men då mängden och omfattningen på konflikterna i Sverige varit förhållandevis 

små har drivkraften här snarare varit att få en effektivare och kvalitativare produktion, bättre 

arbetsmiljö samt kostnadssänkningar. 

Enligt Affärschef A (personlig kommunikation, 14 december 2015) innebär partnering att 

entreprenadföretaget i ett tidigare skede börjar samarbeta med byggherren jämfört med när 

samarbetet startar i en utförande- eller totalentreprenad. Det ställer andra krav på 

projektorganisationen och det kan behövas andra eller fler kompetenser för att genomföra ett 

projekt. Det ställs inte enbart andra krav på byggföretaget, utan det ställs även andra krav på 

beställare och underentreprenörer (UE) då de på ett annat sätt måste samarbeta med 

varandra. NCC avdelning Västmanland/Sörmland vill nu veta vilka framgångsfaktorer det 

finns i partnering. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att påvisa viktiga faktorer för att lyckas med ett partneringprojekt 

och varför det blir andra krav på personer i ett projekt när det genomförs i partnering kontra 

traditionella utföranden. 

1.3 Frågeställningar 

Arbetet baseras på nedanstående frågeställningar. 

1) Hur skiljer sig kraven på personer i ett projekt utfört i partnering kontra traditionellt utförande av 

projekt? 

2) Vad krävs för att partnering ska fungera med avseende på: 

a) Hur fås partneringtänket även till hantverkarna? 

b) Standardiserat regelverk till partnering? 

c) Vilka projekt fungerar att genomföras i partnering? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till partnering i den svenska byggbranschen. 
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2 METOD 

Detta examensarbete utförs med tre olika metoder. Litteraturstudien behandlar i huvudsak 

partnering, men även utförande- eller totalentreprenad för att kunna göra en jämförelse dem 

emellan. Syftet med det är att tydliggöra vad partnering innebär och varför det kan ställa 

andra krav på aktörer vid genomförande av ett projekt för att det ska fungera optimalt. 

Arbetet baseras även på intervjuer för att få fram vad personer inom byggbranschen anser 

vara viktigt vid genomförande av partneringprojekt.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är genomförd för att visa vad tidigare studier kommit fram till om 

partnering, samt de traditionella utförandeformerna av projekt som är utförande- eller 

totalentreprenad. Syftet med litteraturstudien är att klargöra vad partnering egentligen 

innebär samt för att påvisa hur ett projekt utfört i partnering skiljer sig från de traditionella 

utförandeformerna. I litteraturstudien beskrivs även allmänt hur byggprocessen ser ut 

oavsett genomförandeform. Källor till litteraturstudien togs i första hand fram med hjälp av 

högskolebiblioteket samt med hjälp av sökningar på databaser som exempelvis Discovery 

med sökord som partnering, partnering bygg och dylikt. Litteratur har även fåtts från några 

av de intervjuade. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade med 19 personer som på olika sätt jobbat 

med partnering, både med de som jobbat med partnering hos ett entreprenadföretag och 

med personer som jobbat på beställarsidan. I bilaga 1 ses en lista över de intervjuade med 

information om vilken befattning de har samt vilket datum de är intervjuade. Frågorna 

intervjuerna baserades på ses i bilaga 2 och under intervjuns gång ställdes olika följdfrågor 

baserat på de svar som gavs. Intervjuerna i kombination med litteraturstudien gav underlag 

för att kunna dra slutsatser kring partnering och vad som krävs för att få partnering att 

fungera. De intervjuade personerna är alla anonyma och benämns endast med sin yrkestitel.  

2.3 Fallstudie 

Fallstudien omfattas av tre projekt genomförda i samverkansformen partnering och baseras 

på intervjuer med personer som haft ett övergripande ansvar i varje projekt. Vilken roll de 

intervjuade hade i projekten och vad de kommer att benämnas med i kommande delar ses i 

tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställning roller för de intervjuade. 

Projekt Roll Benämning 

A Projektchef Respondent A 
B Projekteringsledare sedan entreprenadchef Respondent B 
C Projektchef Respondent C 
 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade och baserades på frågorna presenterade i 

bilaga 3. Projekten beskrivs först allmänt och därefter hur partnering har fungerat i de olika 

projekten, de diskuteras och jämförs sedan i diskussionen. Projekten är enbart beskrivna 

med vad som är byggt och projektets omfattning, information kring företag, var eller när de 

är utförda är utlämnat.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Byggprocessen 

Enligt Révai (2012) går det förenklat att dela upp byggprocessen i tre på varandra följande 

skeden: program, projektering och produktion (figur 1). Efter produktionsskedet överlämnas 

byggnaden eller anläggningen till byggherren och förvaltningsskedet påbörjas.  

 

Figur 1. Förenklad uppdelning av byggprocessens skeden. 

Programskedet syftar till att ta fram de dokument som beskriver byggherrens behov och krav. 

Det kan vara beskrivning av vilken verksamhet som ska nyttja byggnaden, vilka lokaler som 

behövs, storlek på lokaler, samt andra krav som kan finnas gällande exempelvis belysning, 

ventilation, värme, ytskikt, konstruktionsdelar och utrustning. När handlingarna är 

framtagna går projektet över till projekteringsskedet. I projekteringsskedet tas ritningar och 

beskrivningar fram som produktionsskedet sedan baseras på. Projekteringen börjar med 

gestaltning av byggnaden, och delvis parallellt med detta påbörjas systemutformningen 

(utformning av bärande stomme, ytterväggar och installationer). När systemutformningen är 

färdig görs detaljutformningen vilket innebär att den slutgiltiga dimensioneringen, 

måttsättningen och val av material med mera genomförs. När alla handlingar är färdigställda 

påbörjas produktionen som sedan mynnar ut i en färdig byggnad som överlämnas till 

kunden. Vid överlämnandet får byggnationen in i förvaltningsskedet. (Révai, 2012) 

3.2 Lagar och bestämmelser 

3.2.1 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Projekt med en kontraktssumma som överstiger ett tröskelvärde beslutat av Europeiska 

kommissionen och som upphandlas av statliga och kommunala myndigheter omfattas av 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). För all offentlig upphandling gäller fem 

grundläggande principer: Princip om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande. (Lagen om offentlig upphandling [LOU], SFS 

2007:1091) 
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 Principen om icke-diskriminering – förbud mot att indirekt eller direkt diskriminera 

anbudslämnare främst på grund av nationalitet 

 Principen om likabehandling – alla ska få samma förutsättningar och behandlas lika 

 Principen om transparens – den upphandlande myndigheten måste skapa öppenhet, lämna 

information om upphandlingen och har krav på sig gällande det praktiska tillvägagångssättet 

vid upphandlingen.  

 Proportionalitetsprincipen – kraven måste ha ett naturligt samband och vara proportionerliga 

mot vad som upphandlas, både krav i kravspecifikation och kraven på anbudslämnare 

 Principen om ömsesidigt erkännande – certifikat och intyg utfärdade av behöriga myndigheter 

i en medlemsstat gäller även i övriga EU/EES-länder 

 

LOU styr upphandlingen och ställer inte enbart krav på de fem grundläggande principerna 

utan även på förfrågningsunderlagets utformning, kommunikationssätt vid upphandlingen, 

hur projektet ska annonseras för att få in anbud och rätten till överprövning (Söderberg, 

2011). Ansökan om överprövning lämnas till förvaltningsrätten. Om den upphandlande 

myndigheten brutit mot de grundläggande principerna eller någon annan bestämmelse och 

det påverkar den aktör som ansökt om överprövning negativt, ska upphandlingen göras om 

eller avslutas efter att en rättelse har genomförts. Dock måste en ansökan om överprövning 

göras innan upphandlande myndighet slutit ett avtal. (LOU, SFS 2007:1091) 

Vid traditionella genomförandeformer av projekt är det förhållandevis enkelt att bedöma 

anbud då det till en majoritet görs på hårda parametrar. För partneringprojekt är 

bedömningen svårare då upphandlingen ofta baseras på mjuka parametrar, vilket även kan 

försvåra vid en eventuell överprövning då bedömningen blir mer subjektiv. (Projektledare B, 

personlig kommunikation 7 april 2016) 

3.2.2 AB och ABT 

I Sverige finns ingen lagstiftning som direkt styr entreprenadförhållanden, istället finns 

några olika allmänna bestämmelser beroende på vilken entreprenadform det handlar om. 

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB) har 

utarbetats under många år och den första versionen började arbetas fram redan 1908, den 

senaste versionen är AB04 som utkom 2004. AB kan anses vara juridisk praxis för 

entreprenadavtal inom svenska byggbranschen då den är så pass allmänt tillämpad. Då 

ansvarsfrågan ser lite olika ut beroende på om det är en utförande- eller totalentreprenad 

finns Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten (ABT) som är avsedd för entreprenadavtal gällande totalentreprenader. 

Den senaste versionen av ABT heter ABT06 och utkom 2006. ABT06 hänvisar inte till AB04 

men har samma struktur med flera likalydande paragrafer. (Söderberg, 2011) 
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3.3 Traditionella entreprenader 

De traditionella entreprenadformerna är utförande- och totalentreprenad. Dessa beskrivs 

både rent organisatoriskt, men även hur processen ser ut för ett projekt utfört i respektive 

entreprenadform.  

3.3.1 Utförandeentreprenad 

 

Figur 2. Organisation vid en utförandeentreprenad. 

Organisationens uppbyggnad vid genomförande av en utförandeentreprenad ses i figur 2 

medan själva processen ses i figur 3. Byggherren upprättar med hjälp av konsulter de 

handlingar som behövs för att genomföra byggnationen av ett projekt, alltså själva 

projekteringen (Révai, 2012). Byggherren upprättar enbart ett avtal gällande arbeten på 

byggarbetsplatsen, vilket oftast är med byggnadsentreprenören, alla övriga entreprenader 

blir UE till huvudentreprenören som automatiskt ansvarar för samordning av dessa 

(Söderberg, 2011). Huvudentreprenören har enbart ett utförandeansvar, vilket innebär att 

denne har ansvar för att byggnationen uppförs enligt erhållna handlingar (Révai, 2012).  

 

Figur 3. Process vid utförandeentreprenad.  

Enligt Partneringledare A (personlig kommunikation 17 februari 2016) går en 

utförandeentreprenad att jämföra med ett stafettlopp då det inte sker något nämnvärt 

samarbete mellan parterna. De olika aktörerna ser enbart till sin del av processen och när de 

genomfört sin del överlämnar de till nästa som tar över. Enligt Söderberg (2011) är 

ansvarsförhållandena i en utförandeentreprenad enkla då byggherren enbart har avtal med 

en part på byggarbetsplatsen. Byggherren ansvarar för projekteringen, vilket innebär att om 

det är fel i bygghandlingarna är det byggherren som står för de merkostnader dessa fel kan 
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innebära. Byggherren kan dock föra merkostnaderna vidare till ansvarig projektör. Medan 

huvudentreprenören ansvarar för produktionen. En utförandeentreprenad baseras på 

regelverket AB. (Söderberg, 2011)  

3.3.2 Totalentreprenad 

 

Figur 4. Organisation vid en totalentreprenad. 

Vid en totalentreprenad är projektorganisationen uppbyggd enligt figur 4. Ett projekt som 

utförs som totalentreprenad börjar med att byggherren tar fram programkrav för vad de vill 

bygga (oftast med hjälp av konsulter) och därefter lämnar de ut ett förfrågningsunderlag som 

entreprenadfirmor lämnar anbud på (Révai, 2012). I detta skede måste alla entreprenörer 

genomföra en övergripande projektering för att prissätta anbudet (Projektledare B, personlig 

kommunikation 7 april 2016). Byggherren handlar enbart upp totalentreprenören, vilket 

oftast är en byggentreprenör. Avtalet med totalentreprenören omfattar allt från projektering 

till uppförande. Se figur 5 för process och ansvarsfördelning. (Söderberg, 2011) När 

totalentreprenören är upphandlad utför denne en detaljprojektering och handlar upp de UE 

som behövs för att producera byggnationen. Vid färdigställande överlämnas byggnationen 

och den går in i förvaltningsskedet (figur 1). Vid en totalentreprenad har entreprenören ett 

funktionsansvar för byggnationen, vilket innebär att det som uppförts ska ha en fullvärdig 

användbarhet enligt de ställda programkraven. (Révai, 2012)  
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Figur 5. Process vid totalentreprenad. 

 

Enligt Partneringledare A (personlig kommunikation 17 februari 2016) går en 

totalentreprenad precis som en utförandeentreprenad att likna med ett stafettlopp där 

aktörerna enbart tar ansvar för sin del av projektet. Enligt Söderberg (2011) är 

totalentreprenad den enklaste formen sett ur ansvarssynpunkt då byggherren enbart har 

avtal med en part (totalentreprenören). Totalentreprenören ansvarar för alla felaktigheter 

och brister som uppstått på grund av projekteringsfel eller utförandefel. En totalentreprenad 

baseras på regelverket ABT. 

3.4 Partnering 

Enligt Platschef A (personlig kommunikation 2 mars 2016) är partnering inom 

byggbranschen inte helt definierat. Beskrivningarna av vad partnering är och hur ett 

partneringprojekt genomförs går isär beroende på vem som tillfrågas. Det finns vissa delar 

som är lika oavsett syn på vad partnering är och innebär. Enligt Bjerle (2014) uppstår en 

begreppsförvirring på grund av avsaknaden av definition. Något entreprenörerna i branschen 

har sett som en möjlighet för att särskilja sig från andra genom att använda en egen 

benämning på samverkansformen, några exempel är; nära samverkan, kundsamverkan, 

förtroendeentreprenad och tidig samverkan. Men i grund och botten innebär de samma sak, 

det vill säga partnering. Partnering i sig är inte en entreprenadform utan en samverkansform, 

men även partnering baseras på AB eller ABT, eftersom det inte finns något standardiserat 

regelverk för partnering (Affärschef A, personlig kommunikation 8 mars 2016).  

Enligt Fernström (2003) krävs ett annorlunda arbetssätt för att jobba med partnering kontra 

de traditionella utförandeformerna. Enligt Affärschef A (personlig kommunikation 8 mars 

2016) beror detta på skillnaderna mellan genomförandeformerna, både processmässigt och 

var fokus ligger hos de som jobbar i projektet. Partnering innebär att byggherren, konsulter, 

entreprenörer och andra nyckelaktörer tillsammans löser en uppgift (NCC, u.å.). Det är en 

samverkan i alla skeden av ett projekt, från idé till slutprodukt, vilket gör att det inte enbart 

går att fokusera på sin egen vinning, utan för att lyckas måste fokus ligga på kundens vinning, 

det vill säga slutprodukten (Partneringledare A, personlig kommunikation 17 februari 2016). 

Enligt Fernström (2012) tjänar alla parterna i ett projekt mer på att jobba med partnering än 
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att jobba på traditionellt sätt. En av anledningarna till detta är att det genom samverkan 

försvinner dubbeljobb som annars lätt uppstår när de inblandade enbart fokuserar på att lösa 

sin uppgift istället för att fokusera på helheten och slutprodukten. I och med att de i ett 

partneringprojekt jobbar med öppen ekonomisk redovisning vet enligt Göransson & Ehrlén 

(2003) alla parterna i projektet att de får betalt för sina insatser och att ingen betalar för mer 

än de ska. Om alla parterna delar på riskerna i projektet ökar det chanserna att alla bidrar till 

smarta lösningar som gynnar projektet. 

3.4.1 Organisation 

 

 

Figur 6. Projektorganisationen i ett partneringprojekt. 

Projektorganisationen i ett partneringprojekt är för det mesta uppbyggd som i figur 6. Enligt 

Partneringledare A (personlig kommunikation 29 februari 2016) har projektledningen det 

operativa ansvaret och fattar beslut som gäller projektet så länge de inte faller utanför en av 

styrgruppen beslutad ekonomisk ram. Det yttersta ansvaret har styrgruppen, men dit når 

enbart stora frågor eller frågor som eskalerat (frågor som de inte inom rimlig tid löst längre 

ner i organisationen). Enligt Platschef A (personlig kommunikation 8 mars 2016) är 

partneringledarens huvuduppgift att få kund och entreprenör att kommunicera, få 

samverkan att fungera och att hålla ihop projektteamet. Ibland är partneringledaren tillsatt 

av kunden och ibland av entreprenören (Projektledare B, personlig kommunikation 7 april 

2016). Enligt Partneringledare A finns det till projektledningen ett projektstöd som kan bestå 

av anbudsingenjör, inköpare, ekonomiansvarig och installationssamordnare. 

Projekteringsledningen ansvarar för projekteringen av projektet som leds av en 

projekteringsledare. Enligt Projektledare B ingår det även representanter från kunden och 

produktionsledningen i projektledningen. Tanken med partnering är att det i varje del av 

projektorganisationen ska kunna finnas någon från både kund och entreprenör, men det är 

inte alltid det finns representanter från båda sidorna i alla delar av projektorganisationen. 
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Konflikter som uppstår i ett partneringprojekt ska lösas enligt en konfliktlösningstrappa. Det 

innebär att problemen ska lösas så nära källan som möjligt. Ifall de berörda inte kan lösa 

konflikten själva inom en kortare tid går konflikten upp ett steg, detta för att konflikter ska 

lösas så snabbt som möjligt. Konflikthanteringstrappan följer projektorganisationens 

uppbyggnad (figur 6) där styrgruppen är sista steget. (Fernström, 2012) 

3.4.2 Partneringprocessen och faser 

En schematisk bild för partneringprocessen i sin helhet ses i figur 7. Ett partneringprojekt 

startar med en kravformulering, innan denna är klar påbörjas upphandlingen av 

samarbetspartners. Projekteringen startar när samarbetsparterna ingått ett avtal och 

parallellt med projekteringen startar produktionen upp smått, projekteringen avtar samtidigt 

som produktionen fortskrider. Projekterings- och produktionsfasen kallas 

brukar/driftsamverkan (figur 7). När projektet är färdigställt går det in i ett förvaltningsskede 

som pågår så länge byggnaden är i bruk. (NCC, u.å.)  

Figur 7. Partneringprocessen 

Partneringprojekt brukar delas upp i faser eller skeden, dessa definieras vid starten av ett 

projekt och kan variera från företag till företag och i vissa fall från projekt till projekt, trots att 

det är samma företag som går in i projekten (Platschef A, personlig kommunikation 8 mars 

2016). Ett sätt att dela upp faserna på ses i figur 8 (NCC, u.å.). Enligt Affärschef A (personlig 

kommunikation 8 mars 2016) grundläggs de olika faserna i partneringprocessen i olika avtal, 

fas 1 baseras på ett kontrakt baserat på ”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 

arkitekt- och ingenjörsverksamhet” (ABK) medan fas 2 baseras på ett AB eller ABT-kontrakt. 

Innan ingång av fas 1 är starten av samarbetet, det som i figur 8 benämns fas 0. Det innebär 

att budgetramar fastslås och att parterna ingår ett partneringavtal, avtalet baseras på ABK 

och fastställer vad som ingår i fas 1. Dock talas det oftast om skede 1 och 2, vilket förenklat är 

detsamma som fas 1 och 2. Fas 0 är mer eller mindre enbart uppstarten av projektet och fas 3 

överlämnande. 

 

Figur 8. Ett sätt att dela in partneringprocessen i faser. 
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Fas 1 

I fas 1 etableras projektteamet och de har inledande workshops där de i teamet lär känna 

varandra och enas om en målbild för projektet. I denna fas ingår de även en 

partneringdeklaration (NCC, u.å.) som enligt Fernström (2012) är ett av de viktigaste 

dokumenten att upprätta i början av ett projekt. Det är ett moraliskt kontrakt (ej juridiskt 

bindande) som upprättas av hela partneringteamet vid startworkshopen och ska innehålla en 

gemensam vision för projektet, mätbara mål, samt hur de skall samverka för att nå dessa 

mål. 

I fas 1 är det en rad handlingar som ska tas fram för projektet samt att bygglovsansökan ska 

göras. De handlingar som ska tas fram är (NCC, u.å.): 

 Projektdokumentation: byggprogram, ritningar, tekniska undersökningar/rapporter, 

beslutslistor och ett godkänt projektunderlag 

 Tidplaner 

 Projektbudget 

 Organisations- och resursplan 

 Risk- och möjlighetsanalys 

 Betalningsplan 

 Besiktningsplan 

Fas 1 avslutas med en presentation av ett projektförslag som ska godkännas av beställaren för 

att projektet ska tas vidare till fas 2, ett så kallat Go or NoGo (NCC, u.å.). Enligt Affärschef A 

(personlig kommunikation 8 mars 2016) ingår parterna sedan ett nytt kontrakt baserat på AB 

eller ABT ifall byggherren väljer att gå vidare med samma entreprenör som i fas 1. Ifall 

byggherren väljer att bryta efter fas 1 ersätts entreprenören enligt avtalet de ingick vid 

uppstarten av projektet och kan då antingen välja att lägga ner hela projektet eller att göra en 

ny upphandling med en ny entreprenör. Enligt Fernström (2012) reglerar avtalet vem som 

äger handlingarna, vanligtvis är det byggherren vilket medför att en ny upphandling för fas 2 

kan genomföras istället för att starta om projektet från fas 1. 

Fas 2 

Fas 2 är utförandefasen (figur 7) vilket innebär att en fortsatt projektutveckling sker med en 

detaljprojektering (NCC, u.å.). Enligt projektledare B (personlig kommunikation 7 april 

2016) kan dock detaljprojekteringen i vissa fall ske redan i fas 1. Det genomförs även 

uppföljning på kvalitet, tid och ekonomi samt en succesiv kalkylering (NCC, u.å.). I denna fas 

genomförs även produktionen av projektet, därav att ett AB- eller ABT-avtal ingås innan 

denna fas startar enligt Affärschef A (personlig kommunikation 8 mars 2016). 

Fas 3 

Fas 3 är leversansfasen (figur 7) där byggnationen överlämnas till beställaren efter godkänd 

slutbesiktning. I denna fas ingår kontinuerlig uppföljning under garantitiden (NCC, u.å.) men 

även utvärdering av hur projektet gick med vilka lärdomar som kunnat dras och vad som 

hade kunnat göras annorlunda (Fernström, 2012). 
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Partneringtriangeln 

Partnering bygger på en strukturerad samverkan mellan aktörerna i ett projekt i alla skeden. 

För att uppnå detta nämns tre nyckelfaktorer som partnering bygger på, vilka är 

gemensamma mål (för projektet), gemensam organisation (för projektet) och gemensam 

ekonomi (för projektet). Det brukar visualiseras med något som kallas för 

partneringtriangeln där projektet är i mitten, se figur 9. (NCC, u.å.) Enligt partneringledare A 

(personlig kommunikation 17 februari 2016) finns det några mjuka parametrar som är extra 

viktiga för att få alla nyckelfaktorer att fungera, dessa brukar ses som kittet mellan 

nyckelfaktorerna och är: ärlighet, respekt, öppenhet och tillit. Utöver de faktorerna är 

kommunikation en av de viktigaste sakerna för att få det att fungera. 

 

Figur 9. Partneringtriangeln. 

 Gemensamma mål innebär att delaktiga aktörer vid uppstarten av ett projekt tillsammans 

kommer överrens om vad som ska göras och hur samarbetet ska fungera. I detta ingår att sätta 

upp en partneringdeklaration som kan ses som ett moraliskt kontrakt (ej juridiskt bindande) 

som alla undertecknar. 

 Gemensam organisation innebär att aktörerna i projektet tillsammans sätter ihop en 

projektorganisation där det inte finns dubbletter av roller (om det inte behövs) och att de 

tillsammans fattar beslut gällande projektet. Aktiviteter genomförs gemensamt istället för som 

ett stafettlopp det traditionellt varit där en tar vid där den innan lämnar över. Gemensam 

organisation innebär även att det blir ett gemensamt ansvar att föra projektet framåt. 

 Gemensam ekonomi innebär att aktörerna inte enbart ska se till sin ekonomiska del i 

projektet, utan till helheten. Aktörerna ska  jobba på att nå den optimala byggkostnaden 

istället för att enbart sänka sin egen kostnad vilket annars kan leda till en suboptimering. Det 

innebär även en öppenhet med ekonomin och att alla aktörer ska ha insyn i ekonomin. Det är 

inte enbart beställaren som ska ha insyn i entreprenörens projektekonomi, utan 

entreprenören ska även ha insyn i beställarens totala ekonomi för projektet. 

Att ha gemensam ekonomi, organisation och mål innebär även att delaktiga parter delar på 

de eventuella risker som uppstår och att de gemensamt jobbar för att lösa de problem som 

uppstår. För att det ska fungera måste alla se till helheten och inte enbart till sin del av 

projektet (Partneringledare A, personlig kommunikation 17 februari 2016) 
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3.4.3 Olika sorters partnering 

Enligt Fernström (2012) finns det i Sverige två sätt att jobba med partnering: 

 Projektpartnering 

 Strategisk partnering 

 

Projektpartnering innebär att det enbart är ett projekt som är upphandlat och ska 

genomföras med parterna. Enligt Fernström (2006) innebär däremot strategisk partnering 

att det är flera projekt som ska genomföras med samma aktörer och helst även samma 

projektteam. Att genomföra projekt med samma team eller aktörer kan bero på två olika 

saker. Ena anledningen kan vara att det finns ett bra samarbete mellan aktörerna, de vet att 

samarbetet fungerar och har byggt upp en tillit. Det kan även vara för att skapa en 

upprepningseffekt när flera byggnationer som liknar varandra ska genomföras. Ett av de 

mest kända exemplen på det är ett samarbete mellan McDonalds och Wästbygg. Tillsammans 

har de utvecklat nya restaurangkoncept där Wästbygg byggt över 150 restauranger, under 

denna tid har Wästbygg sänkt kostnaden med 20 % jämfört med 1995 och halverat byggtiden 

från 16 veckor till åtta veckor. 

3.4.4 Tidigare forskning 

Johansson & Karlsson (2004) ser partnering som en viktig utveckling av byggbranschen då 

byggprocessen normalt sett utgår från vad de kallar ett linjärt synsätt som kan liknas vid ett 

stafettlopp. De menar på att utan utvecklingen mot partnering kan ingen 

produktivitetshöjning ske då utvecklingen bygger på gränsöverskridande och nytänkande, 

med andra ord krävs samverkan. De beskriver i sitt arbete en modell på hur ett 

partneringprojekt kan hanteras, från förfrågningsunderlagets utformning till 

projektutvärdering när projektet är färdigställt. Enligt (Nyström, 2005) finns det inte, trots 

att en rad artiklar skrivits inom ämnet, någon gemensam officiell definition av begreppet 

partnering. En förklaring till att partnering saknar en gemensam definition tros bero på att 

konceptet fortfarande utvecklas. Trots att definitionen av vad partnering är går isär beroende 

på vem som tillfrågas har Nyström sett en likhet och grundkrav som alla nämner; tillit och 

ömsesidig förståelse/gemensamma mål. Han definierar partnering utifrån den tyske filosofen 

Ludwig Wittgenstein metod att definiera partnering med ett betraktelsesätt kallat 

familjelikhet. Familjelikhet går ut på att medlemmar i en familj liknar varandra men inte har 

allt gemensamt. Med detta bygger han upp en konceptbeskrivning med något han kallar för 

partneringblomman där det i mitten finns tillit och ömsesidig förståelse/gemensamma mål 

och resterande komponenter finns runt denna mittbit. För varje projekt är alltid mittbiten 

med men de övriga komponenterna varierar. På grund av att partnering är ett så pass 

komplext arbetssätt anser han att det är bästa sättet att definiera partnering på.  

Rhodin (2002) anser att i små konventionella projekt är partnering gynnsamt sett från 

kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt medan det i större projekt ger potential för att sänka 

investeringskostnader. Hon anser även att partnering höjer den ekonomiska medvetenheten 

för projekten och kan förstärka livscykeltänkandet för produkten. Hon ser partnering som 
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något positivt men för att det ska fungera som arbetssätt tror hon att det kan krävas en 

kulturförändring för att fungera bra. I och med att partnering är ett så pass komplext sätt att 

jobba på anser hon att partneringrelaterade insatser måste skräddarsys för varje projekt 

utifrån karaktär och storlek. 

Hagberg & Hjelt (2011) påvisar i sitt arbete problem vid upphandling av projekt som faller 

under ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU), vid upphandling av projekt som ska utföras i 

partnering utvärderas anbuden mer på mjuka än hårda parametrar. De mjuka parametrarna 

är svårare att bedöma och svårare för en beställare att beskriva hur de ska bedömas och 

värderas, något som blir problematiskt ifall det blir en överklagan på resultatet av en 

anbudsutvärdering. Enligt Rhodin (2002) har ÄTA tidigare varit ett sätt för företag att öka 

sin lönsamhet, men hanteringen av dessa är ofta tidskrävande och fylld av konflikter, något 

som påverkar förtroendet och bidrar till en minskad öppenhet mellan aktörerna i ett 

byggprojekt. 
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4 FALLSTUDIE 

Fallstudien omfattar 3 projekt utförda i partnering, två bostadsprojekt med hyresrätter och 

ett sjukhusprojekt.  

4.1 Projekt A, bostadsprojekt 

Enligt respondent A bestod projekt A av nyproduktion av 191 hyresrättslägenheter fördelade 

på fyra hus, det var en av tre etapper i samma område som totalt omfattade 375 lägenheter. 

Till en majoritet bestod lägenheterna av 2:or och 3:or. Hyresrätterna utfördes i en hög 

standard, delvis var det bättre standard i projekt A än de har när de bygger bostadsrätter. Det 

gjorde att beställaren fick ett väldigt högt värde i den levererade produkten, framförallt med 

tanke på att det rör sig om hyresrätter. Skede 1 (projektering) för detta projekt var 6 månader 

och skede 2 (produktion) sträckte sig över ca 24 månader. Projektet i sig var värt cirka 240 

miljoner kronor. 

Respondent A anser att projekt A var ett mycket lyckat projekt sett ur partneringperspektiv 

och helhetsperspektiv. Projektet höll fastlagd tidplan och blev 3,5-4% billigare än planerat. 

Partneringsamarbetet inkluderade även mark- och installatörsentreprenörer. De hade ett bra 

samarbete med beställaren som hade förstått vad det innebar att jobba i partnering, 

beställaren var engagerade och visste vad denne ville ha. De lyckades få in en projektkultur 

med öppenhet och tillit där alla såg till projektets bästa. Respondent A ansåg förutom att de 

fick till ett bra samarbete med beställaren, så fick de även ett väldigt bra samarbete med 

övriga aktörer i projektet, samt att de lyckades få ut partneringtänket till hantverkarna. Något 

som var unikt med detta projekt är att de fick hantverkarna att hjälpa varandra, exempelvis 

om det låg skräp på golvet plockade den som gick förbi upp det oavsett vilken yrkeskategori 

det var som lämnat det efter sig. 

På frågan hur de lyckades få alla aktörer att komma in i partneringtänket svarade respondent 

A att de hade partneringträffar och gemensamma ekonomiavstämningar med alla aktörerna. 

Dessa gemensamma ekonomiska avstämningar medförde att aktörerna inte enbart såg till sin 

del utan det fick dem att se till helheten. Det gjorde att de fick en förståelse för varför de 

kanske var tvungna att genomföra en för dem dyrare lösning för att på så sätt sänka 

totalkostnaden i projektet, på så sätt motverkades suboptimering. Genom att hela tiden 

involvera alla aktörerna i projektet låg det även i allas intresse att se till att ledande montörer 

fanns på plats och att det var rätt personer på plats som förstod helhetstänkandet. För att få 

partneringtänket till hantverkarna genomfördes möten med lagbas, hantverkare och 

arbetsledning där entreprenadtänker, slutprodukten och helheten diskuterades. Genom att 

involvera alla så gick det lättare att få de olika yrkesgrupperna att hjälpa varandra och att 

samarbeta. Det var även ett sätt att få en yrkesgrupp att acceptera att de för en stund kunde 

få det extra besvärligt men att det hjälpte andra på bygget samt framförallt att det gynnade 

projektets helhet att göra det på det sätt som för stunden var krångligare. Ett sätt att gynna 

samarbetet mellan hantverkarna från olika yrkesgrupper var att ha ett stort gemensamt 

fikarum där alla satt tillsammans. Ett bra samarbete mellan alla skapar en harmoni på 
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arbetsplatsen. Genom att alla satt tillsammans blev det naturligt att de pratade med 

varandra, vilket även gjorde det naturligt för dem att prata ute på arbetsplatsen. Enligt 

respondent A är det inte självklart att det leder till ett sådant samarbete, men att det skapar 

förutsättningar för det.  

Att få alla i projektet att jobba mot de gemensamt uppsatta målen krävde ett kontinuerligt 

arbete. Dels hade de satt upp partneringdeklarationen ute på arbetsplatsen, dels tog de även 

med sig den på alla byggmöten som en påminnelse. Utöver det gällde det att med jämna 

mellanrum påminnavarandra om de gemensamma målen och att alla behövde se till 

projektets bästa. Det var något som respondent A ansåg att de lyckades väldigt väl med. 

4.2 Projekt B, sjukhusprojekt 

Projektet bestod av ny-, om- och tillbyggnad på ett sjukhus, där nybyggnationen omfattades 

av en byggnad med en majoritet enkelrum och några enstaka rum för två patienter, 

bassängbyggnad samt en transformatorstation. Sammanlagt var projektet värt 500 miljoner 

och skede 1 (projektering) varade ca 8 månader och skede 2 (produktion) ca 4 år. I och med 

att projektet var så omfattande delades det in i flera mindre delar med olika deltider. Dessa 

deltider hölls, vilket gjorde att den totala tidplanen hölls och samt att den slutliga 

projektbudgeten underskreds. 

Enligt respondent B var projekt B väldigt lyckat som partneringprojekt. Detta betingades av 

en rad olika faktorer.  Några av de viktigaste anledningarna till att det ansågs lyckat var dels 

att beställaren var medveten om vad det innebar att jobba i ett partneringprojekt, dels att 

även andra aktörer involverades i partneringsamarbetet och att alla ville jobba i partnering. I 

projektet var det rätt personer från varje aktör som var på plats, det vill säga personer som 

hade mandat att fatta beslut gällande projektet samt att de hade rätt inställning till 

partnering. Vid bygget hade de gemensamt projekterings- och projektkontor där det satt 

personer från alla aktörer. Att de satt i ett gemensamt kontor skapade ett väldigt bra 

projektteam där de lärde känna varandra och byggde upp en tillit för varandra. Dessutom 

skapade det även ett bättre fokus på projektet och en bra gruppsammanhållning. I projektet 

låg ett stort fokus på att det utfördes i partnering och partneringdeklarationen uppfördes och 

undertecknades med representanter från alla aktörer. För att hålla målen på 

partneringdeklarationen levande var den uppsatt runt om på bygget, samt att de hade med 

den på möten och vid varje möte hade som mål att ta upp och påminna om minst en av 

punkterna. 

I projektet hade de inte enbart workshops i skede 1 med de som jobbade med projektering 

och planering, utan de hade även workshops i skede 2 tillsammans med hantverkare från alla 

yrkeskategorier. Det var något respondent B tyckte var väldigt positivt, att det skapade en 

sammanhållning och gjorde även att hantverkarna fick en annan inblick i projektet. 

Ytterligare ett bidrag till den goda sammanhållningen var att de hade samma hantverkare på 

plats genom hela projektets gång, inte bara från byggentreprenören utan även från 

installationsfirmorna. Utöver att det skapade en god sammanhållning gjorde det att alla som 
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var på bygget hade bra koll på helheten. Eftersom sjukhuset var i drift under hela projektets 

gång hade de även ett bra samarbete med sjukhuspersonalen då de vid om- och tillbyggnad 

av akuten var tvungen att sätta upp en provisorisk akutmottagning, samt behövde lösa vissa 

logistiska frågor. 

Respondent B ansåg i efterhand att vissa saker hade kunnat genomföras ännu bättre även om 

det på det stora hela var bra utfört. En av de saker respondent B nämnde var att det hade 

varit bra att ha uppföljning av partneringen även under garantitiden, samt att även 

beställaren borde ha varit engagerad där. Som det ser ut i dagsläget är det enbart 

byggentreprenören som ansvarar för garantitiden, men respondent B anser att det borde ske 

en förändring och att hela projektet bör hanteras som partnering, vilket gör att även 

garantitiden borde ingå under det delade ansvaret. 

4.3 Projekt C, bostadsprojekt med förskola 

Projektet bestod av nybyggnad av en förskola samt 108 lägenheter som var fördelade på 4 

huskroppar och var värt 145 miljoner kronor. Skede 1 (projektering) sträckte sig över 14 

månader och skede 2 (produktion) över ca 26 månader. Tidplanen för projektet hölls men 

budgeten överskreds lite, att budgeten överskreds ledde till ett minskat täckningsbidrag för 

entreprenören på grund av ett incitament som gjorde att entreprenör och beställare delade 

på kostnader som översteg riktpriset. 

Enligt respondent C var anledningen till att skede 1 sträckte sig över en så pass lång tid som 

14 månader att beställaren inte var nöjd med priset, därför var de tvungna att planera om och 

pausa projektet. Respondent C uppskattar dock att det i effektiv tid inte lades ner mer tid på 

skede 1 än för de två andra projekten som fallstudien omfattas av. Dock var det 14 månader 

mellan starten och slutet av skede 1 även om de inte satt med projektet under alla dessa 

månader. Vid genomförandet av projekt C anser respondent C att de till punkt och pricka 

följde föreskrifter kring hur ett partneringprojekt bör genomföras med workshops och andra 

delar som rörde samarbetet. På det stora hela ansågs projekt C vara ett lyckat 

partneringprojekt. Dock kom installatörerna in i ett sent skede då stora delar redan var 

planerat, 0ch de blev upphandlade på ett traditionellt sätt även om betalning skedde på 

löpande räkning samt att de hade ekonomiskt incitament. På frågan vad anledningen till den 

överskridna budgeten var svarade respondent C att det berodde på en miss i 

kommunikationen med beställaren. De som entreprenör trodde att beställaren hade med en 

kostnad medan beställaren trodde att entreprenören hade med kostanden. Denna miss 

upptäcktes sent och istället för att stanna upp och lägga till kostnaden i riktpriset ingicks 

avtalet för skede 2 och projektet startade. Om den missade kostnaden hade lagts till riktpriset 

hade budgeten inte bara hållits utan till och med underskridits. Anledningen till detta är att 

de under projektets gång hittade bättre lösningar för vissa delar och på så vis fick ner andra 

kostnader. Budgeten överskreds med mindre än den missade kostnadens totala värde. I 

efterhand anser respondent C att de borde gjort ett omtag och fått med den missade 

kostnaden i riktpriset. 
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Även om samarbetet till stor del var bra hade det kunnat vara ännu bättre enligt respondent 

C. Anledningar till detta var dels att beställaren inte hade resurser utan tog in konsulter, och 

att projektledaren från beställarsidan dessutom inte hade rätt egenskaper för att jobba i 

partneringprojekt. Vid genomförandet av projektet hade de workshops under både skede 1 

och 2. I skede 2 hade de en startworkshop där alla på bygget deltog (även UE), detta med 

syfte att få ihop gruppen och få alla att lära känna varandra. De hade även en 

uppföljningsworkshop där alla fick uttala sig om vad partnering innebar för dem och vad som 

skulle kunna förstöra i projektet. Dessa workshoppar ansåg respondent C vara mycket 

lyckade då det gav hantverkarna en helhetsbild av projektet och gjorde att även de kom in i 

partneringtänket. 

Respondent C trodde att anledningarna till att det blev ett lyckat projekt var att de lade ner 

mycket tid på skede 1, både själva projekteringen men även på samarbetet. De som 

entreprenör kom in i ett tidigt skede och fick vara med och utforma projektet tillsammans 

med arkitekten. Detta gjorde att projektet blev mer produktionsanpassat än vad det annars 

brukar vara. Respondent C ansåg även att de fick ut partneringtänket till alla aktörerna och 

att alla försökte sätta projektet i första hand och egenintressen i andra hand. De fick även 

med sig hantverkarna på bygget genom att ha workshops där de deltog. Det som hade kunnat 

göra projektet ännu bättre tror respondent C hade varit ifall installatörerna hade varit med 

från start. 
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5 RESULTAT 

5.1 Fallstudie 

I tabell 2 ses en sammanställning av vad som byggdes i projektet, vad projekten var värda och 

tid nedlagd på skede 1 och 2.  

Tabell 2. Sammanställning grundfakta för projekten i fallstudien. 

Projekt Vad byggdes Summa Skede 1 Skede 2 

A Hyresrätter 240 Mkr 6 månader 24 månader 
B Ny-, om- och 

tillbyggnad på ett 
sjukhus 

500 Mkr 8 månader 48 
månader 

C Hyresrätter + 
förskola 

145 Mkr 14 månader 26 månader 

 

De tre projekten i fallstudien ansågs alla vara lyckade sett till partneringsamarbetet men även 

till budget och tidplan enligt respondenterna för varje projekt. I projekt A och B ingicks ett 

partneringsamarbete även med andra aktörer i projektet, i projekt C var inte installatörerna 

delaktiga i samarbetet utan de handlades upp som i traditionella entreprenader. Alla tre 

projekten höll lagd tidplan. Projekt A och B höll lagd budget samt underskred den. I alla tre 

projekten fick de partneringtänket till hantverkarna, även om de jobbade med det på lite 

olika sätt. Projekt B var det projekt som stack ut mest i partneringsamarbetet där de till och 

med hade ett gemensamt projektkontor i nära anslutning till projektet där alla som jobbade i 

projektet satt tillsammans, oavsett vilket företag de egentligen tillhörde. I tabell 3 ses en 

sammanställning med jämförelsepunkter av projekten. 

Tabell 3. Jämförelse projekt A, B och C. 

Jämförelsepunkt Projekt A Projekt B Projekt C 

Hölls budget? Ja Ja Nej 
Hölls tidplan? Ja Ja Ja 
Partneringsamarbete med 
andra aktörer i projektet? 

Ja Ja Nej 

Workshops i skede 2 med 
hantverkarna? 

Nej Ja Ja 

Partneringtänk 
hantverkare? 

Ja Ja Ja 

Gemensamt projektkontor? Nej Ja Nej 
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5.2 Partnering 

Affärschef D (personlig kommunikation 14 april 2016) anser egentligen att partnering är det 

naturligaste sättet att genomföra projekt på och att det i grund och botten inte är ett nytt sätt 

att arbeta på. Affärschef D jämförde det med hur det gick till att bygga på 1800-talet, då gick 

den som ville ha något byggt (beställare) till en person med kunskap inom området 

(entreprenör) som sedan i samråd med den som beställde utformade byggnaden för att sedan 

uppföra den. Om entreprenören saknade kompetens inom något område sökte denne upp 

någon med den kompetensen för att få hjälp med de bitarna. Ett av de stora problemen de 

intervjuade pekat ut med att partnering saknar en officiell definition är att många beställare 

inte förstått vad det innebär att jobba i partnering. Något bland andra Platschef A (personlig 

kommunikation 8 mars 2016) nämnt är att flera beställare beskriver partnering bra i 

förfrågningsunderlaget, men när projektet startar tror de att det fungerar ungefär som vid 

traditionella utföranden och att de inte behöver vara särskilt engagerade i projektet. Men när 

de väl förstått hur konceptet fungerar brukar det fungera bra. 

Enligt VD A (personlig kommunikation 16 mars 2016) går det genom att genomföra projekt i 

partnering (istället för på någon av de traditionella utförandeformerna) att få ut det bästa av 

både beställare och entreprenör. VD A tror inte att produkten blir billigare, men däremot att 

det blir ett bättre slutresultat där beställaren betalar för rätt saker och får vad den vill ha, i 

större utsträckning än vid de traditionella utförandesätten. Det eftersom produkten tas fram i 

större samarbete med kunden när projektet utförs i partnering. Enligt Partneringledare A 

(personlig kommunikation 17 februari 2016) går det genom att genomföra projekt i 

partnering att ta sig ifrån fyra problem som partneringledare A kallar för:  

 Mosaik – Många olika aktörer som är inblandade i ett byggprojekt med olika erfarenheter 

som ska jobba samtidigt och tillsammans få ihop projektet. 

 Närsynthet - Aktörer i projektet ser enbart till sin egen del och inte till helheten. 

 Motparter – Ifall det uppstår problem blir aktörerna motståndare istället för att hjälpas åt 

att lösa det. 

 Hjulet – Erfarenhetsåterföringen är dålig mellan projekt vilket gör att samma problem löses 

om och om igen som om det vore första gången det dök upp. 

I partnering hjälps alla aktörerna åt för att komma ifrån dessa problem. Mosaik, närsynthet 

och motparter är tre problem i projekt som är lätta att komma ifrån om alla parter förstått 

vad partnering innebär och är villiga att jobba i det. Problemet med att samma problem löses 

om och om igen är svårare att ta sig ifrån och där handlar det mycket om att företagen måste 

skapa rutiner för att tillvarata kunskap och skapa en kunskapsåterföring. 

Partnering är inte enbart ett sätt att ta sig ifrån de fyra tidigare nämnda problemen, utan VD 

A (personlig kommunikation 16 mars 2016) menar att partnering kan locka kompetenta 

människor som vill utvecklas. Det håller flera av de andra intervjuade med om. 

Produktionschef A (personlig kommunikation 15 april 2016) tror att partnering kan vara ett 

sätt att få personer att jobba kvar inom branschen, då det i dagens läge troligtvis inte är 

särskilt många som vill jobba i de traditionella utförandesätten som lätt kan bli konfliktfyllda. 

Affärschef B (personlig kommunikation 18 mars 2016) anser till och med att branschen 

måste utvecklas och börja jobba mer med partnering för att locka unga människor till 
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branschen. I projekt utförda i partnering ges det ett helt annat utrymme för nytänkande och 

sättet att jobba på där aktörerna i projekten samarbetar och jobbar mot samma mål på ett 

annat sätt är något som affärschef B tror kan locka unga människor. 

5.2.1 Vad krävs för att partnering ska fungera optimalt? 

För att få partnering att fungera optimalt är det olika saker som är viktiga i olika skeden. Den 

första delen är upphandlingen. Enligt Entreprenadingenjör A (personlig kommunikation 16 

mars 2016) är ett problem vid upphandling att beställaren har fel fokus vid utvärdering av 

anbuden. Vad anbuden ska utvärderas för och hur de poängsätts beskrivs i 

förfrågningsunderlaget, har beställaren gjort fel vid upphandlingen får de inte vad de 

förväntar sig. En annan problematik som VD A (personlig kommunikation 16 mars 2016) 

nämnde är att en entreprenör kan vinna ett anbud genom att ha beskrivit en tänkt 

organisation, men sedan vid projektstart har de en annan organisation. Att göra på det sättet 

stukar tilliten redan från start och undergräver partneringsamarbetet. 

De 19 intervjuade var eniga om att skede 1 är väldigt viktigt och att det finns en rad frågor 

som är viktiga att lägga tid på där. Utöver det självklara att lägga ner tid på projekteringen 

och att definiera projektet, var de 19 intervjuade eniga om att det är viktigt att de som går in i 

projektet sätter projektet i första hand och har samma bild av vad partnering innebär. För att 

få samma bild av partneringsamarbetet och att skapa en ”vi-känsla” är workshops viktiga. 

Enligt Specialistchef A (personlig kommunikation 19 april 2016) kan dock en del tycka att 

workshops och andra aktiviteter för att stärka samarbetet och gemenskapen vara trams och 

bortkostad tid, då är det viktigt att få dem att förstå varför de aktiviteterna är viktiga. 

Projektchef B (personlig kommunikation 22 april 2016) hade ett exempel på hur viktiga dessa 

aktiviteter är. De hade två projekt med samma beställare, i det första projektet genomförde 

de workshops och allt som föreskrivs vad gäller olika aktiviteter för att lära känna varandra 

och lägga en grund för projektet vad gäller samarbete. I projekt två tyckte beställaren att det 

var onödigt att lägga ner tid och pengar på dessa aktiviteter, det projektet blev rörigt och 

kantades av en rad problem där flertalet av dem grundades i just bristande samarbete. 

Projektchef B tillade dock att det inte går att säga att det blev problematiskt enbart på grund 

av att man avstod dessa aktiviteter, men att det troligtvis var en viktig bidragande faktor. 

Projektchef B ansåg även att ännu en anledning till att det i det andra projektet blev rörigt var 

att beställarens ombud inte var helt lätt att jobba med. Att beställarens ombud inte var helt 

lätt att jobba med kan bero på att denne inte hade riktigt rätt inställning till partnering eller 

rätt egenskaper för att jobba i ett partneringprojekt. Under rubrik 5.2.2 Rätt 

personer/egenskaper finns en utförlig beskrivning av vilka egenskaper som är önskvärda för 

att en person ska passa i ett partneringprojekt. Genom att få rätt personer till ett projekt går 

det att få arbetslag som trivs att jobba tillsammans vilket även det är en nyckel till ett 

framgångsrikt partneringprojekt. 

I skede 1 är det enligt VD A (personlig kommunikation 16 mars 2016) även viktigt att sätta 

ramen för vad partnering innebär i just det projektet, detta för att de som är delaktiga i 

projektet ska få samma bild av vad det innebär och på så vis jobba på samma sätt. Enligt 

Ledande teknisk specialist A (personlig kommunikation 23 mars 2016) är det även viktigt att 
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många intressenter i projektet är med och definierar det. Enligt Partneringledare B 

(personlig kommunikation 18 mars 2016) är det utöver att sätta ramen för partnering även 

viktigt att göra en bra beskrivning av roller och mandat för att alla i projektet ska ha vetskap 

om dessa. Ett sätt att utnyttja att det är just partnering som ett projekt utförs i är att prata 

med brukaren tidigt och få input från dem om de har några åsikter gällande utformning eller 

vad de behöver enligt Ledande teknisk specialist A (personlig kommunikation 23 mars 2016). 

Något som även Projekteringsledare A (personlig kommunikation 17 mars 2016) ansåg vara 

bra. Genom att ta med brukaren redan i skede 1 kan flera problem lösas som annars brukar 

dyka upp i senare skeden. Det blir även kortare kommunikationskedjor om brukaren är med 

då inte beställaren måste agera mellanhand. Även om ställtiderna kan förkortas på detta sätt 

kan det krävas en bättre struktur på möten då brukaren inte alltid har kunskap i att jobba på 

det sättet. I vissa typer av projekt finns det heller inte ett behov av att brukaren är med redan 

från start. Projekteringsledare A drog paralleller till projekt denne medverkat i, när de 

byggde en skola var det väldigt bra att ha med några av lärarna även om det stundtals blev 

lite röriga möten, men vid byggande av exempelvis bostäder behöver inte brukaren vara med 

ansåg projekteringsledare A. 

Att få med sig partneringtänket även i skede 2 och få med sig det ut på bygget till 

hantverkarna var något de 19 intervjuade la vikt vid under intervjuerna. De sa dock att det är 

vanligt förekommande att det i skede 1 jobbas mycket med partneringandan och att ha fokus 

på samarbetet, men när ett projekt går in i skede 2 glöms det lätt bort. En anledning är att de 

inte alltid avsätter tid för workshops i skede 2 där även hantverkarna är med, vilket gör att 

det blir svårare att få partneringtänket till dem. Ett sätt att behålla partneringandan samt för 

att få den till hantverkarna är att hålla partneringdeklarationen levande. Det finns flera sätt 

att göra det på, bland andra nämnde Projektchef C (personlig kommunikation 14 april 2016) 

att ett sätt kan vara att sätta upp deklarationen runt om på bygget. Specialistchef A (personlig 

kommunikation 19 april 2016) nämnde även att ett sätt kan vara att ha med sig 

partneringdeklarationen på möten och att vid varje möte ta upp någon punkt från den. 

Utförligare om partneringandan återfinns i kapitel 5.2.4 Partneringandan. En annan 

anledning till att partneringandan delvis försvinner till skede 2 kan bero på att avtalen 

grundar sig på ABT eller AB och att ansvarsfördelningen i dem inte finns anpassat för 

partneringprojekt (utförligare om detta i kapitel 5.2.5 standardisering av regelverk). Ännu 

en problematik i skede 2 är att beställaren inte alltid har kompetens eller organisation för att 

ha någon som lägger mycket tid i projektet vid skede 2, vilket leder till att entreprenören 

jobbar själv och då faller delar av partneringsamarbetet. Men VD A (personlig 

kommunikation 16 mars 2016) ansåg det viktigt att beställaren har kvar intresset för 

projektet och är delaktig även efter skede 1, det vill säga att beställaren närvarar även i 

produktionen.  
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5.2.2 Rätt personer/egenskaper 

De 19 intervjuade var överens om att inte alla kan jobba i ett partneringprojekt. Först och 

främst måste det enligt Specialistchef A (personlig kommunikation 19 april 2016) finnas en 

vilja att jobba i partnering, enligt Produktionschef A (personlig kommunikation 15 april 

2016) måste även rätt inställning finnas till partnering. Då tilliten är en fundamental del av 

partnering är det viktigt att de som jobbar i projekten kan lägga ifrån sig sina fördomar och 

att de vågar lita på varandra. De intervjuade nämnde en rad olika egenskaper de ansåg 

behövas för att kunna jobba i partneringprojekt. De mest förekommande var en förmåga att 

lyssna på andra, ärlighet, tycka om att jobba i grupp, vara social, nyfiken och vara trygg i sig 

själva, samt en av de viktigaste egenskaperna, förmågan att fatta beslut. Något de tillfrågade 

även la tyngd på var att det inte enbart är egenskaperna som är viktiga, utan något som är 

mycket viktigt är att personerna i projekten måste ha mandat att fatta beslut. En del av 

tanken med att jobba i partnering faller ifall någon hela tiden måste ta upp frågan med någon 

överordnad inom sitt företag. Dock ska tilläggas att en person inte måste besitta alla 

egenskaperna för att kunna jobba i ett partneringprojekt även om vissa av dem är 

fundamentala. Med en vilja att jobba i partneringprojekt kan en person passa i ett 

partneringprojekt, för den kommer då att jobba på de egenskaper den har som inte går ihop 

med grundidén i partnering. Men om det är så att en person inte passar in är det viktigt att 

hantera det på något sätt, detta behandlas i kapitel 5.2.3 Konflikthantering. 

5.2.3 Konflikthantering 

Hur konflikter hanteras i projekten är en viktig del då partnering bygger på tillit och 

samarbete på alla nivåer. Detta gör att det är viktigt att hantera konflikter så nära konfliktens 

ursprung och så tidigt som möjligt. Det kan till och med vara så att det är nödvändigt att en 

person i ett projekt måste bytas ut av olika anledningar, exempelvis kan personen har för 

mycket att göra för att kunna lägga rätt engagemang i projektet eller att personen inte 

fungerar i det typ av arbetsätt som partnering innebär. Att byta ut någon på grund av att den 

inte passar i arbetssättet är enligt Projekteringsledare A (personlig kommunikation 17 mars 

2016) ett icke-problem, detta då Projekteringsledare A anser att det enbart är personer som 

passar för partnering som jobbar i den typen av projekt. Men om det mot förmodan är så att 

en person inte skulle passa i arbetssättet som partnering innebär anser Affärschef B 

(personlig kommunikation 18 mars 2016) att det vanligaste är att personen mer eller mindre 

byter ut sig själva, för att denne känner att denne inte passar eller trivs med att arbeta i 

partnering. Däremot om det är så att en person har för mycket att göra och inte kan lägga full 

fokus i projektet löses det lätt enligt Projekteringsledare A genom att prata med 

vederbörande eller dess chef.  De får i dessa fall antingen tillsätta en ny person eller minska 

arbetsbördan så att vederbörande kan lägga fokus i projektet. Men ifall någon inte platsar är 

det viktigt att säga ifrån i tid och inte dra ut på det, för det blir svårare ju längre tiden går 

anser affärschef B, vilket flertalet av de övriga intervjuade även nämnde. Ledande teknisk 

specialist A (personlig kommunikation 23 mars 2016) är inne på samma spår, att det är 

viktigt att ta tag i det tidigt men att det är sällan det går så långt att en person måste bytas ut. 

Enligt VD A (personlig kommunikation 16 mars 2016) är det dock svårt att byta ut någon i ett 

projekt. Ifall en konflikt uppstår för att en person inte arbetar som det förväntas av denne är 
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det första steget att prata med vederbörande, detta för att ändra på ett beteende. Men ifall det 

inte blir någon förändring bör personen bytas ut och det är styrgruppen som fattar detta 

beslut. VD A anser det inte vara vanligt förekommande att en person måste bytas ut i ett 

projekt. Från VD A:s erfarenhet har det hittills enbart inträffat en gång, då var det på grund 

av att personen i fråga inte respekterade det som var överrenskommet från början. Av de 

tillfrågade var det enbart hälften som varit med om att någon person behövde bytas ut. Alla 

ansåg att det inte är särskilt vanligt förekommande att någon måste bytas ut, men att det kan 

ha varit vanligare när partnering började användas. 

5.2.4 Partneringandan 

Med partneringanda syftade de intervjuade till sättet att jobba på i partneringprojekt, att ha 

tillit och ha mycket fokus på samarbetet och att hjälpas åt. Partneringandan är en av de 

mjuka parametrarna som är svår att definiera men som är viktig. Att ha den och att hålla den 

vid liv kommer enligt de intervjuade naturligt i skede 1 då det där är mycket fokus på att 

projektet utförs i partnering. Men när det kommer till skede 2 brukar det vara krångligare 

enligt de intervjuade då det inte pratas lika mycket om att projektet utförs i partnering. 

Flertalet av de intervjuade nämnde att hantverkarna sällan märker någon skillnad på om ett 

projekt utförs i partnering eller något av de traditionella utförandena. Anledningen till det är 

troligtvis att det ännu inte finns några rutiner på att ha workshops med dem där de får 

komma med tankar och idéer kring vad partnering innebär och hur de kan bidra till 

partneringsamarbetet. Det kan även bero på att det överhuvudtaget inte pratas med 

hantverkarna om vad partnering egentligen är eller hur de kan påverka. 

Fyra av de intervjuade har varit delaktiga i projekt där de haft workshops med hantverkarna, 

de sa att det till en början gick trögt att de inte alltid förstod varför de skulle ha workshops. 

Efter ett tag flöt det på bättre, framförallt vi uppföljningsworkshopen. Hantverkarna 

uppskattade dessa workshops och kom själva med många bra förslag på hur de kunde bidra 

till att hålla partneringandan vid liv och vad det innebär för dem att jobba i ett 

partneringprojekt. De övriga 14 intervjuade nämnde inte att de hade haft workshops med 

hantverkarna, utan enbart att det kan vara svårt att få hantverkarna att känna att det är 

någon skillnad på ett projekt utfört i partnering kontra traditionellt utförande. 

5.2.5 Standardisering av regelverk 

Åsikterna kring huruvida det skulle behövas ett standardiserat regelverk eller inte för 

partnering går isär. Enbart två av de 19 tillfrågade ansåg att det inte skulle behövas någon 

standardisering överhuvudtaget. Bland de 17 övriga intervjuade varierade åsikterna kring hur 

omfattande standardiseringen borde vara. Enligt VD A (personlig kommunikation 16 mars 

2016) skulle det behövas ett förtydligande av vad partnering innebär och hur arbetet ser ut i 

ett partneringprojekt. VD A anser att mycket skulle underlättas med ett standardiserat 

regelverk då det i dagsläget sätts upp regler av parterna i varje projekt som styr just det 

projektet. Två av de tillfrågade ansåg att det skulle behövas ett helt nytt regelverk i stil med 

ABT, medan övriga tillfrågade var lite osäkra på hur omfattande standardisering skulle 
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behöva vara, en majoritet trodde dock att det skulle räcka med ett tillägg i AB eller ABT som 

behandlar just partnering och ansvarsfördelningen i partnering. Enligt Affärschef C 

(personlig kommunikation 15 april 2016) skulle ansvarsfrågan behöva utvecklas i regelverket, 

anledningen till det är att det i nuläget oftast ligger en ABT i botten och den säger att det är 

entreprenören som har ansvaret, men i ett partneringsamarbete delar oftast entreprenör och 

beställare på ansvaret. Majoriteten av de tillfrågade hade samma åsikt som affärschef C, att 

det är just ansvarsfrågan som skulle behöva ett förtydligande. Så länge det inte blir en 

diskussion kring vem som ansvarar för något fungerar det att ha en AB eller ABT som grund i 

avtalen, men ifall diskussion uppstår blir det problematiskt. Enligt Produktionschef A 

(personlig kommunikation 15 april 2016) skulle det vara ännu krångligare att inte ha AB eller 

ABT som grund för avtalen så länge det inte kommit något eget regelverk för partnering. 

Anledningen till detta är att avtalen då skulle bli väldigt omfattande och parterna skulle 

behöva hjälp av jurister både för att kunna upprätta och förstå avtalen.  

Enligt Produktionschef A (personlig kommunikation 15 april 2016)är det inte enbart 

ansvarsfördelningen som skulle behöva en standardisering, Produktionschef A anser även att 

det vore bra om det fanns standardiserade ekonomiska modeller att använda sig av. Syftet 

med det vore att förtydliga vad som ingår i ett arvode och inte. Produktionschef A och 

Specialistchef A (personlig kommunikation 19 april 2016) anser även att det skulle behövas 

en standardisering kring hur fel ska hanteras under garantitiden, vem som ska betala för vad 

och vem som har ansvar att rätta till felen. Hur garantitiden hanteras är inte enbart struligt i 

projekt utförda i partnering, utan det är problematiskt även vid de traditionella utförandena. 

Enligt Specialistchef A hamnar garantitiden oftast på entreprenörens ansvar, men 

Specialistchef A anser att det även där borde vara ett gemensamt ansvar i partneringprojekt. 

Något VD A (personlig kommunikation 16 mars 2016) även påpekade är problematiken vid 

upphandling av större projekt när de faller under LOU. Det kan vara svårt att beskriva hur 

mjuka parametrar ska utvärderas, samt att faktiskt utvärdera dem. Hur de mjuka 

parametrarna ska bedömas och värderas måste beskrivas noggrant och om vikt lagts vid fel 

parameter kan en entreprenör som egentligen vore bättre lämpad för projektet behöva väljas 

bort på grund av LOU. Det kan även ställa till det vid en överklagan då utvärderingen 

granskas och en bedömning på de mjuka parametrarna är subjektiv.  

5.2.6 Ekonomiska incitament 

Åsikterna kring ekonomiska incitament går isär. Några av de intervjuade anser att det måste 

finnas för att partnering ska fungera, några att det enbart förstör projekten och några att det 

kan fungera om det är rätt personer som är involverade i ett projekt. Affärschef D (personlig 

kommunikation 14 april 2016) anser att ekonomiska incitament fungerar som en affär i 

affären och att fokus hamnar på fel saker. Produktionschef A (personlig kommunikation 15 

april 2016) är av samma åsikt och utvecklade vad fel fokus innebär. Produktionschef A anser 

att fokus lätt går från projektets bästa till hur de kan ta del av vinningen med incitamentet. 

Enligt Partneringledare A (personlig kommunikation 29 februari 2016) tror de flesta 

beställare att det måste finnas någon typ av ekonomiskt incitament i ett projekt för att 

entreprenörerna ska göra ett bra jobb, men partneringledare A anser att de på samma sätt 
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som ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA) förstör tilliten mellan aktörerna. I dagens samhälle 

är ett bra rykte och goda referensjobb ett måste för ett företag att överleva och få in nya 

projekt. Detta anser partneringledare A vara den enda drivkraft företagen behöver. Enligt 

Platschef A (personlig kommunikation 8mars 2016) är det som i partneringprojekt kallas för 

riktprishöjande arbeten i grund och botten detsamma som ÄTA. 

5.2.7 Rätt typ av projekt 

De 19 intervjuade anser att partnering kan vara ett bra sätt att genomföra projekt på, dock är 

det en genomförandeform som inte lämpar sig för alla typer av projekt. Samtliga höll med om 

att i mindre projekt eller projekt där beställaren har specifika krav och vet exakt vad den vill 

ha lönar det sig inte att använda sig av partnering. Då partnering tillåter alla aktörers 

kunskap att komma fram på ett annat sätt och de gemensamt arbetar på att lösa problem 

som uppstår är partnering ypperligt för en rad andra typer av projekt. Vid upprepande 

projekt där det ska byggas flera lika produkter är partnering bra då det i dessa fall går att 

jobba med strategisk partnering och ha samma team som utför alla byggnationerna. Genom 

att ha samma team vet de hur arbetet ska utföras och kan på så sätt effektivisera arbetet och 

vet var det kan bli problem, samt att de redan har ett bra samarbete i teamet. I projekt där 

beställaren vill ha den senaste tekniken när produkten står färdig är partnering det bästa 

sättet att utföra projektet på eftersom det inte vid produktionsstart måste vara specificerat 

vilken produkt det är som ska installeras. Ett bra exempel på detta är sjukhusprojekt, dessa 

är ofta omfattande och sträcker sig över flera års tid och tekniken hinner på några år 

utvecklas mycket. Det finns även projekt där problem endast kan lösas i samarbete mellan 

flera olika aktörer då de besitter olika kunskaper och erfarenheter, i dessa fall är partnering 

enligt de intervjuade den bästa genomförandeformen. De intervjuade nämnde även att 

partnering är bra för komplexa eller nyskapande projekt då partnering ger en annan 

möjlighet att gemensamt vrida och vända på problem för att lösa dem. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Process och organisation 

Skillnaderna mellan projekt utförda i partnering kontra projekt utförda i traditionella 

utförandeformer är lätta att se. En av de största skillnaderna är att i partnering tillsätts en 

gemensam projektorganisation och alla aktörer ska vara involverade i projektet från start, det 

är en av partneringprocessens grundtankar. Processmässigt blir den stora skillnaden att 

aktörerna hjälps åt att ta fram dokument och lösa problem som uppstår. Med 

partneringprocessen hamnar större fokus på projektet och vad som är bäst för projektet 

istället för den egna vinningen. Ansvarsfördelningen är även det något som skiljer sig 

markant mellan partnering och traditionella utförandeformer. Dock ska tilläggas att på grund 

av att partnering grundläggs i AB eller ABT är ansvarsfördelningen rent juridiskt densamma i 

partnering som i traditionella utförandeformer, ifall inte avsteg gjorts i avtalet. I partnering 

har alla parterna ett gemensamt ansvar för att ta fram handlingar och lösa problem som 

uppstår oavsett vilket skede det handlar om. I de traditionella utförandeformerna har 

aktörerna enbart ansvar för sin del i projektet, om ett problem uppstår hamnar mycket fokus 

på hur de kan tjäna pengar på det genom ÄTA.  

Utifrån svaren från intervjuerna känns det som att det uppstår färre problem när 

produktionen startar vid genomförande av projekt i partnering då saker lösts redan på ett 

tidigare stadium. Lösningar på problem som uppstår verkar även bli bättre och tas fram 

snabbare då flera aktörer samarbetar och gemensamt kan vända och vrida på ett problem. 

Resultatet från intervjuerna indikerar på att lösningar gjorda i skede 1 blir bättre i och med 

att alla aktörer är med från ett tidigare skede än i traditionella utförandeformer. Eftersom 

alla aktörer kan komma med input på hur olika lösningar påverkar olika delar är det en 

större chans att lösningarna blir bra för alla. I och med att beställaren är med under hela 

projektets gång får denne ett större inflytande på de beslut som fattas och kan på så sätt få en 

produkt bättre anpassad efter sina önskemål. En annan stor fördel med att genomföra 

projekt i partnering är att allt som ska in i byggnaden inte måste vara definierat vid 

produktionsstart, även om det ofta är det. Genom att inte behöva definiera exakt vilka 

produkter som ska vara i den färdigställda byggnaden går det att få den senaste tekniken vid 

till exempel sjukhusprojekt. Om något ska ändras efter produktionsstart vid de traditionella 

utförandeformerna tillkommer en ÄTA-hantering som oftast är väldigt kostsam. ÄTA-

hanteringen är inte enbart kostsam utan den är även för det mesta konfliktfylld, något även 

Rhodin (2002) kom fram till i sitt arbete gällande partnering. 
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6.2 Fallstudie 

De tre projekten i fallstudien anses alla vara lyckade projekt, framförallt sett till 

partneringsamarbetet. Alla tre projekten verkade utifrån intervjuerna ha varit mer eller 

mindre problemfria. Det finns en risk att de intervjuade förskönade sanningen, men det kan 

även bero på vad de definierar som ett nämnvärt problem. Det enda problem som pekades ut 

var i projekt C där de hade en missad kostnad, där borde de gjort ett omtag och fått med den 

kostnaden i riktpriset istället för att köra igång projektet och försöka tjäna in den kostnaden 

på annat. I nästan alla byggprojekt brukar det vara något som blir problematiskt, men om det 

inte var något ovanligt som hände kan de ha ansett det så litet att det inte var värt att nämna, 

vilket gör att projekten framstår som problemfria. Det finns även en risk i fallstudierna att 

enbart en person för varje projekt intervjuats, vilket gör att det blir ett ensidigt tyckande. Det 

hade blivit ett säkrare resultat om flera personer i varje projekt hade intervjuats om hur de 

upplevde projektet och samarbetet i projektet.  

I alla tre projekten fick man partneringtänket till hantverkarna, även om de jobbade på lite 

olika sätt med detta. I intervjuerna har svaret blivit att för att få partneringtänket till 

hantverkarna måste det genomföras workshops där de är med, samt att platsledningen spelar 

en viktig roll i att få in hantverkarna i tänket. I två av projekten jobbade de med workshops 

och fick med sig hantverkarna, men i det tredje projektet (projekt A) hade de inga workshops 

med hantverkarna men fick ändå med dem på partneringtänket. Det visar på att 

workshoparna inte är så viktiga som de intervjuade tror, utan med rätt platsledning går det 

ändå. Troligtvis berodde det även på att de inte hade hantverkare som var bakåtsträvande 

och konservativa. Platsledningens roll i att få med hantverkarna är troligtvis väldigt stor då 

det är de som håller i möten och kan påminna och förklara tanken med partnering och hur 

det påverkar hantverkarna. Med en oengagerad platsledning som inte ser nyttan i att 

involvera hantverkarna spelar det ingen roll hur mycket workshops de har, eller hur många 

platser partneringdeklarationen sätts upp på, partnering blir bara ett ord som inte betyder 

något speciellt för hantverkarna. 

Projekt B var det projekt som stack ut mest från de andra, sett till hur de jobbade med 

partneringsamarbetet. Där jobbade de mycket och på olika sätt med att hela tiden ha fokus 

på att det var just ett partneringprojekt de genomförde. Att ha ett gemensamt projektkontor 

som de hade är troligtvis väldigt givande och gör automatiskt att det blir ett annat fokus på 

att jobba tillsammans, samt att de lär känna varandra på ett annat sätt. Men i mindre projekt 

kanske det inte är genomförbart då det inte behövs lika många som sitter heltid med 

projektet under så lång tid, samt att det kanske inte finns ekonomi för att ha det. Då jobbar 

de troligtvis mer med projektstudios och träffas med jämna mellanrum och tar upp frågor vid 

de tillfällena. Med ett gemensamt projektkontor kan ledtiderna kortas ner då de på ett annat 

sätt kan kommunicera och kan ta frågor på en gång istället för att vänta till nästa möte. 

Projekt B var väldigt omfattande både pengamässigt och tidsmässigt. Det var även många 

saker som skulle lösas under projektets gång, både logistiska lösningar då sjukhuset 

fortfarande skulle vara i drift samtidigt som de byggde, samt att byggnadstekniska lösningar 

behövde lösas. Det känns som att de verkligen utnyttjade fördelarna med att jobba i 

partnering och de tog samarbetet på största allvar och hela tiden jobbade på det. Vid en 



30 

jämförelse av de tre projekten går det att se att projekt A och C bitvis använde sig av lite olika 

sätt att jobba med partneringsamarbetet, medan projekt B använde sig av alla sätten som går 

att se i A och C samt några till. Projekt B genomförde workshops i skede 1 och 2, hade ett 

gemensamt projektkontor, skrev partneringdeklaration med alla aktörer, satte upp 

partneringdeklarationen runt om på bygget, tog upp partneringdeklarationen på möten och 

la ner mycket tid på samarbetet och att prata om hur målen kunde uppnås. Anledningen till 

att de i projekt B jobbade så mycket mer med samarbetet kan vara att det rörde sig om ett 

större och komplexare projekt än de övriga två. I projekt A och C räckte det uppenbarligen 

med de saker de gjorde för att få samarbetet att fungera. 

6.3 Egenskaper och konflikthantering 

Att ha en gemensam organisation medför naturligt helt andra krav på aktörerna då de dels är 

med i tidigare skeden än de normalt brukar vara, dels ställer det andra krav på individerna 

som går in i projekt. Att få med aktörerna i ett tidigare skede medför både för- och nackdelar, 

även om det är en majoritet fördelar sett till helheten. En av nackdelarna är att inte alla 

personer lämpar sig för att jobba i partneringprojekt, det ställer mycket högre krav gällande 

social förmåga och samarbetsförmågan. På grund av de högre kraven på social förmåga kan 

en person som är framstående inom sitt område inte jobba i partneringprojekt på grund av 

avsaknad av viss socialkompetens eller någon av de andra fundamentala egenskaperna.  

Eftersom partnering är beroende av att det finns tillit och ett gott samarbete i projektteamet 

diskuteras det alltid hur konflikthantering ska ske i projekten. Det är något som utifrån 

intervjuerna verkar fungera bra. Genom att ha fokus på att saker ska gå snabbt löses både 

problem och konflikter smidigt. När problem löses på ett tidigt stadium är de mycket enklare 

att lösa för att de inte hunnit eskalera. Men det gäller även att de i ett projekt jobbar utifrån 

den lagda planen på hur problem och konflikter ska lösas genom att följa 

konflikthanteringstrappan, samt att det inte får stanna särskilt länge på varje steg. 

6.4 Rekrytering 

Några av de intervjuade var inne på att partnering kan locka nya, unga människor till 

branschen, medan några var mer inne på att det fick människor att stanna kvar istället för att 

söka sig vidare. Båda är intressanta ingångsvinklar och båda kan nog stämma. Branschen är 

präglad av misstro och genom att börja arbeta i partnering kan denna bild ändras och 

byggbranschen kan få en positivare stämpel. En bransch som inte präglas av misstro lockar 

troligtvis till sig fler personer, men det är även något som kan få personer att stanna kvar som 

annars hade ledsnat på konflikter och misstro. Men det kommer ta lång tid innan synen på 

branschen kommer att ha förändrats helt då det tar tid att bygga upp ett förtroende. Men 

partnering känns i dagens samhälle som ett mer naturligt sätt att jobba på då det känns som 

att hela samhället fokuserar mycket på att alla ska hjälpa varandra. Det går även att göra 
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paralleller till skoltiden där många uppgifter ska lösas tillsammans i en grupp, något som är 

mycket mer likt partnering än traditionella utföranden av projekt i byggbranschen.  

6.5 Regelverk och incitament 

En av de största frågorna i arbetet är standardiseringen av regelverk för partnering, det är 

egentligen en så pass stor fråga att den skulle behöva en egen avhandling för att det ska gå att 

göra en ordentlig bedömning i frågan. Det är egentligen omöjligt att göra en bedömning 

utifrån detta arbete på huruvida det skulle behövas ett helt nytt regelverk eller enbart ett 

tillägg i något av de befintliga regelverken. Men resultaten från intervjuerna indikerar att 

någon form av standardisering behövas då det anses märkligt att basera avtal på regelverk 

som egentligen inte anpassade för sättet att jobba på. De två intervjuade som inte ansåg att 

någon standardisering av regelverk skulle behövas har troligtvis heller inte stött på problem i 

de partneringprojekt de jobbat i. Däremot om ansvarsfrågan dykt upp i ett projekt och de då 

kollar vad de standardiserade regelverken säger kan det bli problem då de är utformade för 

andra sätt att jobba på. Utöver ansvarsfrågan för olika delar i projekt nämnde bland andra 

specialistchef A att när byggnationen går in i garantitiden är det enbart entreprenören som 

har ansvar att lösa problem som dyker upp. Något som kan tyckas konstigt då resten av 

projektet genomförs i samverkan med beställaren och de andra aktörerna.  

Även för upphandling av framförallt projekt som faller under LOU skulle det behövas någon 

form av standardisering. Vid anbudsbedömning i traditionella entreprenader baseras det på 

hårda parametrar som är lätta att jämföra, men i partnering är det mycket mjuka parametrar 

vilket gör att det blir en subjektiv bedömning. Något som både kan göra det lättare och 

krångligare för en beställare att bedöma anbud, det kan bli lättare att välja den 

samarbetspartner de vill ha men det kan krångla till det ifall beslutet blir överklagat. Något 

inte enbart intervjuerna indikerat, utan Hagberg & Hjelt (2011) hade även de kommit fram 

till det i sitt arbete om partnering. Om beslutet överklagas är det andra personer som 

bedömer anbuden och granskar förhandlingen för att se om den gått rätt till. Men just på 

grund av att det blir en subjektiv bedömning kan bedömning bli helt annorlunda när någon 

annan granskar anbuden. Vilket självklart även kan vara en vinst då det är oklart hur något 

ska viktas och det går att motivera valen vilket kan påverka den som gör en senare 

granskning av förhandlingen. 

De ekonomiska incitamentens vara eller inte vara är också en svår fråga. Påverkan från de 

intervjuade var stor och beroende på den intervjuades åsikt framstod de ekonomiska 

incitamenten som positiva eller negativa. Men vid en noggrannare analys av resultatet från 

intervjuerna anses de ekonomiska incitamenten mestadels vara negativt och ge fel påverkan. 

Även om de ekonomiska incitamenten kan ge en positiv effekt om det är rätt personer i ett 

projekt så går det inte att riskera att ha med dem. 
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6.6 Typ av projekt 

Den tidigare forskningen och svaren från de intervjuade talade till viss del emot varandra 

gällande vilka typer av projekt partnering är en lämplig genomförandeform för. De 

intervjuade och den tidigare forskningen fokuserar på lite olika saker när det gäller om 

partnering är lämpligt för ett projekt eller inte. Rhodin (2002) ansåg att partnering 

egentligen passar för alla projekt då det blir ett ökat fokus på kvalitet och arbetsmiljö och i 

större projekt även ger potential för att sänka investeringskostnader. De intervjuade la stor 

vikt vid ekonomi och att det av den anledningen inte är lämpligt för mindre projekt att 

genomföras i partnering då de riskerar att bli dyrare än om de genomförs enligt de 

traditionella utförandeformerna. Eftersom allt i slutändan handlar om ekonomi och att göra 

den största vinsten kommer mindre och väldigt enkla projekt troligtvis sällan att genomföras 

i partnering. Men om det är så att det genom att genomföra projekt i partnering blir större 

fokus på både kvalitet och arbetsmiljö borde det vara anledning nog till att välja partnering 

som genomförandeform. Arbetsmiljön borde alltid få ett stort fokus då alla borde få komma 

hem från jobbet i samma skick som de kom dit i. Med dåligt fokus på arbetsmiljön ökar 

risken för arbetsplatsolyckor, både mindre allvarliga och så pass allvarliga att personer 

riskerar att avlida. Även en god kvalitet är något som borde ha en stor fokus, med en bra 

slutprodukt blir kunden nöjd och företaget får ett bra rykte. När det gäller partnering är ett 

bra rykte väldigt viktigt då mycket är baserat på tillit till de andra i projektet. Med en högre 

kvalitet på byggnationen får den även ett högre värde i sig, vilket gör att den ökade kostnaden 

till viss del enbart är kortsiktig och blir vid byggnationen, men i det långa loppet jämnar den 

ut sig. 

6.7 Nackdelar och risker 

Det finns några nackdelar och risker med att jobba i partnering. En av de största nackdelarna 

som setts är att det är väldigt beroende av vilka personer det är som jobbar i ett projekt, vilket 

även är en av styrkorna. Men i och med att det är så pass beroende av personliga egenskaper 

kan inte alla jobba i partneringprojekt vilket kan krångla till det om de ändå börjar i ett 

projekt. I vissa fall går det att åtgärda, men ibland kanske det inte går att få en person att 

ändra sig eller att byta ut den. Det är energi- och tidskrävande att byta ut någon eller att 

jobba tillsammans med någon som inte förstått konceptet eller inte är lämpad att jobba i 

konceptet. En risk som bland andra projektchef C och B pekade ut i strategisk partnering är 

risken för att de i teamet inte anser att de behöver jobba med workshops på samma sätt när 

de går in i nästa projekt då de anser sig känna varandra redan och att de vet hur de jobbar 

tillsammans. Men det kan bli skillnad från projekt till projekt vad partnering innebär och 

samarbete och tillit är något som är viktigt att hela tiden jobba på. Även om det tar tid och 

även kostar lite blir det i längden troligtvis ett bättre projekt med mindre problem. 

De intervjuade nämnde att det vid starten av många projekt måste läggas tid på att få 

beställaren att förstå vad partnering innebär, vilket troligtvis grundas i att det saknas en 

officiell definition av partnering och att alla beskriver partnering lite olika. Det är onödig tid 

att behöva lägga ner i ett projekt, men samtidigt sa de intervjuade att det i varje projekt 



33 

måste läggas tid på att definiera vad partnering innebär för dem. Det skulle behövas en 

officiell definition, men frågan är hur den ska vara. Det går utifrån de intervjuades 

beskrivningar att dra paralleller till den tidigare forskningen där de definierade partnering 

utifrån filosofen Ludwig Wittgensteins partneringblomma. Men att definiera partnering 

utifrån partneringblomman känns svårt då det inte ger en entydig definition vilket gör att 

begreppsförvirringen skulle kunna kvarstå. Å andra sidan kanske partnering är ett så pass 

komplext arbetssätt att det inte går att definiera det på ett bättre sätt än med 

partneringblomman. 

6.8 Källkritik och metodval 

Det finns alltid en risk vid muntliga intervjuer att inte komma ihåg exakt vad en person 

svarat ifall intervjun inte spelats in eller att missförstå det den intervjuade svarat. Att basera 

ett resultat enbart på intervjuer medför även en risk då det handlar om vad en person tycker 

och hur den har uppfattat något. Men genom att som i detta arbete ha ett flertal intervjuer 

och de intervjuade svarat förhållandevis lika, trots olika yrkesbefattningar och erfarenhet, 

blir svaren mer trovärdiga. Att basera större delen av arbetet på metodvalet intervjuer känns 

som att bra val av metod eftersom det som undersökts handlar om hur det fungerar i 

verkligheten. Alla intervjuade har aktivt jobbat i partnering i flera projekt vilket gör att de 

anses trovärdiga, vilket även de källor som använts för litteraturstudien gör. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med arbetet var att påvisa viktiga faktorer för att lyckas med ett partneringprojekt och 

varför det blir andra krav på personer i ett projekt när det genomförs i partnering kontra 

traditionella utföranden. Den främsta anledningen till att det ställs andra krav på 

projektorganisationen och personer i ett projekt utfört i partnering är att alla aktörer 

kommer in i ett tidigare skede och måste samarbeta på ett annat sätt än de tidigare behövt 

göra. Det medför andra krav på personliga egenskaper och konflikthantering. Partnering 

fungerar för alla typer av projekt oavsett omfattning, och innebär många positiva fördelar, 

exempelvis blir det ett större fokus på projektet och därmed också på kvalitet och arbetsmiljö. 

I mindre och/eller enkla projekt är den ekonomiska vinningen dock inte lika stor vid 

genomförande i partnering kontra traditionella utförandeformer. 

Det finns en rad faktorer som bidrar till ett lyckat partneringprojekt. De främsta är rätt 

personer med rätt egenskaper, att definiera partnering för varje projekt och att alltid sätta 

projektet främst. Ett bra sätt att få partneringtänket till hantverkarna är att genomföra 

workshops där de deltar samt att ha en bra dialog med dem. Diskutera 

partneringdeklarationen, olika mål och hur de kan påverka i projektet, något som troligtvis 

skulle göra dem mer engagerade och få dem att känna att de har möjlighet att påverka. En 

standardisering av regelverk skulle bidra till bättre partneringprojekt då flera konflikter 

skulle kunna undvikas och tid på att reda ut vem som ansvarar för vad inte skulle behövas. 

Standardiseringen skulle inte enbart underlätta vid projektgenomföranden, utan även vid 

upphandling. Dock är det oklart om det skulle behövas ett helt nytt regelverk för partnering 

eller om det skulle räcka med ett tillägg i något av de befintliga regelverken. De ekonomiska 

incitamenten borde inte användas då de negativa effekterna är större än de positiva.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Nedan följer tre förslag till fortsatt arbete. 

 Utförligare fördjupning inom standardiseringen av ett regelverk för partnering. Hur det skulle 

påverka partneringprojekt och om det skulle behövas ett helt nytt regelverk som enbart är 

anpassat för partnering eller om det skulle räcka med ett tillägg i AB och ABT. Vilka delar i AB 

och ABT skulle behöva en standardisering ifall det skulle räcka med ett tillägg. 

 De ekonomiska incitamentens påverkan på partneringprojekt. Om de behövs eller inte och 

eventuellt hur utformningen av de ekonomiska incitamenten bör se ut. 

 Hur förfrågningsunderlag bör utformas för att få den bästa upphandlingen vid 

partneringprojekt för att säkerställa att det bäst lämpade företaget med dess organisation 

upphandlas. 
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BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING INTERVJUADE 

 

Roll Littera 
roll 

Företag Datum 

Affärschef A 1 8 mars 
2016 

Affärschef B 1 18 mars 
2016 

Affärschef C 1 15 april 
2016 

Affärschef D 6 14 april 
2016 

Entreprenadingenjör A 1 16 mars 
2016 

Ledande teknisk 
specialist 

A 1 23 mars 
2016 

Partneringledare A 1 29 februari 
2016 

Partneringledare B 1 18 mars 
2016 

Platschef A 1 8 mars 
2016 

Produktionschef A 1 15 april 
2016 

Projektchef A 1 17 mars 
2016 

Projektchef B 1 22 april 
2016 

Projektchef C 5 14 april 
2016 

Projekteringsledare A 1 17 mars 
2016 

Projektledare A 4 7 april 
2016 

Projektledare B 7 7 april 
2016 

Specialistchef A 1 19 april 
2016 

VD A 2 16 mars 
2016 

VD B 3 6 april 
2016 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR ALLMÄNT OM PARTNERING 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med att jobba med partnering? (Ge några exempel) 

 Vilka faktorer ser du som viktiga för att lyckas i skede 1? Skede 2? 

 Vilka egenskaper anser du vara viktiga för att jobba i ett partneringteam? Anser du olika 

egenskaper behövas beroende på vilken roll en person har? 

 Om en deltagare i partneringorganisationen inte fungerar optimalt, ska den då bytas ut? Om 

ja, gör man det och hur går man till väga? 

 Anser du ekonomiskaincitament vara bra eller dåligt? Motivera 

 Anser du det bli någon kvalitetskillnad på slutprodukten om ett projekt utförs i partnering 

eller något av de traditionella utförandesätten? 

 Partnering som rekryteringsgrund? 

 Hur skulle ett standardiserat regelverk påverka partnering? 
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR FÖR FALLSTUDIE 

 Vad var din roll i projektet? 

 Grundläggande om projektet: 

o Vad byggdes? Ny-, till- eller ombyggnad? 

o Ekonomisk omfattning? 

o Tidsomfattning? Både produktionstid och projekteringstid. 

 Partnering: 

o Har projektbudgeten hållts? 

 Om inte, varför? 

o Har tiderna hållts? 

 Om inte, vad var det som påverkade? 

o Om projektet var ”lyckat”, vad var det som gjorde att allt gick ihop och blev bra tror 

du? 

o Fick ni alla aktörer att få ett partneringtänk, hur i sådana fall? 

o Har ni fått ner partneringtänket till hantverkarna och hur i så fall? 

o Hur fick ni alla att jobba mot målen? 
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