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Sammanfattning 
Examensarbetet inriktar sig på att analysera samverkansformen partnering inom den svenska 

byggbranschen. Rapporten utgör en kvalitativ studie där intervjuer har förts med verksamma 

personer från entreprenörs- och beställarsidan. Syftet med arbetet är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar lönsamheten i ett partneringprojekt utifrån en entreprenörs och 

beställares perspektiv samt att ta reda på om det råder skillnader mellan aktörernas definition 

av partnering. Syftet med studien är även att ge förslag till förbättringar som kan främja 

partnering. Vidare undersöker studien vad det finns för framgångsfaktorer och risker i att 

arbeta med partnering. 

 

Utmaningarna inom byggbranschen är att driva framgångsrika och lönsamma projekt. De 

svårigheter som finns är att varje projekt är unikt och att slutprodukten inte alltid är 

definierad. Det innebär att det är svårt att hitta generella standarder som är överförbara mellan 

projekten. Partnering är ett arbetssätt som öppnar upp för samarbete mellan entreprenör och 

beställare. 

 

Resultatet visar att entreprenörerna främst vill arbeta i partnering med en ekonomisk modell 

där ersättningsformen är löpande räkning. De ansåg att partneringprojekt i sig inte är 

lönsammare än andra fastprisprojekt. Ökad lönsamhet för entreprenörer kommer av att de 

arbetar långsiktigt och får en återkommande kund. För att beställaren skulle nå en ökad 

lönsamhet ansåg mer än hälften av beställarna att det viktigaste var att införa en ekonomisk 

modell med vinstincitament. Dessutom ansågs tidsbesparingar i projektet generera snabbare 

hyresintäkter och en ökad lönsamhet för beställaren. 

 

Viktigaste faktorn för ett framgångsrikt partneringsamarbete visade sig vara engagemang och 

delaktighet hos parterna i projektet. En annan betydande faktor ansågs vara ekonomin i 

projekten. Den främsta risken i partnering är kostnadsstyrningen och prognosarbetet. 

 

Avslutningsvis ges förslag på processer och verktyg som främjar partnering. En avgörande del 

är att arbeta med förtroende och tillit inom teamet. Resultatet av studien visar att det är direkt 

kopplat till om projektet bli en framgång eller en potentiell risk.  



 

 

Abstract 
This bachelor thesis analyses the partnering form of cooperation within the Swedish building 

industry. The report is a qualitative study where interviews have been conducted with 

individuals from both the entrepreneur’s and the client’s side. The purpose of this study is to 

investigate which factors have an impact on the profitability of a partnering project both from 

an entrepreneur’s and a client’s perspective and to find out if there are differences between the 

participants definition of partnering. The purpose of the study is also to give suggestions of 

improvements that could further partnering. Furthermore, this study examines what success 

factors and what the risks are to work with partnering. 

 

The challenges within the building industry are to run successful and profitable projects. The 

difficulties that exist are that each project is unique and that the end product is not always 

defined. This means that it’s difficult to find general practises that are transferrable between 

different projects. Partnering is a way of working that facilitates collaboration between 

entrepreneurs and clients. 

 

The results show that the entrepreneurs prefer working with an economic model where the 

form of payment was running account. Their belief is that partnering projects aren’t more 

profitable than other fixed price projects. Increased profitability for the entrepreneur stems 

from working in a long-term manner thus gaining a return customer. More than half of the 

clients suggested that for the client to have increased profitability the most important point is 

to instate an economic model with profit incentive. Savings in the project time would generate 

rental income quicker which would increase the profitability for the client. 

 

The most important factor for a successful partnering collaboration was shown to be 

dedication and participation from the parties in the project. Another significant factor was 

suggested to be the economics of the projects. The foremost risk of partnering is cost control 

and forecasting. 

 

Lastly some suggestions will be given of processes and tools that could further partnering. A 

crucial part is to work with confidence and trust in the team. The result of the study shows 

that it’s directly linked to whether the project becomes a success or a potential risk. 

  



 

 

Begreppsdefinitioner 

À-pris: pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete. 

AB: Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

ABT: Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader. 

Beställare/Byggherre: den som för egenräkning utför eller låter utföra byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader. 

Entreprenad: kontratsarbeten jämte förekommande ÄTA-arbeten. 

Entreprenadsumma: kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i 

förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdesskatt. 

Entreprenör: en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad. 

Förfrågningsunderlag: det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av 

anbud. 

Kontraktssumma: i kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, 

exklusive mervärdesskatt. 

Totalentreprenad: entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till 

beställaren svarar för projektering och utförande. 

UE: underentreprenör, den som inom arbetsområdet utför entreprenad åt entreprenören. 

Utförandeentreprenad: entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för 

projektering och entreprenören svarar för utförande. 

ÄTA: ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten. 
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1. INLEDNING 
I inledningen presenteras bakgrundsfakta och en problembeskrivning som leder fram till 

studiens syfte samt frågeställningar. Vidare beskrivs studiens avgränsningar och disposition. 

I samarbete med RO-Gruppen Göteborg AB är fokus på examensarbetet att analysera 

samverkansformen partnering inom den svenska byggbranschen. Utgångspunkten i rapporten 

är undersöka vilken syn som beställare och entreprenör har på att arbeta i partneringprojekt. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan år 2003 blir det allt vanligare att arbeta i partneringprojekt i byggbranschen (Bygg 

Dialog AB 2018). Denna samverkansform kräver att entreprenören och beställaren är 

delaktiga i byggprojektet genom hela byggprocessen från idé till färdigt projekt. En viktig 

förutsättning är att båda parter strävar mot gemensamma mål. 

 

Anna Kadefors (2002) menar att beställare i större utsträckning vill veta vad de betalar för och 

även kunna påverka det, samtidigt vill både entreprenörer och beställare slippa de fördyringar 

som tvister kring ändrings- och tilläggsarbete ofta medför. Vidare skriver Kadefors att det kan 

vara svårt för entreprenören att lämna ett komplett anbud eftersom beställaren många gånger 

inte kan precisera hur de vill att den färdiga produkten ska se ut. 

 

Det finns två grundläggande koncept för ekonomisk ersättning i ett byggprojekt. Det ena är en 

prisbaserad ersättningsform där betalning sker till ett fast pris. Det andra alternativet är en 

kostnadsbaserad ersättningsform som styrs av entreprenörens verkliga projektkostnader. Det 

finns flera varianter på kostnadsbaserade ersättningsformer. Exempel på det är riktpris med 

incitament och löpande räkning. I partneringprojekt används olika former av 

kostnadsbaserade ersättningsformer som förutsätter att entreprenören arbetar med öppna 

böcker (Olsson 2012). 

 

Cheng, Li och Love (2000) skriver i sin artikel att arbeta med öppna böcker innebär att total 

transparens ska genomsyra partneringprojektet och att parterna har full insyn i varandras 

ekonomiredovisning från början till slutet av projektet. Vidare skriver författarna att parterna 

måste ha god tillit och känna förtroende för varandra. Det innebär även att alla parter i 

projektet har ett ansvar som innebär att uppdatera samtliga aktörer i projektet om förändringar 

i projektet som bland annat kan innebära tilläggsarbeten eller förseningar. 

 

Författarna Gadde och Dubois (2010) anser att en möjlighet med partneringprojekt är att 

skapa långvariga relationer och ekonomiska besparingar genom att arbeta med öppna böcker. 

Författarna påpekar att det kräver ett förtroende mellan  

 som måste förtjänas och tar tid att bygga upp. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Kadefors (2002) är utmaningarna inom byggbranschen att driva framgångsrika och 

lönsamma projekt. De svårigheter som finns är att varje projekt är unikt och att slutprodukten 

inte alltid är definierad. Det innebär att det är svårt att hitta generella standarder som är 

överförbara mellan projekten. Partnering är ett arbetssätt som öppnar upp för samarbete 

mellan entreprenör och beställare. Enligt ett flertal källor (se bakgrund) finns det möjligheter 

att skapa långvariga relationer och ekonomiska besparingar om man arbetar i partnering. 
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Studien ska undersöka om den generella synen på partnering skiljer sig mellan entreprenör 

och beställare samt om det finns ekonomiska modeller eller incitament som parterna kan 

använda för att öka lönsamheten. Därmed känns studien aktuell inte bara ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, utan även för att främja synen och relationen inom partnering 

i byggindustrin. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som påverkar lönsamheten i ett 

partneringprojekt utifrån en entreprenörs och beställares perspektiv samt att ta reda på om det 

råder skillnader mellan aktörernas definition av partnering. Syftet med studien är även att ge 

förslag till förbättringar som kan främja partnering. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

• Vad finns det för incitament och ekonomiska modeller för att öka lönsamheten i 

partneringprojekt för entreprenör och beställare? 

• Vilka faktorer anser en entreprenör och beställare är viktiga för ett framgångsrikt 

partneringsamarbete? 

• Vilka risker anser en entreprenör och beställare att det finns med partnering? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att beskriva partneringprojekt inom den privata sektorn i 

svensk byggindustri. Studien kommer belysa partnering mellan två huvudaktörer, entreprenör 

och beställare, därmed kommer inte partnering med andra aktörer som till exempel 

underentreprenörer att behandlas. Intervjuerna är med ett undantag geografiskt avgränsade till 

att ske med yrkesverksamma personer i Västsverige. 

 

1.5 Disposition 

Studiens disposition redovisas i form av en tabell för att göra det mer överskådligt vad som 

tas upp i respektive kapitel, se tabell 1. 
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Tabell 1: Disposition. 

 

Kapitel Titel Innehåll 

1 Inledning Studiens bakgrund, problembeskrivning, 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

disposition. 

2 Metod Här presenteras metodval och en 

beskrivning hur den empiriska studien 

gått tillväga. 

3 Teoretiskt 

ramverk 

Här återges en sammanställning över 

litteraturstudien som gjorts gällande 

partnering. 

4 Empiri Det aktuella företaget presenteras samt 

bakgrund om intervjurespondenter. 

Insamlade data från intervjuer 

presenteras. 

5 Resultat Studiens frågeställningar besvaras 

objektivt med avseende på teori och 

empiri. 

6 Diskussion Studiens resultat diskuteras. Det ges 

förslag på en praktisk tillämpning av 

resultaten samt fortsatta studier. 

7 Slutsats Kapitlet beskriver översiktligt studiens 

resultat utifrån syfte och 

forskningsfrågor. 

 Referenser Fullständiga källor som använts i 

rapporten delges. 

 Bilagor Intervjuguide, följebrev, intervjulista, 

reduktionsmatris samt rådata från 

empirin. 
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2. METOD 
I det här kapitlet redovisas vald metodologisk ansats för utformning och design av studien. 

Vidare beskrivs hur metoden för insamling och analys av empiri gjorts. Det redogörs för hur 

urval, genomförande, bearbetning och etiska aspekter gjorts. Avslutningsvis presenteras 

studiens kvalitet, det vill säga validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Metodologisk ansats 

All forskning går ut på att relatera teori och verklighet till varandra. Verkligheten omnämns 

här efter som empiri. Det finns tre olika metodologiska ansatser som forskare kan arbeta med, 

deduktion, abduktion och induktion. Studien antog en deduktiv ansats eftersom att ett 

deduktivt angreppssätt till skillnad från ett induktivt möjliggör att härleda slutsatser ur teorin. 

Det deduktiva angreppssättet innebär att utifrån befintliga teorier härleda hypoteser, som 

avslutningsvis prövas empiriskt. Det kännetecknas av att befintliga teorier och principer får 

styra vilken information som ska inhämtas i samband med undersökningen. Vidare ansågs den 

deduktiva ansatsen lämpligast, då objektiviteten kan stärkas eftersom att utgångspunkten tas i 

befintlig teori. Om ett induktivt angreppssätt i stället valts kunde undersökningens resultat ha 

påverkats av forskarens subjektiva uppfattningar. Undersökningen underbyggs då inte av 

teori, som vid den deduktiva ansatsen (Patel & Davidson 2003). 

 

Arbetet genomfördes med hjälp av integrativa litteraturstudier för att inhämta information från 

tidigare vetenskapliga studier inom det aktuella ämnet. Teorin inhämtades genom att göra 

sökningar i databaser. De aktuella databaserna var: Inspec, Scopus och Web of Science. De 

sökord som användes vid sökning inom databaserna var: construction industry, partnering, 

profitability, production och cooperation. Genom att analysera de vetenskapliga artiklarna 

tillsammans med facklitteratur gavs en teoretiskbild om vad partnering innebär. Informationen 

i studien kommer från primär- och sekundärkällor. Primärdata kommer från empiriska studier 

i form av de kvalitativa intervjuerna. Litteraturstudiet i den teoretiska referensramen utgör 

sekundärdata. 

 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Vilken forskningsmetod som väljs beror på vilket svar på forskningen författaren eftersöker. 

Den kvalitativa metoden används för att förstå underliggande mönster och få djupare kunskap 

om ett ämne (Holme & Solvang 1997). 

 

En kvantitativ undersökning går ut på att samla in tal och siffror för att göra det möjligt att få 

fram kvantifierbara analyser. Vanligtvis används enkätundersökningar där syftet kan vara att 

ge en statistisk ögonblicksbild av hur vissa förhållanden hänger samman. Kvantitativa studier 

baseras på ett realistiskt perspektiv och resultaten ska gå att generalisera (Justesen & Mik-

Meyer 2011). Kritik som kan riktas mot den kvantitativa metoden är att den inte innebär 

någon djupare analys om ämnet. En kvantitativ metod med enkäter begränsar dessutom 

respondenterna med förutbestämda svarsalternativ, därför valdes den metoden bort i studien. 

 

Den kvalitativa metoden undersöker till skillnad från den kvantitativa metoden ett fenomen i 

dess kontext. Syftet är att den ska resultera i en ökad förståelse om fenomenet (Justesen & 

Mik-Meyer 2011). I denna studie ansågs den kvalitativa metoden vara mest lämplig eftersom 

den belyser många olika nyanser av ett fenomen. Metoden är öppen för oväntade förhållanden 

(Holme & Solvang 1997). 
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Studien antog ett fenomenologiskt perspektiv vars syfte är att beskriva respondenternas 

subjektiva erfarenheter av ett visst fenomen, i det fenomenologin kallar för en subjektiv 

livsvärldskontext. Det kan förklaras som att fenomenologin anser att kunskap inte beskriver 

en objektiv värld, utan det motsatta, att kunskap är återgiven i subjektets livsvärld. 

Tyngdpunkten i rapporten var att beskriva och analysera respondenternas erfarenheter av 

partnering och analysen blev således en subjektiv bedömning (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Inom fenomenologin är det inte möjligt att göra en statistisk generalisering av resultaten, dock 

anser Kvale (1997) att resultaten kan vara vägledande för andra fall. 

 

2.3 Insamling och analys av empiri 

Det empiriska data rapporten bygger på kommer från djupintervjuer med 13 respondenter. 

Intervjuerna genomfördes med verksamma personer inom byggbranschen. Syftet med 

intervjuerna var att undersöka olika beställares upplevelse av partnering för att kunna jämföra 

och dra slutsatser gentemot det studerade företagets syn. Intervjuerna var semistrukturerade 

med låg standardisering för att ge respondenterna möjlighet att få fritt utrymme. Slutna frågor 

valdes bort eftersom det innebär att respondenterna tvingas välja bland alternativ och blir 

låsta. Valet av semistrukturerad intervju ansågs lämplig eftersom det gick att anpassa 

intervjun genom att ställa följdfrågor och på så sätt få mer uttömmande svar. Respondenterna 

gavs möjlighet att tillägga något som de fann intressant (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

2.3.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden konstruerades med hjälp av rapportens syfte och frågeställningar. För att 

kunna analysera och dra slutsatser från empirin har frågorna i intervjuguiden underbyggs med 

teori från de vetenskapliga artiklarna. Intervjun baserades på semistrukturerade frågor för att 

bjuda in till reflektion och för att inte respondenterna skulle begränsas i sina svar. Ett antal 

frågor innebar att respondenten ombads att rangordna svaren på en femgradig skala. Högst på 

skalan var ett och det motsvarar viktigast och fem innebar att respondenten anser att det var 

av mindre betydelse. 

 

2.3.2 Urval 

Urvalet av respondenter baserades på ett experturval med verksamma personer inom 

byggbranschen. Enligt Jacobsen (2002) kan respondenterna vara personer som är villiga att 

lämna information, personer med stora kunskaper i ämnet eller personer som är bra på att 

uttrycka sig. Att använda ledande personer i beställar- och entreprenörsroller som 

nyckelinformatörer för denna studie var lämpligt eftersom att de besitter en djupkunskap och 

har en roll som är i en beslutsfattandeställning. De tillfrågade respondenterna valdes eftersom 

de ansågs kunna fatta strategiska och organisatoriska beslut som rör företaget, där partnering 

är en typ av strategiskt beslut och arbetsprocess. 

 

Antalet respondenter begränsades till 13 och syftet med den kvalitativa studien var inte att nå 

en statistisk generaliserbarhet, utan att få djupare kunskap om partnering i byggbranschen. 

Författaren McCracken (1988) menar att ett litet urval respondenter i kvalitativa studier i 

gengäld bidrar till en djupare undersökning. Det är innehållet i intervjuerna som är det viktiga 

och inte mängden information som räknas. I denna studie begränsades urvalet respondenter 

för att kunna genomföra intervjuer på ett djupare plan. 
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2.3.3 Genomförande 

En intervjuundersökning med 13 respondenter genomfördes. Den inledande kontakten med 

respondenterna togs via telefon. Datum och plats för intervjutillfället bestämdes och därefter 

skickades ett informationsbrev via e-post till samtliga respondenter. Informationsbrevet finns 

som bilaga 2. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjumall, återfinns som 

bilaga 1. Samtliga intervjuer spelades in med en inspelningsdosa för att i efterhand kunna 

transkribera svaren på frågorna på ett tillförlitligt sätt. En utav intervjuerna genomfördes via 

Skype eftersom att det av geografiska skäl inte gick att genomföra ett möte, även den 

intervjun spelades in. Syftet med intervjuerna var att analysera och utvärdera respondentens 

inställning till partnering. 

 

2.3.4 Bearbetning och Analys 

Efter intervjusessionen sammanfattades svaren på intervjufrågorna i en text. Jacobsen (2002) 

förespråkar tillvägagångssättet och anser att renskrivning av intervjuer är det första steget i 

bearbetningsprocessen från rådata till annoterade data. Vidare steg var att den skrivna texten 

skickades till respondenten för kompletterande och godkännande av svaren på frågorna. 

Därefter analyserade författaren svaren från respektive intervju utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Avslutande steget var att bearbeta samtliga intervjuer i 

överskådliga tabeller, se bilaga 5 och 6. En reduktionsmatris togs fram för att jämföra 

respondenternas utbildnings- och yrkesbakgrund, se bilaga 4. 

 

2.3.5 Etiska aspekter 

Samtliga respondenter har i studien anonymiserats för att inte respondenternas svar ska 

påverka framtida affärsrelationer. Beställare och beställarombud benämns enligt: A, B, C, D, 

E, F, G, H.1 och H.2. Eftersom att två beställare som intervjuats arbetar på samma företag 

fick de benämningen H.1 och H.2. Entreprenörerna benämns med bokstäverna: I, J, K och L. 

En översiktlig intervjulista finns som bilaga 3. 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2002) ska empirin uppfylla två krav, validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar om att ämnet uppfattas som relevant och att studien verkligen mäter det den avser att 

mäta. Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet och beskriver hur väl andra kan genomföra 

undersökningen och nå samma resultat (Justesen & Mik-Meyer 2011). Studien måste vara 

utförd på ett trovärdigt sätt och gå att lita på (Jacobsen 2002). Det ska nämnas att den 

kvalitativa metoden är mer subjektiv än den kvantitativa metoden på grund av att forskaren 

själv transkriberar det sagda ordet efter intervjun till skrift (Kvale 2007). Vid intervjun 

användes en inspelningsdosa för att kunna säkerställa att intervjuerna är tillförlitliga. 

 

För att hålla en hög validitet i studien har frågorna i intervjuguiden underbyggts av teori. 

Författaren var inför intervjun påläst på teorin om ämnet och kunde under intervjun ställa 

följdfrågor. Det medgav att paralleller mellan teori och empiri kunde föras redan vid 

intervjun. Med stöd i intervjuguiden anser författaren att validiteten i studien håller en hög 

nivå eftersom att intervjufrågorna uppfattas som aktuella och relevanta. 
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Enligt Jacobsen (2002) får resultatet inte påverkas av några uppenbara mätfel. För att kunna 

undvika felaktigheter i empirin och för att öka reliabiliteten i det empiriska materialet har 

transkriberingen översänts till respektive respondent för ett godkännande. Kvale (1997) kallar 

metoden för en kommunikativ validering och beskriver det som en uppföljande utvärdering av 

kunskapspåståenden genom dialog. På följande sätt har författaren givit respondenterna 

möjlighet att komma med synpunkter och korrigera materialet i undersökningen. 

 

2.5 Metodutveckling 

Intervjuerna utfördes i samråd med verksamma personer i byggbranschen. Respondenterna 

hade olika lång erfarenhet av att arbeta i byggbranschen och i synnerhet i partneringprojekt. 

Fördelningen mellan kön hos respondenterna var fem kvinnor och åtta män. För att öka 

tillförlitligheten mer och få fler vinklingar på fenomenet hade fler intervjuer kunnat 

genomföras. Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten är att utföra triangulering, vilket 

menas att flera forskningsmetoder kombineras (Justesen & Mik-Meyer 2011). I studien hade 

till exempel en enkätstudie kunnat komplettera resultatet. Inom den givna tidsramen var inte 

forskningstriangulering möjlig. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I följande kapitel redovisas den litteraturstudie och de teorier som ligger till grund för att 

kunna genomföra den empiriska studien. Generella teorier om partnering, bakgrund, 

definitioner och ingående delar i en entreprenad kommer att presenteras. 

 

3.1 Byggbranschen 

Sveriges byggindustri sysselsätter omkring 343 800 personer och år 2016 var 

nettoomsättningen 639 miljarder kronor. Siffrorna visar på en ökning om 71 procent över en 

tioårsperiod (Sveriges Byggindustrier u.å.a), (Sveriges Byggindustrier u.å.b). Utmaningarna 

inom byggbranschen är att driva framgångsrika och lönsamma projekt. De svårigheter som 

finns är att varje projekt är unikt och att slutprodukten inte alltid är definierad (Kadefors 

2002). 

 

Det är enligt AB Svensk Byggtjänst (2012) projektledningen som ska ansvara för det totala 

genomförandet och hur projektet administreras, leds och organiseras. Definitionen av ett 

projekt är: 

 

- att arbetsuppgiften ska vara avgränsad 

- att arbetsuppgiften ska genomföras under viss tid och ta resurser i anspråk 

- att arbetsuppgiften ska styras mot ett mål. 

 

Fernström (2009) skriver att i en studie gjord av KPMG upptäcktes att endast en tredjedel av 

alla projekt i byggbranschen levererades i tid. Samma studie visade att det var endast två av 

fem projekt som höll budgeten. Genom att arbeta med partnering i ett projekt kan omkring 

fem till tio procent av projekttiden förkortas. Att byggtiden förkortas jämfört med traditionellt 

byggande beror på att projektering, upphandling, projektutveckling och produktion sker 

parallellt. Partnering kan även bidra till att ekonomin i byggprojekt förbättras genom att 

entreprenör och beställare samverkar (Broome 2002). I kommande avsnitt beskrivs utförligt 

vad partnering är och hur det påverkar Sveriges byggindustri. 

 

3.1.1 Definition av partnering 

I Sverige har partnering ingen uttalad definition och det framgår inte vilka arbetsmoment som 

ska ingå. Inom svensk byggindustri benämns partnering som något framstående, där man 

strävar efter att nå gemensamma mål (Bjerle 2014). 

 

Studier i ämnet visar att det finns en rad olika definitioner av partnering. Bennett och Jayes 

(1995) beskriver partnering som ett ledningsförfarande som används av två eller flera 

organisationer i syfte att uppnå specifika affärsmål genom att maximera effektiviteten av varje 

deltagares resurser. 

 

En detaljerad definition av framgångsrik partnering är: ”Ömsesidigt överenskomna mål, 

interorganisatorisk förtroende, en mekanism för problemlösning och kontinuerlig förbättring i 

samband med benchmarkingprocessen.” (Naoum 2003, s. 74). 

 

Ytterligare en definition av partnerskap som nära inpå liknar den Bennett och Jayes (1995) 

har, är den som återges i texten ”Begrepp i bygg- och fastighetssektorn”: 



 

9 

 

"Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal samverka och 

ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt. 

Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, 

överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt 

mätbara förbättringar." (Hansson, Olander & Evertsson 2007, s. 90). 

 

Den sistnämnda definitionen passar den här studien eftersom fokus är att undersöka 

partnerrelationen mellan två aktörer, entreprenör och beställare, vars syfte är att samverka för 

att uppnå ett framgångsrikare projektresultat. I figur 1 illustreras partnerskapet grafiskt. 

 

 
 

Figur 1: Partnerskap mellan entreprenör och beställare. 

 

3.1.2 Bakgrund till partnering i Sverige 

Fernström (2006) skriver att allt fler byggherrar väljer att arbeta med partnering. De ser klara 

förbättringsmöjligheter som till exempel sänkta projektkostnader. Ursprungligen kommer 

partnering från USA och introducerades av US Army Corps i slutet av 1980-talet (Bjerle 

2014). Senare anammade byggherrarna i England partnering som en följd av att 

byggprojekten allt mer kantades av förseningar, konflikter och ökade kostnader. Likaså tog 

byggbranschen i Danmark tidigt sig an partnering. Partnering kan beskrivas som en process 

med mål att skapa en ”win-win” situation för både beställare och entreprenör. För att det ska 

fungera krävs att samtliga inblandade aktörer i partneringprojektet delger sina kunskaper 

(Fernström 2006). Partnering började implementeras i svensk byggindustri i slutet av 1990-

talet. Det råder en viss otydlighet om innebörden av begreppet (Bjerle 2014). Andelen 

partneringprojekt har ökat i Sverige och år 2012 hade det genomförts 1000 projekt i 

partnering (Fernström 2012). 

 

3.1.3 Lämpliga projekt för partnering 

Den allmänna anledningen att byggföretag väljer att arbeta med partnering beror på rationella 

beslut som har sin grund i ekonomiska incitament. Till skillnad från det anser Phua (2006) att 

besluten att använda partnering bör grunda sig i organisatoriska faktorer som ska ge fördelar 

åt affärsverksamheten. Exempel på det är att företag som använder partnering kan få större 

legitimitet på grund av fler konkurrensmöjligheter. Det i sin tur kan bidra till att beställare gör 

ökade investeringar hos företaget. Det finns ytterligare konkurrensfördelar om företagen 

förbättrar bygglogistiken, vilket genererar en ökad lönsamhet för den samma. 

 

Enligt Fernström (2009) passar det att använda partnering vid komplexa projekt där det kräver 

fördjupad kompetens och ett flertal möten. I enkla projekt som är projekterade eller projekt 

Partnering

BeställareEntreprenör
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som kan ha byggts tidigare är det bättre att arbeta med traditionella samarbetsformer. Vidare 

anser Fernström (2009) att det finns ett flertal punkter när partnering är ett mer fördelaktigt 

val, som till exempel när det strävas efter att sänka projektkostnaderna, spara in projekttid, vid 

projektutveckling där det går att ta fram alternativa lösningar och att arbeta med ständiga 

förbättringar. Liksom Fernström (2009) bedömer även Eriksson (2010) att partnering ska 

användas vid komplexa projekt där osäkerheten är stor samt tidsplanen pressad. 

 

Enligt Bresnen & Marshall (2000) passar inte partnering för små och mindre komplexa 

projekt. De är av mindre strategisk betydelse och medför inte stora kostnader som ger skäl för 

en gemensam strategi. Bennett och Jayes (1995) beskriver grunderna för en 

partnerskapsstrategi som sju pelare. Dessa sju pelare är: eget kapital, integration, 

marknadsföring, medlemskap, projektprocesser, strategi och feedback. Författarna anser att 

den viktigaste pelaren är strategin, eftersom att den ger stöd åt de andra pelarna. Strategin 

handlar om att ha en strategisk långsiktig planering som underbyggs av organisationsmål och 

projektspecifika mål. I förlängningen bidrar den strategiska pelaren till en vision. Företagets 

vision omfattar affärsplaner med strategiska och långsiktiga mål samt partnerskapshandlingar 

med mål för projekten. Den sjunde pelaren är feedback och den beskrivs som en länk mellan 

strategin och de fem andra pelarna. 
 

3.1.4 Partnering som arbetssätt 

Det är beställaren som avgör om projektet ska genomföras enligt partnering.  En förutsättning 

för att partnering ska fungera är att entreprenör och beställare utvecklar en relation som 

bygger på förtroende, tillit och öppenhet (Fernström 2006). 

 

Det finns enligt Olsson (2012) sex ingående moment i partnering: 

• Gemensam målbild 

• Gemensam projektorganisation 

• Gemensam riskanalys 

• Kontinuerlig uppföljning och förbättring 

• Öppenhet i frågor av gemensam art/öppna böcker  

• Konfliktlösningstrappa 
 

En arbetsgrupp bestående av entreprenören, beställaren, konsulter och underentreprenörer 

utgör en projektorganisation. De har i uppgift att ta fram ett gemensamt måldokument. 

Efterföljande moment är att ta fram en gemensam riskanalys och arbeta med kontinuerliga 

uppföljningar samt förbättringar. Samtliga inblandade i projektet ska dessutom löpande 

redovisa uppkomna risker och möjligheter i projektet. För att underlätta arbetet används en 

konfliktlösningstrappa. Det finns även en operativ styrgrupp som har till uppgift att lösa 

uppkomna konflikter. Den största skillnaden mellan traditionell upphandling och projekt som 

genomförs i partnering är öppenheten. Entreprenören ska öppet redovisa ekonomin i projektet 

för beställaren (Olsson 2012). 

 

Rhodin (2012) anser att partnering som arbetssätt inte enbart handlar om gemensamma mål 

och öppna böcker, utan även om att arbeta med ständiga förbättringar och teknisk samverkan i 

integrerade team. Kadefors (2004) menar att om partnering ska fungera rekommenderas att 

inte bara hårda mål som kostnad, tid och kvalitet formuleras. Det krävs att även mjuka mål 

som till exempel hur arbetsprocesser för problemlösning ser ut och hur relationer byggs upp. 
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Det är många som misstror partnering för att vara en ny entreprenadform, vilket är fel. 

Partnering är inte heller likställt med att vara en ersättnings- eller upphandlingsform. 

Partnering är en samverkansform och som i alla entreprenader ska de ingående affärsdelarna 

entreprenad-, ersättnings- och upphandlingsform väljas, se figur 2 (Bjerle 2014). De olika 

affärsdelarna beskrivs utförligt i avsnitt 3.2–3.5. 

 

 
 

Figur 2: Entreprenadöversikt (Bjerle 2014, s. 18). 

 

3.2 Entreprenadformer  

Inom byggindustrin finns två entreprenadformer, utförandeentreprenad och totalentreprenad. 

Kontraktsförhållandena benämns enligt AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader samt ABT 06, Allmänna Bestämmelser för 

Totalentreprenader. AB 04 och ABT 06 är standardavtal som främst är utformade för 

fastprisentreprenader. De anger vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger mellan 

entreprenör och beställare. Väljs partnering som arbetssätt kan det vara tvunget att anpassa 

avtalen. Problematiken ligger i att standardavtalen är anpassade till att beställaren ska svara 

för risken i det som inte är kalkylerbart och entreprenören ska svara för det kalkylerbara. 

Inträffar de situationer under entreprenadtiden som inte varit kalkylerbara ska entreprenören 

få ersättning för ÄTA-arbeten (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten). I flera fall har det 

föranlett tvister mellan entreprenör och beställare utifrån vad som är kalkylerbart eller ej 

(Bjerle 2014). Enligt Fernström (2006) kom partnering att börja användas som en motreaktion 

på de tvister som byggbranschen kantades av. 

 

3.2.1 Utförandeentreprenad (AB 04) 

I en utförandeentreprenad är det beställaren som svarar för projektering och redovisar 

specifikt i förfrågningsunderlaget vad projektet avser. Entreprenören ska prissätta 

förfrågningsunderlaget och lämna ett anbud till beställaren. Om entreprenören i ett senare 

skede tilldelas arbetet ansvarar den då för utförandet enligt förfrågningsunderlaget. För 

partneringprojekt innebär utförandeentreprenader en rad nackdelar. Det handlar om att 
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entreprenörens kompetens och erfarenhet inte kommer till sin rätt. Entreprenörens möjligheter 

att ta fram tekniska lösningar begränsas och det kan leda till mindre kreativitet samt 

engagemang. En fördel för beställaren att genomföra partnering i utförandeentreprenader är 

att de innehar en ökad kontroll över slutproduktens funktion. Gemensamma fördelar för 

parterna är att riskfördelningen blir jämn och ansvarsförhållandena tydliga (Olsson 2012). 

 

3.2.2 Totalentreprenad (ABT 06) 

I Sverige blir det vanligare med totalentreprenader. Det innebär att beställaren ställer specifika 

krav på funktion som entreprenören blir ansvarig att ta fram genom projektering. 

Entreprenören ska svara för att både funktionskraven och utförandet genomförs (Kadefors 

2004). Det vanliga är att upphandlingen baseras på systemhandlingar. Partnering inom 

totalentreprenader kommer mer till sin fulla rätt eftersom att detaljprojekteringen kan utföras i 

samverkan mellan entreprenör och beställare under entreprenadtiden. Det medför att 

entreprenörens nyckelkompetens och erfarenhet kan utnyttjas och bidra till framtagandet av 

mer kostnadseffektiva och bättre tekniska lösningar. I en totalentreprenad är kraven på 

beställarens kompetens inte lika hög (Olsson 2012). 

  

3.3 Upphandlingsformer 

I Sverige finns det tre upphandlingsformer av en entreprenad att välja bland: delad 

entreprenad, generalentreprenad och samordnad generalentreprenad (Bjerle 2014). 

Upphandlingsformerna ska skiljas mot entreprenadformerna. Där det förstnämnda reglerar 

antalet entreprenörer som ska handlas upp samt entreprenörernas förhållande till varandra. I 

en delad entreprenad är det beställaren som handlar upp och skriver avtal med samtliga av 

projektets entreprenörer. Förfarandet innebär att entreprenörerna blir sidoentreprenörer till 

varandra. I en generalentreprenad handlar beställaren upp en entreprenör, vilken benämns 

generalentreprenör. Därefter handlar generalentreprenören upp ett antal underentreprenörer 

som i sin tur benämns sidoentreprenörer (Förlags AB Bygg & teknik u.å.). Den sista 

upphandlingsformen liknar en delad entreprenad och innebär att beställaren handlar upp 

entreprenörer. Avtalen överförs tillsammans med entreprenörerna till en generalentreprenör. 

Generalentreprenörens uppgift är att i de avtal beställaren ingått, träda in i beställarens ställe. 

Nackdelen med den samordnade generalentreprenaden är att den ställer krav på att beställaren 

har kompetens i upphandling samt gränsdragning mellan entreprenaderna. Den anses således 

mer komplicerad än en upphandling i generalentreprenad (Svensk Byggtjänst u.å.). 

 

3.4 Ersättningsformer 

Det finns en rad olika ersättningsformer inom byggbranschen. Val av ersättningsform beror på 

om projektet genomförs med traditionella projektledningsförfaranden eller enligt partnering 

(Olsson 2012). De olika ersättningsformerna presenteras i avsnitt 3.4.1–3.4.5. 

 

3.4.1 Fast pris 

En traditionell ersättningsform är fastpris, vilket innebär att beställare och entreprenör 

beslutar om en kontraktssumma. Priset är fast och kan användas för både utförande- och 

totalentreprenader (Olsson 2012). 
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3.4.2 Löpande räkning 

Ersättningsformen löpande räkning innebär att entreprenören betalas i efterhand för verkliga 

kostnader och den andra delen består av ett fast entreprenörsarvode. De ingående delarna i 

entreprenörsarvodet är kostnader för centraladministration, räntor och vinst. 

Entreprenörsarvodet är en fast procentsats som beror på produktionskostnaderna (Olsson 

2012). 

 

3.4.3 Riktpris med incitament 

Ersättningsformen innebär att ett riktpris för entreprenaden bestäms tillsammans med en 

procentsats mellan entreprenör och beställare för vinst eller riskfördelning. När entreprenaden 

är slutförd regleras riktpriset mot den verkliga kostnaden. Riktpriset motsvarar ett 

jämförelsetal som anges i kontraktshandlingarna och motsvarar inte ett lägsta pris. Riktpriset 

kan ändras om det sker förändringar som påverkar slutprodukten väsentligt, ändringar av 

mindre karaktär regleras med ÄTA-hantering (Olsson 2012). 

 

I Sverige går utvecklingen inom partnering mot att ersättningsformen riktpris med incitament 

väljs på produktionsdelen och att det är ett fast pris på arbetsplatsomkostnader och vinst 

(Olsson 2012). Figur 3 beskriver hur fördelningen kan se ut mellan beställare och entreprenör 

med hänsyn till riktpriset. Beroende på om den verkliga kostnaden överstiger eller understiger 

riktpriset, delar beställaren och entreprenören procentuellt på mellanskillnaden. 

 

 

Figur 3: Riktpris med incitament (Olsson 2012, s. 12). 

 

3.4.4 Riktkostnad utan incitament 
I ett projekt som ersätts enligt riktkostnad utan incitament, innebär det att kostnaden delas upp 

i två delar, en fast och en rörlig del. Produktionsdelen utgör den rörliga delen och den fasta 

delen avser allmänna omkostnader samt entreprenörens vinst (Olsson 2012). Enligt Bjerle 

(2014) kan riktkostnaden sättas när det tidiga skedet, det vill säga när den inledande 

projekteringen av projektet är färdigställd samt riskanalysen är gjord. Riktkostnaden är ett 

överenskommet belopp mellan entreprenör och beställare och baseras på entreprenadens 

kalkylerbara omfattning. 
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Om beställaren vill kunna skapa priskonkurrens i anbudsstadiet kan produktionsdelen i 

projektet vara på en riktkostnad utan incitament i kombination med att vinst och 

overheadkostnader är till ett fast pris, med möjlighet till en bonus för entreprenören om en 

måluppfyllelse uppnås. Resultatet av modellen innebär att entreprenören får betalt för de 

verkliga produktionskostnaderna samt att diskussion om förändringar av riktkostnaden 

undviks (Olsson 2012). 

 

3.4.5 Budgetmodellen 
Budgetmodellen innebär att partnering teamet tar fram en budget för hela projektet som 

omfattar projektets alla kostnader. Produktionskostnaderna är på löpande räkning. 

Projekteringskostnaderna svarar för en rörlig del av modellen. Entreprenörens 

overheadkostnader samt vinst utgör en fast del. Den fjärde delen är en gemensam riskpott 

mellan entreprenör och beställare för oförutsedda händelser (Olsson 2012). Figur 4 illustrerar 

budgetmodellen grafiskt. 

 

 
 

Figur 4: Budgetmodellen (Olsson 2012, s. 62, adapterad av Hultén 2018). 

 

3.4.6 Öppna böcker 

I projekt där kontrakten baseras på riktpris eller budgetmodellen kan ekonomin i projektet 

hanteras med öppna böcker. Det innebär att beställaren får öppet och med transparens ta del 

av entreprenörens löpande kostnader. Enligt Olsson (2012) gör arbetet med öppna böcker att 

deltagare i projektet arbetar med en ökad kostnadsmedvetenhet. Ytterligare en fördel är att 

beställaren endast betalar för de risker som sker. En nackdel är att i partneringprojekt där 

ekonomin hanteras med öppna böcker krävs ett utvecklat förtroende mellan entreprenör och 

beställare. 
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3.5 Partneringformer 

Partnering ska enligt Olsson (2012) ses som ett sätt att styra och organisera samarbetet i 

enskilda eller flera projekt i byggprocessen. Partnering är inte en ny entreprenadform. De 

olika partneringformerna presenteras i avsnitt 3.5.1–3.5.3. 

 

3.5.1 Ramavtal 

Ramavtal innebär att beställaren skriver ett avtal med en eller flera entreprenörer inom en viss 

tidsperiod, i syfte att senare kunna tilldela arbeten enligt avtalet. Den maximala löptiden på ett 

ramavtal är fyra år. Det är inom partnering lämpligt att välja ramavtal när ett flertal liknande 

projekt ska utföras (Olsson 2012). Resultatet blir att stora besparingsmöjligheter möjliggörs 

och används optioner kan det generera besparingar om 20–40 procent. Ramavtal väljs även 

för drift- och underhållsarbeten inom byggbranschen (Fernström 2006). 

 

3.5.2 Projektpartnering 

Projektpartnering avser samverkan mellan entreprenör och beställare i enskilda projekt. 

Fördelarna med projektpartnering är att parterna allt eftersom projektet fortlöper arbetar med 

ständiga förbättringar och att hitta bättre lösningar. Trots att det görs ändringar under 

pågående byggproduktion, är det inom partnering möjligt att hålla tidplanen om parterna 

samverkar. Om det görs besparingar i projektet är det många beställare som använder 

överskottet för att göra kvalitets- eller funktionsförbättringar (Fernström 2006). 

 

Projektpartnering leder även till fördelar för entreprenören genom att de har möjlighet att 

påverka genomförandet samt val av lösningar. På så vis kan de arbeta effektivare och leverera 

en slutprodukt till rätt pris och i rätt tid till beställaren. Dessutom leder projektpartnering till 

ökad trivsel bland projektdeltagare, delvis eftersom att det innebär färre konflikter än i 

traditionella byggprojekt. Ekonomin i partnering anses vara lättare att följa upp, då det i 

kontraktet ska framgå hur betalplaner, ersättning och incitament ska fördelas (Fernström 

2006). 

 

3.5.3 Strategisk partnering 

Strategisk partnering kan beskrivas som att en byggherre valt en entreprenör att samverka 

tillsammans med i flera projekt. Projektets omfattning kan vid start vara okänt och arbetssättet 

inom strategisk partnering går ut på att parterna tillsammans utvecklar projektet. De arbetar 

fram tekniska lösningar som kan innebära sänkta kostnader, kortare genomförandetid och ett 

kontinuerligt förbättringsarbete. Med hjälp av en modell som innehåller begreppen 

projektprocesser, integration, tillhörighet, rättvisa, jämförelser, återkoppling och strategi kan 

man få en förståelse för vad som är av betydelse för att utveckla ett arbetssätt som är 

överordnat det enskilda projektet. Strategisk partnering är särskilt passande om det är en 

ansträngd tidsplan för ett flertal projekt, eftersom att parterna arbetar med ständiga 

förbättringar som till exempel att eliminera de icke värdeskapande momenten (Rhodin 2012). 

Fernström (2006) anser liksom Rhodin (2012) att strategisk partnering leder till sänkta 

kostnader i takt med att en upprepningseffekt uppnås. Strategisk partnering är en långsiktig 

samverkan och ofta en del av beställarens verksamhetsstrategi. Ytterligare en fördel är att 

beställaren sparar tid och kostnader på att inte göra enskilda upphandlingar. 
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3.6 Ekonomi 

Att arbeta i partneringprojekt kan enligt författaren Broome (2002) leda till att besparingar 

mellan två och tio procent uppnås, i jämförelse med att arbeta på ett traditionellt sätt utan 

samarbete mellan parterna. Det går att göra besparingar på närmare 30 procent genom att 

handla upp flera partneringprojekt samtidigt och arbeta enligt modellen för strategisk 

partnering. I följande tre avsnitt presenteras ekonomiska modeller, hur partnering kan ge ökad 

lönsamhet samt de ekonomiska riskerna. 

 

3.6.1 Ekonomiska modeller i partnering 

Fernström (2009) skriver att det traditionella inom byggbranschen är att byggprojekten 

handlas upp till ett fast pris eller à-priser. Problemet med de ersättningsformerna är att om 

partnering väljs finns det oftast inte färdiga handlingar som kan prissättas vid upphandlingen. 

Den ekonomiska modellen inom partnering baseras på att handla upp de ekonomiskt mest 

fördelaktiga lösningarna. Modellen innebär en kombination av hårda och mjuka parametrar. 

De hårda parametrarna är till exempel ekonomi och tid. Nöjd kund-index, NKI, och minskade 

olyckor är exempel på mjuka parametrar. Vilken ersättningsform och ekonomisk modell som 

väljs beror på projektförutsättningar tillsammans med beställarens riskbedömning. En del 

beställare vill minimera risken och anser att projektet ska baseras på en budget med ett 

takpris, visar det sig att takpriset överskrids belastar det entreprenören. Fernström (2009) 

menar att priset kan delas upp i ett antal punkter som beskrivs nedan: 

 

• Första delen av priset består av entreprenörens administrativa kostnader och vinst. 

Entreprenörens vinst utgörs av en fast procentsats, som senare räknas om till krontal 

när riktpriset är fastställt. 

• Därefter ges ett förslag på en incitamentslösning samt en eventuell bonus presenteras. 

• Sista steget är att bestämma om projekteringskostnaderna ska vara till ett fast pris eller 

som timersättning. 

 

När omkring 80 procent av projekteringen är färdigställd bestäms ett riktpris. Det är enligt 

Fernström (2009) viktigt att definiera vad som är riktprisändrande. Om beställaren gör tillägg 

som kräver utökade ytor ska det vara riktprisändrande. 

 

Inom partnering finns det olika ekonomiska modeller som stimulerar samverkan. Ett exempel 

är riktpris med eller utan incitament för produktionsdelen i en kombination med fastpris på 

arbetsplatsomkostnader och vinst. En annan modell som främjar samverkan inom 

partneringprojekt är budgetmodellen som nämns utförligt under avsnittet ersättningsformer. 

Genom att välja någon av modellerna kan de ekonomiska riskerna minimeras både för 

beställaren och entreprenören (Fernström 2009). Mer ingående om de ekonomiska riskerna 

följer längre fram i rapporten. 

 

3.6.2 Ökad lönsamhet 

Ekonomiska incitament är enligt Eriksson (2010) en viktig drivkraft och motiv för partnering. 

Genom att införa incitament där beställaren och entreprenören delar på vinsten bidrar det till 

en ”win-win” situation. De delar även på risken enligt en förutbestämd procentfördelning. I en 

studie Eriksson (2010) genomförde visade det sig att den viktigaste faktorn när det gäller ökad 

lönsamhet var att vinst och bonusar var knutna till projektgruppens prestanda, än till enskilda 

aktörer inom projektet. Det bidrog till en ökad lönsamhet för alla parter, vilket är målet med 
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partnering. I ett av projekten i studien var ersättningen endast kopplad till enskilda aktörer och 

resultatet blev att samarbetet i projektgruppen försvårades. 

 

Liksom Eriksson (2010) anser Fernström (2009) att ett lönsamhetssystem som beror på 

individuella prestationer motsäger sig meningen med partnering vars syfte är att gemensamt 

skapa en slutprodukt som bland annat leder till ekonomiska besparingar. Eriksson (2010) 

anser att arbeta med traditionell fastprisersättning bidrar till en vinna eller förlora situation, 

snarare är en ”win-win” situation och är inget som främjar partnering. Dock är en väsentlig 

del av partnering att med öppna böcker och Eriksson (2010) menar att ekonomiska incitament 

kan ses som en frivillig del, trots att det är en viktig drivkraft. 

 

På en företagsnivå kan ekonomiska incitament agera som en motivator. En högre avkastning 

kan medföra att entreprenören prioriterar projektet högre jämfört med andra projekt. Företaget 

tilldelar projektet den kunnigaste personalen. Det ska nämnas att vanligtvis är det för enskilda 

beslutsfattare angelägnare att överordnade anser att den valda strategin är passande, än att den 

ger det mest gynnsamma resultatet. Det stödjer att ekonomiska incitament som gynnar 

samarbetet är eftersträvansvärt (Kadefors 2004). 

 

3.6.3 Ekonomiska risker 

Bresnen och Marshall (2000) riktar kritik mot att använda ekonomiska incitament. De menar 

att det inte är tillfredställande att ha ekonomiska incitament inom partnerskapsprojekt 

eftersom det finns problem med att besluta om hur fördelningen av vinster och risker mellan 

beställaren och entreprenören ska se ut. Även Kadefors (2004) anser att ekonomiska 

incitamentsmodeller har dolda nackdelar. Med det menas att det kan leda till arbete efter 

regler, snarare än ett tillstånd av samarbete. Ekonomiska incitament kan innebära att ett starkt 

ekonomiskt egenintresse tillskrivs ena parten. Med det menas att i stället för att arbeta med att 

hitta tekniska lösningar som främjar projektet, så hamnar den egna potentiella vinsten i fokus. 

 

Dessutom kan ekonomiska incitament bidra till att beställare upplever sig i en utsatt ställning 

till entreprenören, vilket leder till en ökad kontroll. Det kan innebära att beställaren använder 

sig av detaljerade kontraktsspecifikationer för att övervaka projektresultatet. Övervakningen 

kan i sin tur hämma förtroendet mellan parterna. Allt för detaljerade kontraktsspecifikationer 

är dessutom tidskrävande och ett mål för ökade transaktionskostnader. Slutligen kan ett starkt 

fokus på ekonomiska incitament tillskriva ena partnern ett egenintresse, framför att arbeta för 

projektets främsta (Kadefors 2004). 

 

Kadefors (2002) skriver att för entreprenören innebär projekt med en låg lönsamhet en risk. 

Inom svenska partnerskapsprojekt är det normalt att entreprenören belönas med hänsyn till 

prestation enligt kunden, till exempel nöjt kundindex. Kritik riktas mot det eftersom Kadefors 

(2004) menar att det inte säger något om allmänna uppfattningen om ömsesidigt förtroende 

och respekt. Den största risken beror på att förtroendet är kopplat till kontraktet, vilket medför 

en ekonomisk risk. Det ska nämnas att genom att öka förtroendet kan det uppmuntra till ett 

större informationsutbyte vad gäller projektekonomin. 

 

Författaren Broome (2002) anser att beroende på val av ersättningsform är riskfördelningen 

mellan entreprenör och beställare olika fördelad. Resultatet av antagandena har sammanställts 

i tabell 2. Som framgår är den största risken för beställaren löpande räkning. För 

entreprenören är den främsta risken i byggprojekt ersättningsformen fastpris. Det beror på att 
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entreprenören sitter med hela risken om kalkylen i projektet inte håller, men även möjligheten 

till vinst. Riktpris med incitament innebär en fördelning av risk och vinst mellan partnerna. 

 

Tabell 2: Riskfördelning (Olsson 2012, s. 72). 

Ersättningsform Risk för beställaren Risk för entreprenören Beställarens inflytande/kontroll 

Fast pris Låg Hög Lågt 

Löpande räkning Hög Låg Högt 

Riktpris med incitament Medel Medel Medel 

 

3.7 Framgångsrik partnering 

Olsson (2012) skriver för att uppnå framgång inom partnering krävs det att förtroende byggs 

mellan entreprenör och beställare. Framgångsrik partnering leder till högre kvalitet på 

slutprodukten och att dyra ÄTA-arbeten undviks. En tredje faktor är att det tekniska 

kunskapsutbytet mellan aktörer inom partneringprojektet förbättras. Enligt Fernström (2009) 

finns det flera anledningar till att framgång uppnås, det beror bland annat på minskade 

kostnader och färre tvister. 

 

För att nå framgångar anser Eriksson (2010) att det är nödvändigt att öka förståelsen om vad 

partnering innebär. Fernström (2006) menar att den svenska byggprocessen kommer att 

förbättras genom att byggherrarna väljer att arbeta i partnering i projekten. På sikt kommer en 

erfarenhetsbank att skapas med projekt som utförts genom partnering, vilket kan leda till att 

de beställare som är tveksamma till partnering kan få referenser på framgångsrika projekt. 

 

Framgångsrik partnering har en inverkan på den globala hållbara utvecklingen. Det innebär att 

tillväxt sker utan att det äventyrar framtida generationers möjligheter. Inom hållbar utveckling 

finns tre grundpelare: hållbar ekonomisk-, hållbar ekologisk- och hållbar social utveckling. 

Inom byggbranschen definieras det hållbara byggandet som ett resurseffektivt byggande. 

Genom att byggföretag arbetar med energieffektivisering, bygger effektivt under 

produktionsprocessen och återanvänder material bidrar det till en ekologisk hållbar 

utveckling. Det är beställaren som har den yttersta möjligheten att påverka det hållbara 

byggandet. Genom en ökad samverkan mellan beställare och entreprenör kan högre kvalitet 

avseende hållbar utveckling uppnås. Mest avgörande är produktens livstidsfunktion (Sveriges 

Byggindustrier u.å.c). Som Fernström (2009) skriver möjliggör samverkan i partnering att 

byggprojektet löpande kan utvecklas och förbättras allt eftersom projektet fortlöper. På så vis 

kan projektet modifieras till en slutprodukt som är effektivare och med högre kvalitet jämfört 

med vid traditionellt byggande. 

 

I en studie där 280 byggprojekt undersöktes visade det sig att partneringprojekten var mer 

framgångsrika än de traditionella byggprojekten. Bedömningen baserades på sex kriterier för 

framgång: teknisk prestation, tidplan, undvikande av konflikter, tillgodosett kundbehov, 

kostnadskriterier och det övergripande projektresultatet. På alla sex faktorer var de 136 

partneringprojekten mer framgångsrika jämfört med de övriga projekten (Larson 1995). 

 

Enligt Kadefors (2004) beror framgång på att tidigt i projektet arbeta med uppbyggnad av 

teamet och övergripande kommunikation. Det har visat sig stärka förtroendet och samarbetet 

inom teamet. Förtroendet kommer av att aktörerna förbättrar förståelsen för tillit inom teamet. 

Ett ökat förtroende bidrar till att förbättra projektets prestationsförmåga. Genom att satsa på 

en förbättring av det interorganisatoriska lagarbetet kan partnering generera fördelar för 

svenska byggföretag. 
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3.8 Problem och risker med partnering 

Det finns risker i alla byggentreprenader som måste hanteras av entreprenör och beställare. I 

förfrågningsunderlaget kan det finnas fel och brister som senare leder till krav på 

tilläggsersättningar. I en entreprenad ska entreprenören kunna begära rimlig ekonomisk 

ersättning för tillkommande arbeten. Det kan inträffa oförutsedda händelser under 

entreprenadtiden som ger skäl till ersättning. För att kunna hantera riskerna krävs det att ett 

förtroende byggs upp mellan beställare och entreprenör. Vad gäller partneringprojekt ska en 

riskanalys baserad på projektmålen genomföras. Ju mer komplext och kostnadskrävande ett 

byggprojekt är, desto större är riskerna och det finns enligt Olsson (2012) fördelar att bedriva 

projektet i samverkansform. 

 

Kadefors (2004) skriver att en risk med partnering är att om det är oerfarna projektdeltagare 

tenderar de att ta en roll som är lik den som finns inom den traditionella 

projektledningsmodellen. Det beror på att det finns svårigheter i att bevara 

samarbetsrelationer och förtroende inom byggprojekt. Anledningen är att avtalsmässiga 

incitament inom partnering har visat sig en negativ inverkan på det kreativa lagarbetet inom 

projektteamet. När problem i projektet uppstår hindras samverkansinteraktionen, om det 

saknas kunskap och förståelse för hur en partnerskapsrelation ska vara. 

 

En annan del av risken med partnering är att det inte finns någon exakt definition om vad 

partnering innebär. Otydligheten om vad som ska ingå i partnering kan skapa förvirring (Saad, 

Jones & James 2002). Ytterligare en risk är att även om partnering används på rätt sätt, men i 

fel typ av projekt, kan det medföra att insatserna i form av tid blir större än fördelarna 

(Eriksson 2010). 

 

Slutligen finns problem att partnering inte alltid enkelt kan genomföras på grund av att det 

saknas samarbete mellan aktörerna. Det samarbetsförhållande som krävs för att partnering ska 

fungera kräver att det sker en organiserad förändring av processer, attityder och strukturer 

från det traditionella sättet att arbeta (Eriksson & Pesämaa 2007). 
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4. EMPIRI 
I avsnitt 4.1 ges en beskrivning av företaget där studien genomförts. I avsnitt 4.2 återges 

empiriska data från entreprenörerna i form av intervjusvar. Vidare i avsnitt 4.3 presenteras 

beställarna samt deras svar. I efterföljande avsnitt 4.4 återges resultatet av parternas val av 

ersättningsform. Avsnitt 4.5 presenterar framgångsfaktorer och i det avslutande avsnittet 4.6 

delges risker. 

 

4.1 Beskrivning av företaget 

RO-Gruppen Göteborg AB är ett byggföretag som grundades år 2012 av Marcus Bramer och 

Dan Eineryd. Företaget är ett dotterbolag i koncernen RO-Gruppen AB (RO-Gruppen u.å.a). 

År 2017 omsatte koncernen 854 MSEK och det är i år 180 anställda. RO-Gruppen startade i 

Borås år 1982 och har gått från att vara litet familjeföretag till att idag vara ett av Sveriges 

mest attraktiva och snabbväxande byggföretag (RO-Gruppen u.å.b). Koncernen är en 

komplett byggare och är verksamma byggare inom entreprenad, bostäder, 

hyresgästanpassning, byggservice, ombyggnation, butiksetablering, tillbyggnation och 

konceptbyggnation (RO-Gruppen u.å.c). 

 

RO-Gruppen har en vision som lyder: ”Vi vill bygga en bättre värld”. Den syftar till att 

dagligen låta medarbetarna arbeta med förnyelse inom byggbranschen för att lösa framtidens 

utmaningar och bygga en bättre värld för framtida generationer. Ett kvitto på att de lyckats nå 

framgångar är de flertalet priser de tilldelats. Det är också många kunder som är 

återkommande och ser företaget som en långsiktig byggpartner (RO-Gruppen u.å.b). 

 

RO-Gruppen arbetar i samverkan i ett flertal projekt. Willa Nordic är ett nyproduktionsprojekt 

i samverkan som byggdes år 2016 och bestod av 17 stycken bostadsrätter i Örebro. 

Utmaningen var att planera leveranser och nå de höga kraven vad gäller kvalitet och ytskikt. 

Nyckeln till att klara utmaningarna var att platsledningen och leverantörerna var engagerade 

och löste logistiken bra (RO-Gruppen u.å.d). RO-Gruppens ledord som genomsyrar allt är: 

”Challenge:Accepted - vi antar utmaningen” (RO-Gruppen u.å.e). 

 

4.1.1 Presentation av intervjupersoner på företaget 

I studien har tre personer från RO-Gruppen Göteborg AB intervjuats. De har alla erfarenhet 

från ett flertal partneringprojekt. Dessa personer är: 

- Affärsområdeschef 

- Projektchef 

- Entreprenadchef  

Nedan följer en beskrivning av deras yrkesroll och deras syn på partnering. 

 

Affärsområdeschef - Arbetar med övergripande frågor inom organisation och ekonomi på 

företaget. Han har en utbildning som Civilingenjör inom väg och vatten. Affärsområdeschefen 

har arbetat i byggbranschen sedan år 1999 och har arbetat på RO-Gruppen de senaste sex 

åren. Han har en stor erfarenhet av partnering, både från tidigare arbetsgivare och genom att 

arbeta med det i nuvarande bolaget. Den första kontakten med partnering kom år 1999 i 

samband med studier, därefter har erfarenheten utvidgats till att ha arbetat i 15–20 

partneringprojekt. Rollen har varit både som ombud och aktiv deltagare. 
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Han menar att partnering passar i komplexa ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt samt i 

projekt där entreprenören kan vara med tidigt. Anledningen är att entreprenören kan vara med 

i projekteringen och ge förslag på tekniska lösningar och ta fram kalkyler för projektet. 

Dessutom kan partnering bidra till kortare byggtider eftersom att det går att påbörja bygget 

tidigare. 

 

Affärsområdeschefen anser att partnering bäst fungerar om bägge parter förstår dess innebörd. 

Drivkrafterna inom partnering anses vara att förstå och lösa en uppgift tillsammans, helt 

prestigelöst. Med en fungerande styrning fungerar partnering bäst. Han poängterar att 

ekonomistyrningen i ett samverkansprojekt är mer krävande än i ett fastprisjobb. Det innebär 

att det ska göras prognoser med ett tätare intervall. Transparensen och att arbeta med öppna 

böcker inom partneringprojekten fungerar jättebra, anser affärsområdeschefen. Om 

ekonomiuppföljningen brister resulterar det ofta i att projekten gör detsamma. För 

entreprenören innebär inte partneringprojekt att de får en högre lönsamhet. De tjänar enligt 

affärsområdeschefen mindre pengar än vid ett fastprisjobb. Partneringprojekt ger inte 

maximal avkastning för entreprenören, men om bägge parter förstår vad partnering innebär 

menar affärsområdeschefen att det rätt samverkansform att välja. Målet är att genomföra 

projektet på ett så bra sätt som möjligt, så att kunden blir nöjd och att innan entreprenaden är 

slut har det genererat en beställning på nästa projekt1. 

 

Projektchef – Han är utbildad högskoleingenjör inom bygg och har 15 års erfarenhet från 

branschen. Arbetsuppgifterna innebär allt ifrån att ta fram kalkyler, kontrakt, projektering, 

ekonomiuppföljning, stöttning i projekt och produktion samt att göra projektavslut. De senaste 

fyra åren har han arbetat med partnering i åtta projekt. Projektchefen anser att fördelen med 

partnering är att kunden får precis vad den vill ha. Mer exakt beskriver han det som att 

kunden kan vara med och påverka in i det sista, vilket gör att slutprodukten får en högre 

kvalitet. Han anser att det inte finns några ekonomiska fördelar för entreprenören att arbeta i 

partnering. Rent konkret innebär det mindre risker och mindre möjligheter. Entreprenören får 

exakt de procenten som är avtalat och där med ger det inte en maximal avkastning. 

 

Om det är ett svårkalkylerbart projekt föreslår ibland projektchefen för beställaren att arbeta i 

partnering. På så sätt minimeras de ekonomiska riskerna som ett fastprisjobb kan medföra 

entreprenören. I partneringprojekt är det mycket fokus på den ekonomiska uppföljningen. Han 

beskriver att det i projekten sker månatligt prognosarbete och avstämningar med 

underentreprenörer samt beställare. Ekonomistyrningen innebär att föra en förändringslogg 

mot grundbudgeten och att kunna motivera kostnadshöjningar för beställaren.  Att arbeta med 

öppna böcker innebär uppföljningar och kontroll av fakturor. Parterna ska kunna lita på 

varandra och vara ärliga. Projektchefen anser att transparensen och öppenheten fungerar bra 

inom partnering2. 

 

Entreprenadchef – Arbetsuppgifterna innebär dels projektering, inköp, driva kalkylarbetet 

framåt och ett framtagande av anbud. Dessutom stöttar entreprenadchefen platscheferna i 

projekten genom att vara behjälplig inom bland annat ekonomistyrningen. Han har 20 års 

erfarenhet från byggbranschen och läste bygg och anläggning på gymnasiet. Fördelarna med 

att arbeta i partnering är att det blir mer ekonomiskt för beställaren och därtill kan beställaren 

påverka projektet mer. För entreprenören är fördelarna med partnering att om upplägget är rätt 

tar entreprenören inga risker, vilket de gör i fastprisentreprenader. Inom partnering är det 

beställaren som tar möjligheter och risker. Entreprenadchefen anser att: ”den största vinsten 

                                                 
1 Affärsområdeschef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-17. 
2 Projektchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-14. 
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med partnering är att när projektet är klart och kunden är nöjd, ger det ringar på vattnet som 

leder fram till fler jobb.”3 

 

Entreprenadchefen tillägger att övertid svänger det inte lika mycket ekonomiskt om projekten 

bedrivs som partnering. Han menar att partnering är konjunkturberoende och att i 

lågkonjunkturen är det mer fastprisjobb. Eftersom att det är beställaren som avgör om 

projektet ska bedrivas som partnering anser han att i högkonjunkturen bör entreprenören 

fokusera på att göra bra partneringprojekt som leder till referenser. När beställarna i andra 

tider föreslår fastpris har entreprenören en referensbank med projekt att visa beställaren. 

 

Stor del av entreprenadchefens tid ägnas åt ekonomi- och prognosarbete. Han anser att det 

fungerar bra med öppna böcker inom partnering. Det är entreprenörens uppgift att i en 

prognos redovisa alla kostnadsförändringar löpande för beställaren. Om det finns underlag för 

det entreprenören ska betalt för, menar han att det aldrig är några bekymmer4. 

 

4.1.2 Entreprenörernas definition av partnering 

Företagets tre entreprenörer fick ge sin definition av partnering, se nedan. I 

diskussionskapitlet analyseras och kommenteras definitionerna. 

 

”Partnering handlar om öppenhet, tydlighet och respekt. Det handlar inte om att ha en löpande 

räkning inom ekonomin, utan mer om att förstå varandras styrkor, svagheter och roller.”5  

 

”Partnering innebär att man måste lita på varandra och jobba tillsammans för att det ska 

fungera.”6 

 

”Definitionen är egentligen att man jobbar tillsammans.”7 

 

4.2 Entreprenörernas perspektiv av partnering 

I detta delkapitel presenteras de fyra entreprenörernas perspektiv av partnering. Tre av 

entreprenörerna är verksamma vid RO-Gruppen Göteborg AB och presenteras utförligt i 

avsnitt 4.1.1. En extern entreprenör har intervjuats som är verksam vid ett annat byggföretag i 

Sverige. I avsnitt 4.2.1 delges den externa entreprenörens definition av partnering. 

 

4.2.1 Partnering enligt en extern entreprenör 

I studien intervjuades även en extern entreprenör. Liksom de övriga tre entreprenörerna fick 

respondenten ge sin definition av partnering: 

 

”Partnering är en gren av samverkan, där samverkan är två eller flera organisationer som 

jobbar gränsöverskridande tillsammans för ömsesidiga fördelar för ökat värde.”8 

 

                                                 
3 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
4 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
5 Affärsområdeschef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-17. 
6 Projektchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-14. 
7 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
8 Extern entreprenör L, Skype intervju 2018-09-05. 
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Vid intervjun beskrev den externa entreprenören att den traditionella partneringrelationen är 

mellan en entreprenör och kund. Partnering anses då vara begränsad till en isolerad del av 

verksamheten. Han menar på att det egentligen går att samverka internt inom avdelningarna 

och externt med leverantörer9. 

 

4.2.2 Incitament och ekonomiska modeller av entreprenörer 

Entreprenörerna fick ange tre incitament och ekonomiska modeller inom partnering som kan 

öka deras lönsamhet. Därefter ombads de att rangordna vilken som ansågs vara mest 

betydande för deras lönsamhet. Som det framgår av tabell 3 menar två av entreprenörerna att 

det viktigaste är att tänka långsiktigt och att leverera ett resultat i projektet som ger mervärde 

för kunden samt genererar en återkommande affär. De andra två entreprenörerna ansåg att det 

mest lönsamma var att ha ersättningsformen löpande räkning i olika former. De nämner även 

att det kan vara lönsamt att införa incitament av ekonomisk karaktär. Entreprenör I, nämner 

att incitament för prognososäkerhet kan vara lönsamt. Med det menas att om entreprenören 

inte avviker från budgeten utgår en extra ersättning. Dessutom anser samma entreprenör att 

vid fastprisjobb är det lönsamt att ha incitament för mjuka värden. Det framkom vid 

intervjuerna att mjuka värden som flera beställare anser är viktiga är till exempel arbetsmiljö 

eller tid. 

 

Tabell 3: Incitament och ekonomiska modeller kopplade till entreprenörens lönsamhet. 
Entreprenör Viktigaste incitamenten 

och ekonomiska modellen 

Viktigare Viktig 

I Löpande räkning mot en 

budget och med ett fast 

procentpåslag.  

Incitament för prognososäkerhet. 

En extra ersättning om avvikelse 

ej sker från budget. 

Vid fastprisjobb ha incitament 

för mjuka värden som tid eller 

arbetsmiljö.  

J Att få en återkommande kund 

som ger nästa affär. 

Incitament om entreprenören 

bygger billigare. 

Löpande räkning på 

platsledningen och fast 

procentpåslag på 

produktionskostnader. 

K Löpande räkning i 

produktionen och fast 

ersättning på organisationen. 

    

L Entreprenören ska tänka 

långsiktigt och leverera 

mervärde till kunden. 

    

 

4.2.3 Fördelar och framgångsfaktorer enligt entreprenörer 

Fördelarna med partnering ur en entreprenörs perspektiv är att partneringprojektet leder till en 

bättre resa, en nöjd kund och mindre risker för entreprenören. Personalen på företaget trivs att 

arbeta i partneringprojekt. I ett projekt som blev framgångsrikt nämns att det fanns en tydlig 

ekonomiuppföljning. Begrepp som öppenhet, tydlighet och ärlighet präglade projektet10. En 

annan bidragande faktor i ett projekt var att entreprenören överträffade kundens förväntningar 

vad gäller budgetarbetet. Tillit och ett systematiskt budgetarbete nämns som de viktigaste 

faktorerna11. Samarbete sägs även det vara en avgörande pusselbit för att nå framgång enligt 

                                                 
9 Extern entreprenör L, Skype intervju 2018-09-05. 
10 Affärsområdeschef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-17. 
11 Projektchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-14. 
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entreprenören. Det nämns att i ett projekt fanns en engagerad arkitekt som bidrog till en bra 

slutprodukt och en kund som blev väldigt nöjd12. 

 

4.2.4 Risker med partnering enligt entreprenörer 

För entreprenören ger partneringprojekt en lägre lönsamhet och det kan ses som en risk. Om 

entreprenörens budgetarbete inte fungerat finns inte bara en risk att relationen till beställaren 

förstörs, utan även att vinsten uteblir. I ett partneringprojekt kräver ekonomiuppföljning mer 

arbete. För att hantera riskerna kan entreprenören informera beställaren om dessa eller att de 

båda gemensamt arbetar för att identifiera riskerna. Det är vanligt att en riskpeng avsätts i 

projektet för att täcka oförutsedda händelser13. I projekt som det funnits brister har det berott 

på ekonomiuppföljningen inte fungerat. Det kan som tidigare nämnts innebära en försämrad 

relation mellan entreprenören och beställaren. En annan risk är om partnerna inte förstår 

innebörden av partnering och samverkansmodellen. Den största utmaningen för entreprenören 

är att de som deltar i projektet ska förstå vad de ska göra14. 

 

En risk för entreprenören är att anlita underentreprenörer på löpande räkning. Deras 

budgetarbete innebär en risk eftersom de inte alltid underbyggs av en detaljkalkyl. För att 

hantera den risken kan entreprenören anlita underentreprenören på ett fast pris och ha ett avtal 

där det framgår med tydlighet vad som ingå i entreprenaden. För att samarbetet mellan alla 

berörda parter ska fungera krävs det ett hårt arbete. Det bygger på en öppen kommunikation 

och att inte vara rädd att ifrågasätta var kostnader kommer ifrån15. 

 

Andra potentiella risker är om det minskas på dokumentation och formalia i partneringprojekt. 

Det ska dokumenteras vad och hur saker bestäms i en entreprenad, men om parterna är 

överens i början finns en risk att dokumentationen blir eftersläpande16. 

 

4.2.5 Förväntan på beställaren 

Under intervjuerna ställdes frågan om entreprenörernas förväntan på beställaren i ett 

partneringprojekt. Det framkom att entreprenören förväntar sig att beställaren är delaktig, 

förstår vad partnering innebär och vad som krävs av beställaren i ett partneringprojekt17. Fler 

egenskaper nämndes som att beställaren ska vara samarbetsvillig och professionell i sitt 

agerande18. Till skillnad från i ett traditionellt projekt är det fler valmöjligheter och olika 

lösningar som diskuteras i partneringprojekt. Entreprenören förväntar sig att beställaren är 

snabb med att fatta beslut på val, om inte valen görs i tid kan projektet försenas19. 
 

4.3 Beställarnas perspektiv av partnering 

I studien intervjuades nio stycken verksamma beställare inom byggbranschen i Västsverige. 

Tre av respondenterna omnämns som beställarombud eftersom de företräder beställarens roll i 

ett byggprojekt. De innehar alla ledande positioner och bland de intervjuade fanns roller som 

                                                 
12 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
13 Projektchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-14. 
14 Affärsområdeschef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-17. 
15 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
16 Extern entreprenör L, Skype intervju 2018-09-05. 
17 Affärsområdeschef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-17. 
18 Projektchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-14. 
19 Entreprenadchef RO-Gruppen, personintervju 2018-09-12. 
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projektledare, projektchef, inköpsansvarig, chef för nyproduktion och VD. Fördelningen 

mellan kön hos beställarna var fem kvinnor och fyra män. Beställarna har arbetat mellan 12–

30 år i byggbranschen. De har en spridd erfarenhet av att arbeta i partnering och den med 

minst erfarenhet har arbetat i ett projekt, medan den med längst erfarenhet har arbetat i 30 

stycken partneringprojekt. Utbildningsbakgrunden skiljer sig mellan beställarna från 

gymnasial utbildning till Civilingenjörsutbildning. Under intervjuerna ställdes frågor om 

erfarenhet och kunskap i partnering och de ansåg sig alla ha tillräcklig kompetens för att 

arbeta i partneringprojekt. 

 

För att få en överskådlig bild över samtliga respondenter hänvisas till reduktionsmatrisen som 

är bilaga 4. Samtliga beställare benämns härefter med en bokstav från A-H. I studien 

intervjuades två personer vid ett och samma företag och de omnämns som H.1 respektive H.2. 

 

4.3.1 Utdrag ur beställarnas definition av partnering 

Beställarna fick vid intervjun ge sin definition av partnering. Här nedan följer ett urval av 

definitionerna. Definitionerna analyseras och kommenteras utförligare under kapitlet 

diskussion. 

 

”Det finns inte riktigt någon definition av partnering. Det har blivit ett modebegrepp. Min 

definition av partnering och det viktigaste är att man har ett förtroende för varandra och att 

man hjälps åt att komma fram till den bästa lösningen för alla inblandade.”20 

 

”Partnering är vilken ersättningsform man väljer och att entreprenören och beställaren 

utvecklar projektet tillsammans.”21 

 

”Definitionen är att man inte konkurrerar om pris utan om team. Teorin är att alla aktörer 

arbetar tillsammans och ekonomiskt drivs åt ett gemensamt mål.”22 

 

”Samverkan och ett ömsesidigt förtroende mellan beställare och utförare.”23 

 

4.3.2 Incitament och ekonomiska modeller av beställare 

Beställarna fick ange tre möjliga incitament och ekonomiska modeller inom partnering som 

kan öka deras lönsamhet. Därefter ombads de att rangordna vilken som ansågs vara mest 

betydande för deras lönsamhet. Den ekonomiska modellen skiljer sig beroende på vilken 

entreprenör de arbetar med och vad det är för typ av projekt. Som det framgår av tabell 4 

anser beställare A och D att om entreprenören kan arbeta fram mer uthyrningsbar yta i 

projektet påverkar det lönsamheten för beställaren positivt. 

 

Fem av beställarna anser att en ekonomisk modell med vinstincitament är en av de viktigaste 

möjligheterna att påverka deras lönsamhet. Majoriteten av beställarna anser även att tid är ett 

viktigt incitament. Genom att entreprenören arbetar med att korta tidplanen kan de få in 

hyresintäkter tidigare än beräknat. Det påverkar inte bara projektets omkostnader, utan i 

synnerhet beställarens lönsamhet. 

 

                                                 
20 Beställare B, personintervju 2018-09-11. 
21 Beställarombud F, personintervju 2018-09-17. 
22 Beställarombud C, personintervju 2018-09-13. 
23 Beställare H.2, personintervju 2018-09-13. 
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Andra incitament som nämns är NKI bonusar, med det menas nöjd kund-index. För beställare 

B är en nöjd kund det viktigaste incitamentet. Om entreprenören tar fram en slutprodukt som 

överträffar beställarens kunds förväntningar, ger det ökad lönsamhet för såväl beställare som 

entreprenör. 

 

Tabell 4: Incitament och ekonomiska modeller kopplade till beställarens lönsamhet. 
Beställare Viktigaste incitamenten och 

ekonomiska modellen 

Viktigare Viktig 

A Totalaffären. Uthyrningsbar yta. Tid. 

B NKI bonusar.  Att entreprenören hittar 

besparingar. Det ger högre 

lönsamhet. 

Riktpris och att partnerna delar 

50/50 beroende på om det går 

upp eller ner.  

C En modell där vinst och risk 

fördelas mellan parterna. 

    

D Låg produktionskostnad. Entreprenören hittar med 

uthyrningsbar yta. 

Socialhållbarhet. 

E Vinstincitament i procentandel av 

underskridande del av riktpris. 

Bonus till entreprenör om 

tidplanen håller. 

Bonus till entreprenör för 

uppfyllnad av arbetsmiljömål.  

F Dela på vinsten om besparingar 

hittas. 

Tidsbesparingen ger bättre 

lönsamhet för beställaren. 

Kvalitet. Om entreprenören kan 

höja kvaliteten inom ramen för 

samma kostnad. 

G Beställaren kunde ej rangordna alternativen: * Riktpris med incitament med en vinst och riskfördelning. 

* Fast arvode i kronor för entreprenören. * Löpande räkning mot en budget med bonus för till exempel 

arbetsmiljö. 

H.1 Att försöka korta tidplanen. Kan 

generera tidigare hyresintäkter. 

Takpris så att projektet inte 

innebär en risk för lönsamheten. 

Förkorta entreprenadtiden, det 

sparar omkostnader i projektet. 

H.2 Att kalkyl och tidplan hålls. Takpris så att projektet inte 

innebär en risk för lönsamheten. 

Förkorta entreprenadtiden, det 

sparar omkostnader i projektet. 

 

4.3.3 Fördelar och framgångsfaktorer enligt beställare 

Fördelen med partnering är ekonomiarbetet genomsyras av en transparens och öppna böcker. 

Partnerna arbetar mot ett gemensamt mål och beställaren betalar för vad det kostar. 

Ytterligare faktorer enligt beställaren är att i partneringprojekt prioriteras kvalitet och 

samarbete, framför tidspress. Det är viktigt att det finns en flexibilitet eftersom att produkten 

inte alltid är definierad. Om beställare och entreprenör är flexibla och förstår visionen leder 

det till ett framgångsrikt partneringsamarbete24.  

 

En beställare anser att genom att använda samma team inom flera projekt kan arbetet med 

ständiga förbättringar uppnås. Ytterligare en fördel är att beställaren sparar resurser genom att 

inte låta flera entreprenörer räkna på ett jobb, tid som sedan beställaren kommer att få betala. 

Genom att knyta sig an en entreprenör effektiviseras momentet och ett lean-tänkande skapas. 

För att nå framgång i partneringprojekten krävs en tydlig ekonomi- och produktionsstyrning25. 

 

                                                 
24 Beställare A, personintervju 2018-09-07. 
25 Beställarombud C, personintervju 2018-09-12. 
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Ytterligare fördelar med att arbeta i partnering enligt beställaren är att ett team arbetar 

tillsammans och utvecklar en produkt. Till skillnad från i andra projekt där parterna intar mer 

traditionella roller. Om projektet ska lyckas krävs att det är rätt bemanning i projektet26. 

 

Avslutningsvis nämns att fördelen med partnering är att nya och innovativa lösningar kan 

väljas. Beställaren anser inte att den billigaste lösningen är viktigast, utan att teknik och 

kvalitet går före. I andra upphandlingar anges funktion i förfrågningsunderlaget, partnering 

öppnar upp för alternativa lösningar och nya sätt att arbeta på27. 

 

4.3.4 Risker med partnering enligt beställare 

För beställaren innebär partnering en ekonomiskrisk om prognoserna och kalkylerna är fel. 

För att hantera dessa risker kan beställaren använda entreprenören på löpande räkning i 

program- och projekteringsskedet samt vid framtagandet av bygglovet. När handlingarna är 

klara kan de låsa affären till ett fast pris för att undvika att kostnaderna drar iväg. På så sätt 

risk eliminerar beställaren samtidigt som entreprenörernas kunskap kommer till användning i 

de tidiga skedena av projektet. Andra risker för beställaren är att påbörja en ny affärsrelation 

eller partneringsamarbete med en entreprenör. För att hantera det är de många beställare som 

tar in referenser och genomför intervjuer med personer i entreprenörens organisation28.  

 

Andra beställare hanterar eventuella risker med en ny entreprenör genom att använda 

entreprenören i ett fastprisjobb först och därefter i ett partneringprojekt. Den främsta 

nackdelen med partnering för beställaren är att det kan innebära en kostnadsosäkerhet. Om 

projektet är på löpande räkning tar beställaren en stor risk och vet inte vad 

entreprenadsumman slutar på29.  

 

Bland de projekt som inte blivit lyckade nämns det från beställare att orsaken var att 

kostnaderna skenade iväg. En beställare uppger att 30 procent av kostnadsökningen berodde 

på att entreprenören saknade driv och engagemang i att hitta besparingar i projektet30. 

 

Vid intervjuerna framkom det att åtta av nio beställare ansåg att kostnadsosäkerheten, fel pris 

eller kostnadsstyrningen var en riskfaktor. 

 

4.3.5 Förväntan på entreprenören 

Beställarna förväntar sig att entreprenören har personal med rätt kompetens för partnering i 

projektet. Därtill förväntas de att entreprenören i projektet kan komma med lösningar som 

innebär besparingar både i tid samt ekonomi31.   

 

En viktig faktor för beställarna är ekonomin. Entreprenören ska göra rätt kalkyler och 

prognoser i projektet. Det anses vara deras specialistkompetens i ett partneringprojekt. 

Dessutom angav beställaren att de väntar sig att entreprenören ska hålla tiderna och leverera 

en slutprodukt som håller måttet32. 

                                                 
26 Beställare D, personintervju 2018-09-13. 
27 Beställare G, personintervju 2018-09-11. 
28 Beställare B, personintervju 2018-09-11. 
29 Beställarombud F, personintervju 2018-09-17. 
30 Beställarombud C, personintervju 2018-09-12. 
31 Beställare H.2, personintervju 2018-09-13. 
32 Beställare B, personintervju 2018-09-11. 
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Fler beställare efterfrågar en hög teknisk och ekonomisk kompetens hos entreprenören. 

Entreprenören ska kommunicera tydligt och ha en kreativ samt lösningsfokuserad 

inställning33. I avsnittet ovan med risker för beställare framkom det att ca 90 procent av de 

tillfrågade ansåg att kostnadsosäkerheten, fel pris eller kostnadsstyrningen var en riskfaktor. 

En beställare anser att en controller med en ekonomisk funktion kan vara en lämplig 

kompetens att ha med i ett partneringprojekt. Controllern kan göra prognoser med olika utfall 

beroende på vilka tekniska lösningar som väljs. Av flera beställare efterfrågas det att kunna se 

vad olika alternativa lösningar skulle generera för kostnader i projektet34. 

 

4.4 Parternas val av ersättningsform 

Vid intervjuerna ställdes frågan vilken ersättningsform entreprenörer och beställare föredrar. 

Resultatet från beställarna visas som ett cirkeldiagram i figur 5. De flesta beställare föredrog 

att projektet hade ersättningsformen riktpris med incitament. Omkring 30 procent av 

beställarna föredrog ett fast pris. Samtliga fyra entreprenörer som intervjuades i studien 

föredrog ersättningsformen löpande räkning. 

 

 
Figur 5: Beställarnas val av ersättningsform. 

 

4.5 Parternas sammanvägda framgångsfaktorer 

Vid intervjuerna fick entreprenörerna och beställarna nämna de fem viktigaste faktorerna som 

de anser leder till ett framgångsrikt partneringsamarbete. Därefter ombads respondenterna att 

rangordna svaren. Utifrån intervjusvaren framkom de att 30 procent av de tillfrågade ansåg att 

engagemang var den viktigaste faktorn. Därefter ansåg 54 procent att den näst viktigaste 

faktorn var ekonomin i projektet. För att se hela sammanställningen i rangordning hänvisas 

till bilaga 5. 

 

                                                 
33 Beställarombud E, personintervju 2018-09-13. 
34 Beställarombud C, personintervju 2018-09-12. 
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I tabell 5 har entreprenörernas och beställarnas sammanvägda resultat presenterats utan någon 

inbördes rangordning av begreppen. Flest antal röster fick begrepp som engagemang, aktivt 

deltagande och ekonomin. Nio av respondenternas röster fick kategorin övriga. Där återges 

begrepp som kvalitet, flexibilitet och andra mjuka värden. Två av respondenterna angav inte 

fem faktorer utan endast tre respektive fyra begrepp. Det är således ett bortfall på tre röster. 

 

Tabell 5: Framgångsfaktorer. 

Begrepp Antal 

Engagemang och aktivt deltagande 10 

Ekonomin 10 

Övriga: ex. kvalitet och flexibilitet 9 

Förtroende, respekt, tillit 7 

Samarbete och teamet 6 

Kommunikation 4 

Tid 4 

Öppenhet, ärlighet, transparens 3 

Gemensamma mål 3 

Förståelse  3 

Tydligt avtal 2 

Kompetens 1 

 

4.6 Parternas sammanvägda risker 

Respondenterna fick rangordna vad de ansåg var den viktigaste riskfaktorn i ett 

partneringprojekt. Vid intervjuerna framkom det att sex av totalt 13 beställare och 

entreprenörer ansåg att den främsta risken med att arbeta i partneringprojekt är 

kostnadsstyrningen samt budgetarbetet. 44 procent av de tillfrågade beställarna ansåg att 

kostnadsosäkerheten eller fel pris var den främsta risken. För att se hela sammanställningen i 

rangordning hänvisas till bilaga 6. 

 

I tabell 6 har entreprenörernas och beställarnas sammanvägda resultat presenterats utan någon 

inbördes rangordning av riskfaktorerna. Vid intervjun efterfrågades att respondenterna skulle 

ange tre riskfaktorer i ett partneringprojekt. Två av entreprenörerna kunde inte ange tre risker 

med partnering, i tabell 6 finns således ett bortfall på fyra riskfaktorer. 

 

Flest antal röster avseende riskfaktorer av såväl entreprenörer som beställare fick 

kostnadsstyrningen och prognosarbetet. Vidare anser sex av nio beställare att det är en 

riskfaktor om det är fel team, kompetens eller samarbete i partneringprojektet. Under övrigt 

ges exempel på risker med att det finns en avsaknad av motivation hos entreprenören eller 

risken att en leverantör går i konkurs. Tre av nio beställare anser att det finns en risk i 

partneringprojekt att de får fel pris, lockpriser eller för högt takpris av entreprenören. 
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Tabell 6: Riskfaktorer i partneringprojekt. 

Riskfaktorer Beställare Entreprenör Antal 

Kostnadsstyrningen och prognosarbetet 6 3 9 

Fel team, kompetens eller samarbete 6 
 

6 

Kostnadsosäkerheten 3 1 4 

Övrigt: ex. leverantörer som går i konkurs 3 1 4 

Fel pris 3 
 

3 

Tidskrävande 3 
 

3 

Organisationsförändringar 2 
 

2 

Minskad dokumentation och formalia 1 1 2 

Lägre lönsamhet för entreprenören 
 

1 1 

Förstår ej partneringmodellen 
 

1 1 
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5. RESULTAT 
I följande kapitel besvaras frågeställningarna och parternas val av ersättningsform objektivt 

utifrån det teoretiska ramverket och empirin. I avsnitt 5.1 redovisas incitament och 

ekonomiska modeller för ökad lönsamhet. I avsnitt 5.2 presenteras framgångsfaktorer i ett 

partneringsamarbete. I det efterföljande avsnittet 5.3 åskådliggörs risker med partnering. I 

det avslutande avsnittet 5.4 återges studiens resultat med avseende på val av ersättningsform. 

 

5.1 Incitament och ekonomiska modeller för ökad lönsamhet 

Fråga 1: Vad finns det för incitament och ekonomiska modeller för att öka lönsamheten i 

partneringprojekt för entreprenör och beställare? 

 

En drivkraft för att öka lönsamheten i partneringprojekt för beställare och entreprenörer är att 

införa ekonomiska incitament. Teorin bakom motivet till ekonomiska incitament menar att det 

leder till en ”win-win” situation för båda parterna. Den ekonomiska modellen med incitament 

ska vara knuten till båda parternas prestation. Dessutom anses ekonomiska incitament vara en 

motivator för företagen och bidra till en högre lönsamhet. 

 

Resultatet från empiriska studier visa att det varierar mellan olika entreprenörer och beställare 

hur de ser på lönsamhet och vilka ekonomiska modeller de föredrar. Det går inte att dra några 

statistiskt signifikanta slutsatser av resultatet. Det har visat sig att det inte finns någon optimal 

modell eller exakt samsyn, utan att det beror bland annat på vilken relation beställaren har till 

entreprenören. Andra faktorer är vad det finns för osäkerheter och komplexitet i projektet.  

 

I den empiriska studien framkom de att entreprenörerna främst arbetade i partnering med en 

ekonomisk modell där ersättningsformen var löpande räkning. De ansåg att partneringprojekt 

i sig inte är lönsammare än andra fastprisprojekt. Ökad lönsamhet för entreprenörer kommer 

av att de arbetar långsiktigt och får en återkommande kund. Det kan liknas vid det teorin 

beskriver som strategisk partnering. För att öka lönsamheten för entreprenörer är det 

nödvändigt att de lever upp till beställarnas förväntningar. Det krävs att entreprenören kan 

genomföra kostnadsbesparande åtgärder och ta fram lösningar som sparar tid i projektet. På 

lång sikt kommer entreprenörens lönsamhet att påverkas av beställarens förväntan. En hög 

teknisk och ekonomisk kompetens efterfrågas. 

 

Beställarnas lönsamhet påverkas främst av tre faktorer, tidplanen, ekonomin och möjlighet till 

att hitta mer uthyrningsbar yta. För att öka lönsamheten ansåg mer än hälften av beställarna 

att det viktigaste var att införa en ekonomisk modell med möjlighet att dela på vinsten om 

entreprenören hittar ekonomiska besparingar i projektet. Att korta tidplanen har en stark 

påverkan på lönsamheten för beställaren eftersom det genererar snabbare hyresintäkter och 

lägre omkostnader i projektet. 

 

Det viktigaste för att öka lönsamheten för både beställare och entreprenör på samma gång 

anses med stöd av teori och empiri vara att införa ekonomiska incitament. Det ska stimulera 

att entreprenören hittar billigare tekniska lösningar som ger en ökad lönsamhet för beställaren 

i det aktuella projektet. För entreprenören kommer den ökade lönsamheten på en längre sikt 

genom att en nöjd beställare kommer att använda entreprenören i andra projekt. Den 

ekonomiska modellen som föreslås för att stimulera till ökad lönsamhet och samverkan, är att 

införa riktpris med incitament i partneringprojektet. 
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5.2 Framgångsrikt partneringsamarbete 

Fråga 2: Vilka faktorer anser en entreprenör och beställare är viktiga för ett framgångsrikt 

partneringsamarbete? 

 

I det empiriska resultatet framgår det att 30 procent av respondenterna ansåg att engagemang 

var den enskilt viktigaste faktorn för ett framgångsrikt partneringsamarbete mellan en 

entreprenör och beställare. Därefter svarade 54 procent att ekonomin i projektet anses vara på 

plats nummer två. Andra faktorer som anses vara viktiga är förtroende, respekt och tillit. 

 

Även i teorin anges förtroende vara viktigt för att få ett framgångsrikt partneringsamarbete. 

Det tar tid att bygga upp ett förtroende för varandra. Projektgruppens prestationsförmåga sägs 

vara kopplat till förtroendet mellan partnerna. Det anses även vara av betydelse att öka 

förståelsen för vad partnering innebär. För att lyckas med det krävs att tidigt i projektet arbeta 

med uppbyggnad av teamet, på så vis ökar förtroendet. Nyckeln är att projektgruppen är 

engagerad och kan samarbeta väl. 

 

5.3 Risker med partnering 

Fråga 3: Vilka risker anser en entreprenör och beställare att det finns med partnering? 

 

Resultatet från de empiriska studierna visar att 69 procent av respondenterna anser att 

kostnadsstyrningen och prognosarbetet är en risk i partnering. Tillsammans med 

kostnadsstyrningen anser beställarna att fel team, kompetens eller samarbete är andra 

betydande riskfaktorer. Entreprenörerna anser även att minskad dokumentation, att partnerna 

ej förstår partneringmodellen och att partnering innebär en lägre lönsamhet, är tre potentiella 

risker. Den sistnämna risken styrker det teoretiska ramverket genom att beskriva att projekt 

med låg lönsamhet innebär en risk för entreprenören. 

 

I teorin beskrivs att en brist i förståelse för hur en partnerskapsrelation ska fungera kan 

innebära problem för samarbetet. Det är således en risk med partnering, som även resultatet 

från de empiriska studierna påvisar. För att komma till rätta med samarbetsförhållandet i 

partnering krävs att det sker en förändring från det traditionella sättet att arbeta i projekt. Det 

kräver nya strukturer och processer. Att inte kunna styra ekonomin och göra prognoser är som 

både teori och empiri visat förenat med den främsta risken inom partnering. Ytterligare en risk 

inom partnering som teorin tar upp och även empirin visat, är avsaknad av en exakt definition. 

I diskussionskapitlet utreds definitionen av partnering vidare. 

 

5.4 Projektets ersättningsform 

Det finns tydliga skiljelinjer gällande vilken ersättningsform som föredras i ett 

partneringprojekt. Teorin framhåller att det är kopplat till risktagandet hos parterna. Som figur 

5 visat så föredrog de flesta beställare riktpris med incitament. Till skillnad från beställarna 

föredrog alla entreprenörer att projektet hade löpande räkning. Resultatet visar att skillnaderna 

beror på erfarenhet, risktagande och ekonomiskt intresse hos beställaren och entreprenören. 

Beställare med en liten erfarenhet av partnering ansåg att ett fast pris var att föredra. 

Entreprenören och sin sida tar ingen risk i ett partneringprojekt varför de föredrog löpande 

räkning.  
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I tabell 2 som anger riskfördelningen mellan entreprenör och beställare framgår det att risken 

för beställaren anses vara medelstor vid ersättningsformen riktpris med incitament. Till 

skillnad från vid löpande räkning där risken anses som hög för beställaren. Vad som även 

framgår är att beställarens inflytande och kontroll är högst vid löpande räkning. 

 

Efter en analys av intervjuerna med de olika beställarna kan samband mellan erfarenhet av 

antal projekt i partnering och val av ersättningsform ses. Det framgår att beställarna med lägst 

erfarenhet av att arbeta i partneringprojekt, mellan ett till fem projekt, valde främst 

ersättningsformerna fastpris och takpris. Risken för beställaren är låg och risken för 

entreprenören är i ett fastprisjobb hög. En av beställarna som arbetat i tre projekt var ett 

undantag och föredrog riktpris med incitament. Beställare som arbetat i fler än sex projekt 

föredrog riktpris med incitament eller löpande räkning. Som tabell 6 visar är de beställarna 

mer benägna att ta en högre risk. Entreprenörernas erfarenhet av partneringprojekt var spridd 

och sträcker sig mellan 2–35 projekt. Trots till syntes stora skillnader i erfarenhet föredrog 

alla tillfrågade entreprenörer löpande räkning som ersättningsform. 
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6. DISKUSSION 
I följande avsnitt 6.1 görs en reflektion avseende studiens resultat. I 6.2 diskuteras en praktisk 

tillämpning av resultatet och förbättringsförslag ges. I avsnitt 6.2.1 ges förslag på en 

branschgemensam definition. I avsnitt 6.3 ges rekommendationer till företaget i studien. I det 

avslutande avsnittet 6.4 ges förslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Reflektion 

Syftet med rapporten var att undersöka vilka faktorer som påverkar lönsamheten i ett 

partneringprojekt utifrån en entreprenörs och beställares perspektiv samt att ta reda på om det 

råder skillnader mellan aktörernas definition av partnering. Syftet med studien var även att ge 

förslag till förbättringar som kan främja partnering. 

 

Resultatet visar att beställarna föredrar en ekonomisk modell där vinstincitament finns. En 

ersättningsform inom partnering som stimulerar samverkan och inkluderar vinstincitament är 

riktpris med incitament. Modellen möjliggör att de ekonomiska riskerna minimeras för både 

beställaren och entreprenören. En annan modell som liksom den som nyligen beskrivits är 

budgetmodellen. Teorin beskriver att modellen är en kombination av löpande räkning på 

produktionsdelen av projektet och en fast del på entreprenörsarvodet samt 

overheadkostnaderna. Det var ingen av beställarna som föredrog denna. Ett antal beställare 

ansåg att projektets ersättningsform bör vara fastpris och att incitament som är kopplat till 

tidplan eller nöjd kund-index i stället passar. Det fanns tydliga kopplingar mellan beställarnas 

erfarenhet av partnering och val av ersättningsform. Beställare med mindre erfarenhet av 

partnering var inte så riskbenägna och de beställarna valde bort riktprismodellen. 

 

Resultatet visar att entreprenörerna ej föredrog riktpris med incitament. De förespråkade 

hellre en ekonomisk modell med löpande räkning på produktionen eller löpande räkning mot 

en budget. Det kan tolkas att entreprenörer förespråkar budgetmodellen mer än vad 

beställarna gör. Att entreprenörerna inte föredrog riktpris med incitament kanske beror på att 

den ekonomiska modellen kräver att entreprenören avsätter mer tid till att ta fram olika 

alternativa lösningar, som ändå inte genererar maximal lönsamhet för entreprenören. 

Entreprenörens uppgift blir till stor del att arbeta med att hitta tekniska lösningar som 

genererar ekonomiska besparingar i projektet och därmed en fördelning av vinst för båda 

parter. De flesta entreprenörer ansåg att ett fast procentpåslag på produktionskostnaderna var 

bättre. Det kan bero på att om entreprenören står inför två val av lösningar, där den ena ger en 

större ekonomisk besparing kommer det att generera en lägre omsättning och vinst för 

entreprenören, än om de går på en dyrare lösning med ett fast procentpåslag. Entreprenörerna 

ansåg dessutom att partnering inte ger maximal avkastning jämfört med ett traditionellt 

byggprojekt till ett fast pris. Till skillnad från i ett fastprisjobb tar heller entreprenören inga 

risker i och med partnering.  Ett av de främsta incitamenten för ökad lönsamhet är att de på 

längre sikt eftersträvar att etablera stadigvarande relationer till beställare. Det innebär att 

arbeta med strategisk partnering och fungerar samarbetet mellan partnerna väl kommer 

resultatet bli att beställaren vänder sig till entreprenören i återkommande projekt. 

 

Studien har visat att genom att arbeta med partnering kan en hållbar utveckling eftersträvas 

både på en samhällsekonomisk- och globalnivå. Det förstnämnda genom att projekt som 

bedrivs enligt partnering främjar att kostnadseffektivare lösningar väljs, vilket i sin tur bidrar 

till en bättre samhällsekonomi. Om det blir ett framgångsrikt partneringsamarbete leder det 

även till en ökad lönsamhet, som i sin tur bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling för 
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företagen. På en global nivå kan partnering leda till ett mindre resursutnyttjande. Det är 

beställaren som väljer om projekten ska bedrivas i partneringform och kan således styra 

byggbranschen mot en mer hållbar utveckling. 

 

För att nå ett framgångsrikt partneringsamarbete anser respondenterna i studien att förtroende, 

respekt och tillit är tre viktiga faktorer. Alla de tillfrågade respondenterna ansåg att arbeta 

med öppna böcker inom ekonomin partnering fungerar väl. I det teoretiska ramverket framgår 

det att öppna böcker är en förutsättning för att ekonomin i partneringprojekt ska kunna 

hanteras. En av de viktigaste faktorerna för framgångsrikt partneringsamarbete var 

ekonomistyrningen. En annan aspekt är att en bristande ekonomistyrning följaktligen leder till 

att de främsta riskerna enligt respondenterna i studien. Det kan tolkas att flertalet av studiens 

beställare efterfrågar en bättre ekonomistyrning och prognosarbete från entreprenören. 

Förslag på att införa en controllerfunktion har presenterats av en beställare. Även 

entreprenörerna ser risker i ekonomiarbetet. De påtalar att felaktiga budgetar eller prognoser 

inte bara är anledning till misslyckade partneringprojekt, utan i värsta fall att relationen 

mellan partnerna bryts. Med hänsyn till riskerna med ekonomistyrningen är det ändå rimligt 

att anta att det efterfrågas mer kunskap och erfarenhet kring ekonomistyrning inom 

partnering. Som en beställare nämnde kan det vara befogat att koppla in en controller i större 

mer kostnadskrävande projekt. 

 

För att nå fram till studiens resultat användes en kvalitativ metod. Eftersom att syftet var att 

undersöka vilka faktorer som påverkar lönsamheten hos aktörerna valdes en intervjumetod 

med semistrukturerade frågor. Som det går att utläsa av det empiriska analysmaterialet i 

studien, har det framkommit skilda ekonomiska modeller och incitament bland såväl 

entreprenörer som beställare. Att svaren är olika beror till stor del på erfarenhet, det 

ekonomiska intresset och vilken risk som parterna är benägna att ta. Det kan tolkas som att 

om studien gjorts om till att ha slutna frågor med fasta alternativ på ekonomiska modeller 

hade det varit en mindre spridning ibland svaren. Genom att tillämpa andra metoder som till 

exempel en kvantitativ enkätstudie hade resultatet därmed blivit ett annat. En enkätstudie 

begränsar respondenten och ger inte utrymme för egna resonemang. Studiens forskningsfrågor 

är av undersökande karaktär och det motiverar att studiens metod ses som lämplig. 

 

Resultaten bygger på svar från ett experturval av entreprenörer och beställare. De har alla 

minst tolv års erfarenhet av byggbranschen. Dessutom hade alla erfarenhet av minst ett 

partneringprojekt. För att nå en hög tillförlitlighet spelades intervjuerna in och efter 

transkribering översändes texten till respektive respondent för möjlighet till att kommentera 

svaren. Sålunda anses studien hålla en hög tillförlitlighet. Vid sammanställningen av parternas 

sammanvägda resultat vad gäller framgångs- och riskfaktorer, se tabell 5 och tabell 6 gjordes 

en analytisk tolkning utefter respondenternas svar. På fråga 5.c och fråga 6.b i intervjuguiden, 

se bilaga 2, svarade respondenterna sällan med enbart ett begrepp, därför gjordes en analys av 

svaren. Analysen är gjord utifrån meningar respondenterna givit och begrepp som var 

återkommande sammanställdes i tabellerna. 

 

Undersökningen hade kunnat göras bättre genom att fler personer intervjuats. Det hade givit 

studien ytterligare möjliga infallsvinklar. Tidsaspekten var en faktor som gjorde att antalet 

respondenter begränsades till 13. Ytterligare en förbättring av studien hade varit att utföra en 

forskningstriangulering, vilket omnämns i metodutvecklingsavsnittet. Genom att ha både en 

kvalitativ intervjustudie samt en kvantitativ enkätstudie hade tillförlitligheten ökat. 
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6.2 Praktisk tillämpning av resultat 

Trots att partnering utförs på rätt sätt finns det en risk att resultat som ökad lönsamhet för 

beställare och entreprenör uteblir. För att fortsätta att utveckla samverkansformen partnering 

är det nödvändigt att arbeta med att förebygga riskerna och att eftersträva högre 

projektresultat. Nyckeln till att nå framgångsrik partnering beror på hur företagen väljer att 

arbeta med arbetsprocesserna och verktygen inom partnering. Det handlar om att skapa en 

struktur för i vilka projekt som partnering passar och i vilken omfattning partnering ska 

användas. De förslag på processer och verktyg som författaren tagit fram som enligt det 

teoretiska ramverket tillsammans med empirin främjar partnerskapet är: 

 

• Välja en enkel ekonomisk modell där möjlighet till vinstincitament ges. Studien visade 

att flertalet beställare förespråkade modellen riktpris med incitament. Incitament kan 

vara en motivator för att hitta ekonomiska besparingar som genererar en ökad 

lönsamhet för partnerna. Dock förväntas det att partnerna gemensamt kan sätta ett 

korrekt riktpris för att inte hämma relationen. 

 

• Kompetensutveckla entreprenörens personal inom ekonomistyrning. Flertalet av 

studiens beställare efterfrågar en bättre kostnadsstyrning och prognosarbete från 

entreprenören. I komplexa och kostnadskrävande partneringprojekt bör det utredas om 

det finns behov av att införa en controllerfunktion. 

 

• Arbeta med sammansättning av teamet inom projektet. Studien visade att den 

viktigaste framgångsfaktorn var engagemang. Ett möjligt sätt att främja engagemang 

är att samla alla inblandade och ha en workshop med övningar för att stärka 

projektgruppen. Vid sammankomsten kommer engagemang och tillit inom teamet att 

skapas. Av tilliten kommer senare ett förtroende mellan partnerna att växa fram. 

 

• Kommunikation i projektets alla faser. Kommunikation ansågs vara en faktor som 

bidrar till ett framgångsrikt partneringsamarbete. Det sågs även som en potentiellrisk 

om kommunikationen och informationsflödet inte fungerade. Ett sätt för att hantera 

kommunikationen är att införa en gemensam portal där beslut och information löpande 

delges berörda. 

 

• Inför mallar och system för att säkerställa att relationsbyggandet till beställarna 

fungerar. Entreprenörerna ansåg att ökad lönsamhet kommer av att de får en 

återkommande beställare. Om inte projekten följs upp och relationen till beställaren 

säkerställs kommer det på längre sikt resultera i minskad lönsamhet för entreprenören. 

 

Trots att parterna arbetar med ovanstående processer ska det nämnas att effekterna och 

resultatet av partnering kan variera. Det beror på partnering är en samverkansform som delvis 

bygger på beteendemässiga parametrar som förtroende, öppenhet och tillit. Det tar tid att 

bygga upp och kan snabbt raseras. Ett sätt att minska risken att bryta ett 

partnerskapsförhållande är att studera teorin bakom hur tillit i organisationer skapas. Genom 

att öka förståelsen för relationen kan processer och system som skadar relationen undvikas. 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att det är inte är verktygen och processerna inom 

partnering som skapar resultatet. Resultatet skapas av teamet i projektet. De 

förbättringsförslag och metoder som nämnts ovan är endast till för att främja partnering. 
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6.2.1 Förslag på en branschgemensam definition 

I det teoretiska ramverket redogörs för tre olika definitioner av partnering. Det finns betydligt 

fler än så. De flesta teoretiska definitioner och beskrivningar av partnering anser att 

samverkansformen går ut på att uppnå gemensamma mål, nå ett bättre projektresultat och att 

välja de mest fördelaktiga lösningarna. Om partnering ska utvecklas och fungera krävs de att 

både entreprenör och beställare anser att deras ekonomiska intressen tillgodoses. 

 

Vid de empiriska studierna framkom det 13 olika definitioner av partnering. Det finns en 

otydlighet om vad partnering innebär, vilket skapar en förvirring mellan entreprenör och 

beställare. Inom svensk byggindustri råder det således delade meningar om vad partnering 

egentligen innebär. Det finns gemensamma begrepp och beskrivningar, men ingen exakt 

samsyn gällande en gemensam definition. Kontexten är beroende av vilken bakgrund 

respondenten har och vilken sektor den tillhör. Som det återges i empirin framkom det att en 

beställare ansåg att partnering innebar vilken ersättningsform som väljs. En annan entreprenör 

anser raka motsatsen. Entreprenören menar att det inte handlar om att ha löpande räkning som 

ersättningsform, utan om att ha en förståelse för varandras roller, styrkor och svagheter. En 

annan beställare ansåg att partnering blivit ett modebegrepp och att det inte finns någon 

definition av partnering. Det har vid analysen hittats samband mellan två av definitionerna 

mellan en entreprenör och beställare. Den gemensamma nämnaren är att de båda talar om 

samverkan mellan parterna samt en ömsesidighet. 

 

För att öka förståelsen för partnering krävs att det finns gemensam och allmängiltig definition. 

Förslaget som tagits fram underbyggs av teoretiska och empiriska studier. Förslaget till 

definitionen är följande: 

 

”Partnering är en samverkansform mellan två aktörer, entreprenör och beställare, med främsta 

syftet att gemensamt arbeta fram lösningar som innebär ömsesidiga fördelar med avseende på 

ekonomi, tid och resurser för båda parter.” 

 

Definitionen ska beskriva att arbetet tydligt ska vara inriktat på att entreprenör och beställare 

strävar efter att hitta lösningar som innebär ekonomiska besparingar i det enskilda projektet, 

samt att effektivare arbetsmetoder ska väljas för att minska på tid och resurser. 

 

6.3 Rekommendation till företaget 

Företaget som medverkat i studien rekommenderas att arbeta fram rutiner för att säkerställa 

att ekonomistyrningen i partneringprojekten fungerar. Därtill bör de inventera att platschefer 

och projektchefer som arbetar i partneringprojekt har tillräcklig kompetens att göra de 

prognoser som beställarna efterfrågar. Personalen ska inte enbart arbeta med att rapportera 

upplupna kostnader i projektet, utan det krävs mer av ekonomistyrningen enligt beställarna. 

Att entreprenören kan göra rätt kalkyler och prognoser ser beställarna som en självklarhet. 

 

Företaget bör dessutom fokusera på att avsätta tid till utvärdering och erfarenhetsåterföring av 

partneringprojekten. Partnering är en samverkansform som ska utvecklas tillsammans med 

beställaren. Genom att aktivt arbeta med ständiga förbättringar kommer det leda till en 

långsiktig relation med beställaren. Det är beställaren som väljer om projekten ska 

genomföras i partnering. Inom den privata sektorn är dessutom beställaren fri att välja vilken 

entreprenör den vill samarbeta med. Att vårda kundrelationerna blir därmed oerhört viktigt. 
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För att kunna arbeta med ständiga förbättringar bör mätetal införas för att lättare kunna följa 

upp enskilda partneringprojekt, såväl som strategiska partneringprojekt. Mätetalen för 

entreprenören behöver inte enbart vara av ekonomisk karaktär. Det kan till exempel innebära 

noll fel vid besiktning, inga arbetsplatsolyckor och högre kvalitet. Om företaget har interna 

mätetal kommer det att resultera i att kvaliteten på partneringprojekten blir högre och 

beställarnas förväntningar att de levererar en slutprodukt som håller måttet kommer att 

efterlevas. 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

I fortsatta studier hade det varit intressant att studera hur partnering kan användas på ett 

bredare plan. Rapporten avgränsades tidigt till att endast undersöka förhållandet mellan 

entreprenör och beställare. Det går att utveckla arbetssättet och involvera entreprenör, 

beställare, leverantör och underentreprenör i att arbeta utökad samverkan. I merparten av alla 

byggprojekt är ett antal underentreprenörer delaktiga, vilket gör att det finns mycket att vinna 

på att förbättra interaktionen mellan fler aktörer. Varje aktör har sin spetskompetens och 

genom att arbeta gränsöverskridande kan projekten bli effektivare och mer 

kostnadsbesparingar kan göras. 
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7. SLUTSATS 
De incitament och ekonomiska modeller som företrädesvis går att härleda till entreprenörens 

ökade lönsamhet är att få en återkommande beställare. Det kommer av att entreprenören lever 

upp till beställarens förväntningar. Studien visade att partnering inte är det mest lönsamma 

arbetssättet för en entreprenör. Det framgår att entreprenörer har högre lönsamhet på ett 

fastprisjobb. Resultaten från intervjuerna visade att alla entreprenörer föredrog att 

ersättningsformen löpande räkning användes i partneringprojekt. Att entreprenörerna i projekt 

föreslår partnering beror på att projektet kan vara svårkalkylerbart eller komplext. Det tyder 

på att entreprenören inte vill ta de risker som traditionella arbetssätt i byggprojekt medför. 

 

Studien visade att för beställaren är den främsta ekonomiska modellen för att öka lönsamheten 

att riktpris med incitament väljs. Det framgår att vinstincitament, ökad uthyrningsbar yta och 

tid, var tre viktiga faktorer för ökad lönsamhet för beställaren. Incitament där beställaren och 

entreprenören delar på inköpsvinster i partneringprojektet förordas av fler än hälften av 

beställarna. Majoriteten nämner även att en förkortad tidplan leder till ökad lönsamhet. 

Resultaten från studien visade att det inte finns någon optimal ekonomisk modell som både 

entreprenör och beställare föredrar. Trots det anses med stöd av teorin att riktpris med 

incitament är den ekonomiska modell som främst stimulerar och främjar samverkansformen 

partnering. 

 

De framgångsfaktorer som studien visat är viktiga för ett partneringsamarbete är att det finns 

ett engagemang och aktivt deltagande hos de personer som ingår i projektet. Ytterligare en 

viktig framgångsfaktor är ekonomin i projektet. Det framgår av studien att flera projekt som 

blivit framgångsrika till stor del berodde på ekonomiuppföljningen och budgetarbetet 

överträffade beställarens förväntningar. Partnering kräver en tydlig ekonomi- och 

produktionsstyrning. Andra viktiga framgångsfaktorer som nämns av respondenterna är 

förtroende, respekt och tillit. Projektet ska genomsyras av en öppenhet och transparens mellan 

parterna. Entreprenören ska öppet redovisa ekonomin i projektet för beställaren. I studien 

framkom det att samtliga 13 respondenter ansåg att arbetet med öppna böcker fungerade väl. 

 

Vidare visade studien att 69 procent av respondenterna ansåg att den främsta risken i 

partnering är att ekonomistyrningen inte fungerar. Det framgår att för beställarna innebär 

partnering en ekonomisk risk om prognoserna eller kalkylerna blir fel. I kostnadskrävande 

eller komplexa projekt med stor osäkerhet visade det sig att beställarna hanterade de 

ekonomiska riskerna genom att i program- och projekteringsskedet anlita entreprenören på 

löpande räkning, för att vid byggproduktionen låsa affären till ett fast pris. Det innebär att 

beställaren tar en mindre risk i projektet. Beställarna anger att i de projekt som inte blivit 

lyckade berodde det främst på att kostnaderna ökade eller att leverantörer gick i konkurs. 

 

Studien visar att partnering innebär att entreprenören tar färre risker än vad beställaren gör. En 

av de främsta riskerna för entreprenören är att partneringprojekt innebär en lägre lönsamhet. 

Andra risker som framkommit i studien är att om entreprenörens budgetarbete inte fungerat 

innebär det en risk att relationen till beställaren förstörs. Det framgår även att det påverkat 

entreprenörens vinst i projektet. Slutsatser kan dras att om det inte blir en återkommande 

beställare kan det på lång sikt påverka entreprenörens lönsamhet. En annan riskfaktor enligt 

entreprenören är minskad dokumentation i projektet. I partnering pågår ofta löpande 

projektering samtidigt som byggproduktionen är igång. Respondenterna medger att det finns 

en risk att det blir ett tapp i dokumentationen. För att hantera risken har förbättringsförslag 

givits om att införa en gemensam portal i partneringprojekt. Den kan även användas för att 

kommunicera beslut och för att redovisa ekonomin i projektet. 
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Syftet med studien var dessutom att utreda om det råder skillnader mellan aktörernas 

definition av partnering. Studien visade att det fanns stora skillnader, vilket innebär en risk att 

samarbetet mellan entreprenör och beställare försvåras. Studien har lett fram till att en 

gemensam definition bör fastslås. 

 

Slutligen anses nästa steg vara att påbörja en resa mot effektivare partnering inom svensk 

byggindustri. En väg som kommer att öppna upp möjligheter är att arbeta med strategisk 

partnering. Som det återges i teoriavsnittet innehåller strategisk partnering ett antal viktiga 

begrepp som integrerade projektprocesser, strategi och återkoppling. Att arbeta med ständiga 

förbättringar påverkar inte bara det enskilda partneringprojektet, utan lönsamheten på lång 

sikt för både entreprenör och beställare. Byggbranschen har mycket att lära av exempelvis 

bilindustrin och ett steg är att börja intressera sig för begrepp som lean och industriellt 

byggande. Genom att anamma dessa två begrepp tillsammans med samverkansformen 

partnering kan byggbranschen nå nya höjder. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Bilaga 2 Följebrev 
Bilaga 3 Intervjulista 
Bilaga 4 Reduktionsmatris 
Bilaga 5 Framgångsfaktorer 
Bilaga 6 Riskfaktorer 
 



 

 

 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Datum: 

Namn: (Anonymt i resultat) 

Företag: (Anonymt i resultat) 

Ålder: 

Kön: 

Fråga 1. Bakgrund 

a. Vad har du för arbetsuppgifter och roll? 

b. Hur länge har du arbetat i byggbranschen? 

c. Vad har du för utbildning? 

Fråga 2. Verksamhet 

a. Vad gör ert företag? 

b. Vad omsätter företaget? 

c. Antalet anställda inom företaget? 

Fråga 3. Partneringspecifika frågor 

a. Hur stor erfarenhet av partnering har du? Antal projekt med partnering. 

b. Vilken är din definition av partnering? (Undersök deras förståelse för partnering). 

c. Föredrar ni traditionell upphandling framför partnering? 

d. Vilka fördelar/drivkrafter finns med att arbeta i partneringprojekt? 

e. Vilka aktörer/kompetenser bör vara delaktiga? 

 

Fråga 4. Ekonomi/Kvalitet/Lönsamhet    

• Hur anser du att det fungerar att arbeta med öppna böcker och transparens inom ekonomin i 

partnering? 

• Vad finns det för incitament och ekonomiska modeller för att öka lönsamheten i 

partneringprojekt för entreprenör och beställare? Nämn minst tre och rangordna dessa från 1-3, 

där 1 är viktigast. (Ex. Bonus, vinst- och riskfördelning. Det behöver inte vara ekonomiska 

incitament). (Syfte: att jämföra de olika aktörernas uppfattningar) 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

• Finns det ekonomiska fördelar/större lönsamhet i att arbeta med partnering jämfört med traditionell 

upphandling? (Syfte: Att jämföra de olika aktörernas uppfattningar) 



 

 

 

• Vilken typ av ersättningsform föredrar ni i projekten?  

• Fast del 

• Rörlig del 

• Löpande räkning 

• Budget 

• Riktpris 

• Takpris 

• Kombination 

• Annat? 

 

• Hur hanteras den ekonomiska uppföljningen av projektet? 

• Hur mäts kontrakterad kostnad mot verkligt utfall? 

• Vad är det som gör att alla entreprenörer vill ha partnering? (Varför går man inte fastpris och tar 

en liten risk?) 

• Vad är det som gör att partnering ger maximal avkastning? (Byggbranschen har små 

vinstmarginaler, ofta 8–10 % påslag, är partnering mer lönsamt?) 

 

Fråga 5. Framgångsrik partnering/Förväntan   

a. Upplever du att ni har den kompetens som krävs för att arbeta med partnering? 

b. För vilken typ av projekt passar partnering som arbetssätt? 

c. Vilka faktorer anser en entreprenör och beställare är viktiga för ett framgångsrikt 

partneringsamarbete? Nämn minst fem och rangordna dessa från 1–5, där 1 är viktigast. (Syfte: 

att jämföra de olika aktörernas uppfattningar) 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

5. ……………… 

d. Har ni deltagit i något framgångsrikt partneringprojekt? Om ja, beskriv varför projektet blev 

lyckat? 

e. Kan partnering bidra till kortare byggtider? Om ja, på vilket sätt? 

f. Vilken är din förväntan på beställaren/entreprenören i ett partneringprojekt? 

g. Är partnering en ”win-win” situation för alla parter?   

  



 

 

 

Fråga 6. Risker med partnering 

a. När passar det inte att använda partnering som samarbetsform? 

b. Vilka nackdelar/risker finns med att arbeta i partneringprojekt? Nämn minst tre och 

rangordna dessa från 1–3, där 1 är viktigast. (Syfte: att jämföra de olika aktörernas uppfattningar) 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

c. Hur hanterar entreprenör/beställare riskerna i partneringprojekt? 

d. Har ni deltagit i något partneringprojekt som inte blev lyckat? Varför? 

e. Hur hanteras konflikter/tvister i partnering? 

 

Fråga 7. Övrigt 

a. Hur uppnås kvalitet i ett partneringprojekt? Anser du att det blir någon kvalitetsskillnad jämfört 

med ett traditionellt samarbete? 

b. Har det stor betydelse om ni väljer partnering att ni arbetat med entreprenören tidigare? 

c. Hur kan partnering som arbetssätt utvecklas? 

d. Hur tycker du att partnering påverkar Sveriges byggbransch? 

e. Vill du tillägga något?     

  



 

 

 

Bilaga 2 – Följebrev 
 

 

Följebrev till intervju om partnering 
 

Här kommer en inbjudan att deltaga i en intervju som ska bidra med kunskap till 

ämnesområdet partnering i byggbranschen.  

 

Mitt namn är Sarah Hultén och jag skriver mitt examensarbete som en avslutande del på 

programmet Industriell ekonomi – inriktning byggteknik vid Högskolan i Borås. Handledare 

på högskolan är Jonas Waidringer. Examensarbetet utförs i samarbete med RO-Gruppen 

Göteborg AB och handledare är Marcus Bramer. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

vilka faktorer som påverkar lönsamheten i ett partneringprojekt utifrån en entreprenörs och 

beställares perspektiv samt att ta reda på om det råder skillnader mellan aktörernas syn på 

innebörden av partnering.  

 

 

Din medverkan är viktig 

Intervjun kommer att ta omkring en timma och innebär att frågor om partnering i 

byggbranschen ställs. Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att utan särskild förklaring avstå 

från att besvara frågorna som ställs. Informationen från intervjun ska ses som ett bidrag till 

kunskap om partnering. För att kunna analysera svaren kommer intervjun att spelas in, 

inspelningen kommer lagras under tiden informationen bearbetas. När analysen är klar 

kommer all inspelade data att raderas, senast 2018-10-06. Intervjuguiden och transkriberingen 

kommer att arkiveras. Efter sammanställning kommer materialet att skickas till er för 

godkännande. Svaren från intervjun kommer att presenteras konfidentiellt i examensarbetet. 

När väl rapporten är klar kommer den att distribueras till er. Examensarbetet publiceras via 

biblioteket på Högskolan i Borås och handledare samt examinator vid högskolan kommer att 

få ta del av informationen från intervjun. 

 

Har ni frågor går det bra att kontakta mig på min studentmail: s153622@student.hb.se.  

 

 

Ett stort tack på förhand! 

 

Sarah Hultén 

 

 

 
 

Med anledning av den nya GDPR lagen som trädde i kraft 25 maj 2018 ska den som deltager i intervjun ge 

sitt samtycke att de är införstådda med hur ovanstående information hanteras samt att de godkänner 

behandlingen av uppgifterna ifråga. 

 

 

 

Datum och signatur 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Intervjulista 
 

Vem? Benämning Datum Hur Längd 

Beställare A 2018-09-07 Fysisk intervju 49 min 

Beställare B 2018-09-11 Fysisk intervju 56 min 

Beställarombud C 2018-09-12 Fysisk intervju 46 min 

Beställare D 2018-09-13 Fysisk intervju 32 min 

Beställarombud E 2018-09-13 Fysisk intervju 47 min 

Beställarombud F 2018-09-17 Fysisk intervju 37 min 

Beställare G 2018-09-11 Fysisk intervju 59 min 

Beställare H.1 2018-09-13 Fysisk intervju 57 min 

Beställare H.2 2018-09-13 Fysisk intervju 57 min 

Entreprenör I 2018-09-17 Fysisk intervju 33 min 

Entreprenör J 2018-09-14 Fysisk intervju 40 min 

Entreprenör K 2018-09-12 Fysisk intervju 48 min 

Extern entreprenör L 2018-09-05 Skype-möte 32 min 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 – Reduktionsmatris 
 

 

Beställare Kön Ålder Utbildning Roll 

År i 

byggbranschen 

Antal 

partneringprojekt 

A Kvinna 38 Kandidatexamen i byggteknik Projektchef 19 5 

B Kvinna 40 Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Chef nyproduktion 14 10 

C Man 45 Byggingenjör och Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Projektledare 18 6 

D Kvinna 38 Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad och arkitektur Projektledare 13 5 

E Man 46 Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad VD, delägare och projektledare 16 30 

F Man 51 Byggingenjör, fyraårig teknisk utbildning Projektledare 30 10 

G Kvinna 41 Byggingenjör Projektledare 16 3 

H.1 Kvinna 47 Gymnasieekonom Inköpsansvarig 28 2 

H.2 Man 54 Förvaltare och fastighetsingenjör Projektledare 30 1 

  

      

Entreprenör Kön Ålder Utbildning Roll 

År i 

byggbranschen 

Antal 

partneringprojekt 

I Man 43 Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Affärsområdeschef 18 20 

J Man 37 Byggingenjör Projektchef 15 8 

K Man 44 Gymnasieexamen - Bygg och anläggning Entreprenadchef 20 2 

L Man 38 Kandidatexamen i tyska Affärschef 12 35 

 

  



 

 

 

Bilaga 5 – Framgångsfaktorer 

      

      Fråga 5.c 

     Vilka faktorer anser en entreprenör och beställare är viktiga för ett framgångsrikt 

partneringsamarbete?  

Nämn minst fem och rangordna dessa från 1–5, där 1 är viktigast. 

  

      
Beställare Viktigaste    Minst viktig 

 
1 2 3 4 5 

A Förståelse Ekonomin Kvalitet Flexibilitet Tid 

B Respekt 
Kontinuitet i 

personal 
Kommunikation Förtroende Ekonomin 

C Avtal Ekonomin Engagemang Kick-off Mjuka värden 

D Bemanningen Ekonomin Tidsplanen Tydliga mål 
Kontaktnät hos 

entreprenör 

E Förståelse Teamet 
Gemensam 

målbild 
Kommunikation Delaktig kund 

F 
Driven 

entreprenör 
Avtal 

Engagerad 

beställare 
Ekonomin Teamet 

G Engagemang Lojalitet Kommunikation 
Gemensamma 

mål 
Stolthet 

H.1 Engagemang Ekonomin Aktivt deltagande Tid Förtroende 

H.2 Engagemang Ekonomin Aktivt deltagande Tid Förtroende 

Entreprenör 
     

I Förståelse Ekonomiuppföljning Trivsel och glädje Kommunikation Enkelhet 

J Tillit Budgetarbete Samarbete Kompetens 
 

K *Ärlighet *Förtroende *Budgetarbete 
*Samarbete med 

UE 
*Engagerad kund 

L Öppenhet Tillit Transparens 
  

      

 

*= utan inbördes ordning. 

    



 

 

 

Bilaga 6 – Riskfaktorer 
 

 

Fråga 6.b 

   Vilka nackdelar/risker finns med att arbeta i 

partneringprojekt? 

 Nämn minst tre och rangordna dessa från 1–3, där 1 är viktigast. 

 

    

Beställare Viktigaste   Minst viktig 

  1 2 3 

A Fel takpris Fel team Leverantörer går i konkurs 

B Kostnadsstyrningen Informationsbortfall Samarbetet 

C Lockpriser 
Att beställaren ej har koll på 

prognosarbetet. 
Entreprenören har fel team i projektet 

D Kostnadsstyrningen 
Fel ansvarsfördelning hos 

beställaren. 

Sårbart då partnering är knutet till få 

personer. 

E Kostnadsosäkerheten Kostnadsstyrningen Tidskrävande 

F Kostnadsosäkerheten Fel pris/för högt fastpris 
Ekonomiska risker om allt är på 

löpande räkning. 

G 
Avsaknad av motivation 

och driv. 

Fel kompetens i projektet p.g.a. 

prismodell. 
Beställaren bemannar projektet fel. 

H.1 Kostnadsstyrningen Organisationsförändringar Tidskrävande 

H.2 Kostnadsstyrningen Organisationsförändringar Tidskrävande 

Entreprenör       

I 
Förstår ej 

partneringmodellen 
Bristande ekonomiuppföljning Riskplaceringen 

J 
Dåligt budgetarbete kan 

förstöra kundrelationen.  

Partnering innebär lägre lönsamhet 

för entreprenören. 

Risk att det blir dyrare för kund, men 

en bättre produkt. 

K 

Kostnadsstyrningen om 

UE är på löpande 

räkning. 

    

L 
Minskad dokumentation 

och formalia.  
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