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II 

 

Sammanfattning 

 

Partnering omvandlar ett projekt med flera involverade företag till ett temporärt gemensamt 

företag, “projektet AB”. – Johan Johansen  

 

Någon behöver en byggnad uppförd, ett byggföretag åtar sig uppdraget och när det är färdigt 

får de betalt. Så har det varit i flera hundra år. Allt eftersom byggbranschen utvecklades och 

växte uppstod problem som löstes med innovativa lösningar. En kvarstående utmaning i 

byggbranschen är samspelet mellan olika aktörer och partnering anses vara den hittills bästa 

lösningen för detta. 

 

Men vad är partnering? Och vad definierar ett lyckat partneringprojekt? Vilka parametrar och 

faktorer anses vara av störst tyngd för att få en så problemfri byggprocess som möjligt? 

Stämmer entreprenörens perspektiv överens med beställarens? Detta svarar denna rapport på 

samt dess omkringliggande aspekter och faktorer. Perspektivet som används är utifrån 

entreprenören Skanska Sverige AB. 

 

Metoden som används för genomförandet av denna rapport är inledningsvis en beskrivning av 

begrepp och tidigare definitioner för att skapa ett teoretiskt ramverk att förhålla sig till. Efter 

detta utförs intervjuer av tolv nyckelpersoner, varav tio inom Skanska och två från 

beställarsidan. Med hjälp av svaren från intervjuerna sammanställs ett resultat i kapitel 4. 

Slutligen skrivs en diskussion och slutsats som härleds av både resultatkapitlet och det 

teoretiska ramverket. Här konkretiseras informationen och knyter an till syftet för rapporten 

och besvarar de frågeställningar som ställs i kapitel 1.4. 

 

Resultatdelen beskriver dels det som respondenterna anser vara det viktigaste vid ett projekt 

utfört i partneringform, dels de områden som behöver utvecklas. Genom svaren som erhållits 

går det urskilja en genomgående åsikt om att partnering bör tillämpas i de komplicerade 

projekten, likaså är det till fördel att parterna ingår i samverkansformen i tidigt projektskede. 

Många svar tyder också på att det är viktigt att uppehålla goda relationer såväl i arbetet som 

efter projektets slut. Något som nämns som en utmaning i partnering är kunskapen av att arbeta 

på det sättet. 

 

I slutsatsen besvaras frågeställningarna som formulerats i kapitel 1.4 och återspeglar syftet med 

rapporten. En sammanfattning av de viktigaste parametrarna för att nå en lyckad partnering 

beskrivs i nedanstående punktlista:  

• God kommunikation mellan aktörerna i projektet. 

• Tillit och förtroende. 

• Engagemang och mognadsgrad från de inblandade. 

• Gemensamma mål inom organisationen. 

• Rättvis och öppen ekonomi. 

 

  



 

III 

 

Abstract  

 

Partnering transforms a multi-involved company into a temporary joint venture, "project AB 

". - Johan Johansen 

 

Someone needs a building set up, a construction company commits the mission and when it's 

done they get paid. That’s how it’s been for hundreds of years. As the construction industry 

developed and grew, problems were solved with innovative solutions. A continuing challenge 

in the construction industry is the interaction between different actors and partnering is the 

best solution to date for this. 

 

But what is partnering? And what defines a successful partneringproject? Which parameters 

and factors are considered to be of the greatest importance in order to get as smooth a 

construction process as possible? Is the contractor's perspective consistent with the client's? 

This is what this report intends to answer as well as its surrounding aspects and factors. The 

perspective used is based on the contractor Skanska Sverige AB. 

 

The method used for the implementation of this report is initially a description of concepts 

and earlier definitions for creating a theoretical framework to relate to. Following this, 

interviews are conducted by twelve key people, including ten within Skanska and two from 

the client page. Using the answers from the interviews, a result is compiled and is described in 

chapter 4. Finally, a discussion and conclusion is drawn from both the resultchapter and the 

theoretical framework. Here the information is concretized and relates to the purpose of the 

report and ensures that the questions set in Chapter 1.4 are answered. 

 

The part of the results chapter describes what the respondents consider to be the most 

important in a project conducted in partnering form, and the areas that need to be developed. 

Through the answers received, there is a clear understanding that partnering should be applied 

in the complex projects, and it is also beneficial for the parties to be part of the collaborative 

form at an early stage. Many answers also indicate that it is important to maintain good 

relationships both in work and after the end of the project. Something mentioned as a 

challenge in partnering is the knowledge of working that way. 

 

In conclusion, the questions formulated in chapter 1.4 are answered and reflect the purpose of 

the report. A summary of the most important parameters for achieving a successful partnering 

is described in the following bulletin list: 

• Good communication between the players in the project. 

•Trust and confidence. 

• Engagement and maturity from those involved. 

• Common goals within the organization. 

• Fair and open economy. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen i Sverige har under många år haft utmaning med samarbetet mellan olika 

aktörer i ett projekt. Mycket av denna problematik uppstår från den mentala inställningen hos 

arbetarna som tänker att huvudprioriteringar kretsar kring snabba resultat för individen och inte 

projektet. De vill utföra sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt för att sedan åka vidare till 

nästa jobb (Fernström 2003). Detta skapar konflikter och ineffektiva lösningar ute i 

produktionen som återspeglas i projekteringen. För att minska dessa utmaningar började 

svenska entreprenörer att använda sig av konceptet partnering i hopp om att binda samman de 

olika aktörerna i ett projekt och få dem att arbeta mot samma mål (Kadefors & Eriksson 2014).  

 

Eftersom partnering är ett brett uttryck som kan uppfattas olika så kan det vara väldigt diffust 

och svårt att förstå fullt ut. Det kan skapa förvirring och osäkerhet om hur projektet ska utföras, 

då till exempel beställaren eller entreprenören har lite erfarenhet inom just partnering eller de 

ser olika på prioriteringar, kan det försvåra genomförandet av projektet. Detta medför en viss 

osäkerhet när det kommer till utförandet av partneringprojekt och upphandlingen om 

partneringorienterade projekt. Denna studie klargör vad som urskiljer sig vara de viktigaste 

parametrar att tänka på när entreprenören upphandlar ett partneringprojekt som således 

underlättar produktionen med avseende på samhållning och effektivitet, mot ett gemensamt 

mål. För att i slutändan nå ett ”lyckat partneringprojekt”. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att förtydliga framgångsfaktorer för en lyckad partnering. Detta 

görs genom att undersöka vilka faktorer som skulle vara bra att prioritera vid inledning av och 

under ett partneringprojekt för att förenkla dess gång och förbättra dess resultat till en lyckad 

partnering. Indirekt vill vi att studiens resultat ska effektivisera användandet av partnering i 

projekt.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

För att rapporten inte ska omfatta mer än vad syftet kräver görs följande avgränsningar: 

• Endast perspektiv och åsikter från beställarsidan och entreprenörsidan, där samtliga på 

entreprenörsidan är anställda på Skanska Sverige AB. 

• Lyckad partnering definieras enligt entreprenör. 

• Ingen djupgående analys av alla parametrar, endast de som är viktiga för beställare och 

entreprenör. 

• Partneringprojekt innefattar både projekteringsfasen och produktionsfasen. 

• Med benämningen ”beställare” inkluderas brukare och kund. 

• Med benämningen ”entreprenör” inkluderas underentreprenör. 

• Partneringdeklaration, entreprenadformer, partneringledare och strategisk samverkan 

beskrivs ej. 
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1.4 Frågeställningar 

 

För att nå syftet som beskrivs i 1.2 utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

• Vad är en lyckad partnering enligt entreprenör? 

• Vad skiljer på ett traditionellt projekt och partnering? 

• Vad finns det för skillnader på beställarens och entreprenörens perspektiv? 

• Vad gör att ett partneringprojekt blir lyckat? 

 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning. 

Här beskrivs vad som kommer att tas upp i rapporten, upplägget, mål och syfte samt varför 

rapporten skrivs. Dispositionen ingår även i detta kapitel för en förklaring till vad varje del av 

rapporten ämnar förklara. 

 

Kapitel 2 – Metodbeskrivning 

Här har författarna förtydligat deras metodik för att genomföra denna rapport, samt varför de 

använde sig av de metoder som beskrivs. 

 

Kapitel 3 – Teoridel. 

I kapitel 3 finner du information om det rapporten handlar om, partnering. Denna del består 

endast av vetenskaplig information, här kommer inte analytisk data från intervjuer redovisas. 

 

Kapitel 5 – Resultat/slutsats/diskussion 

Resultatkapitlet består dels av analyser av intervjuer samt det data som är insamlad som är 

relevant för analys.  

Andra delen av detta kapitel kommer att klargöra för läsaren vad rapporten kulminerat till, vårat 

resultat till frågeställningarna samt ett tydligt kopplat resultat av syftet i diskussionen. 

 

Sist i kapitlet kommer författarna att beskriva vad de anser efter att ha studerat partnering vad 

som kan förbättras med studien och eventuella efterstudier som kan vara av intresse för 

Skanska. 

 

Sedan kommer bilagor och referenslista att finnas i slutet av hela rapporten. 
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2. METODBESKRIVNING 
 

Arbetssättet för utförandet av denna rapport kan delas in i fyra delar.  

 

Första delen består av litteratursökning för att få information till det teoretiska ramverk som 

skapas i kapitel tre. 

 

Den andra delen är intervjuer av beställare och entreprenör som är den primära informationen 

för analys. 

 

Den tredje delen utförs genom analys av svaren vi får av intervjuerna samt en sammanställning 

av respondenternas svar till intervjufrågorna. 

 

Den fjärde och sista delen av arbetet består av en återkoppling och slutsats som baseras på de 

tidigare delarna där vi för in våra egna tankar och diskuterar det som skrivits om i arbetet. 

Här har vi knutit samman vårt resultat till det teoretiska ramverk som skapats samt återkoppla 

till rapportens syfte. 

2.1 Litteratursökning 

Elektronisk litteratur, vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten och dokument från 

Skanska studerades för att samla teoretisk data. Urvalet av informationen gjordes baserat på 

relevans och popularitet. De definitioner som studerades var de som visade störst avspegling av 

vår uppfattning av verkligheten samt de definitioner som oftast användes i tidigare studier. På 

så sätt etablerades ett teoretiskt ramverk som var aktuellt och validerat. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuer bokades in med personer som Skanska och vi själva ansåg vara värdefulla för vårt 

arbete. Urvalsprocessen för dessa personer var baserat på faktorer som roll, erfarenhet och 

organisation. Vi ville få med ett brett spektra av respondenter men samtidigt hålla de relevanta 

för rapportens syfte. De fick svara på de frågor vi tagit fram och reviderat tillsammans med 

handledare från Skanska. Våra frågor bestod av öppna frågor med kompletterande följdfrågor 

vid behov.  Anteckningar gjordes samtidigt som intervjun pågick, dels av den som intervjuade 

med enklare noteringar med penna och papper, och dels av den andra intervjuaren som skrev 

ner allt som sades på datorn. 

 

De intervjuade är: 

• Beställare (projektledare och konsultchef, tidigare projektchef) 

• Projektchefer 

• Marknadschef 

• Partneringledare 

• Produktionschef 

• Distrikschef 

 

Antalet intervjuade är 12 stycken med alla olika bakgrunder och erfarenheter. 

10 från Skanska Sverige AB inom göteborgsregionen och 2 beställare som har anknytning till 

Skanska. 
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2.3 Analysdel och sammanställning 

Respondenternas svar analyserades och sammanställdes för att ge ett resultat av vilka 

framgångsfaktorerna är för en lyckad partnering. Deras svar sammanfattas i form av 

underrubriker, beroende på område, i kapitel fyra. För att säkerställa att vår sammanfattning är 

i enlighet med var respondenterna svarade skickade vi ut rapporten till de intervjuade så de fick 

en chans att godkänna eller kräva redigering på texten där de är involverade. 

 

Intervjufrågorna kategoriserades till nyckelfrågor som svarar på en eller flera frågor som vi 

anser vara av störst betydelse för rapporten. Dessa är följande: 

• Skillnader på projekt som är upphandlade med partnering som samverkansform och ett 

traditionellt projekt. 

 

• Vilka projekt är lämpade för partnering? 

 

• När i projektet bör partnering komma till? 

 

• Vad är bästa ekonomiska ersättning för ett partneringprojekt? 

 

• Vad är definitionen av ett lyckat partneringprojekt? 

 

• Viktiga parametrar och egenskaper. 

o Individuella 

o Organisatoriska 

 

• Hur kan tiden påverkas av partnering i ett projekt? 

 

• Konflikthantering i partnering. 

 

• För- och nackdelar med partnering. 

 

Respondenterna skrivs inte ut med namn utan nämns Respondent A-L. 

2.4 Diskussion och slutsats 

Utifrån den information vi tagit fram till teoridelen och resultatet av intervjufrågorna har vi 

diskuterat och dragit slutsatser om vad som ska tänkas på för att nå en lyckad partnering. Vi 

beskriver vilka faktorer som bör prioriteras och hur det skulle gå att vidareutveckla 

partneringsamverkan.   
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3. PARTNERING 

  

3.1 Partnering – kort historik 

 

Partnering började användas i USA på 1980-talet av US Army Corps of Engineers för att minska 

konflikter, byggtider och ökade kostnader som uppkommer i offentligt upphandlade 

byggprojekt. Det har senare spridit sig och började användas i större utsträckning i 

Storbritannien och Danmark, där det har blivit lagstiftat att använda partnering i alla offentliga 

byggprojekt om kapital erhålls av staten. Partnering kom sedan till Sverige från Danmark 

genom NCC:s danska grenar där de senare utvecklades inom området och marknadsförde det i 

Sverige. (Urkraft 2018) 

 

Utnyttjandet av partneringprojekt i Sverige var relativt låg fram till 2005 då det började 

användas i större utsträckning. Partnering började inte användas i Sverige av samma anledning 

som i de tidigare nämnda länderna eftersom det till skillnad från de andra länderna har fungerat 

relativt bra. I Sverige började entreprenörerna använda sig av denna form med syftet att ändra 

attityden hos de aktörer som har en del i byggprojektet, men även bättre kunna utnyttja den 

kompetens som finns hos de inblandade. (Kadefors & Eriksson 2014)  

3.2 Partnering definition 

Definitionen av partnering kan variera, men här följer en definition beskriven av Gerald & 

Donald (2006): 
 

“Partnering is a voluntary organized process by which multiple stakeholders having 

shared interests perform as a team to achieve mutually beneficial goals. It is based on 

establishing these goals early in the project lifecycle, building trusting relationships, 

and engaging in collaborative problem solving.” 
 

 

Partnering är varken en upphandlingsform eller en entreprenadform utan det är en strukturerad 

samverkan mellan olika aktörer, till exempel beställare, entreprenör och konsult. De ska med 

förtroende och tillit samarbeta vid ett projekt där alla aktörer kompletterar varandra i de olika 

stadierna. Partnering, jämfört med traditionell upphandling, gör att de olika aktörerna kan vara 

med och påverka projektet i ett tidigare skede för att kunna utnyttja deras erfarenheter och 

kunskaper, vilket gör att beställaren och entreprenören i princip formar slutprodukten 

tillsammans.  

 

Under ett byggprojekt med samverkan ingår alla aktörer i en gemensam organisation med 

gemensamma mål och gemensam ekonomi, där alla jobbar för projektets bästa och inte bara för 

det egna företagets vinning. Partnering lämpar sig bäst till komplexa projekt, som i sin tur kräver 

mer kompetens och erfarenhet hos de inblandade, än i de enklare projekten. (Byggherrarna 

2018)  
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Nedan är en lista vad som karakteriserar traditionella projekt och partneringprojekt: (Fernström 

2003)  
Det traditionella projektet. 

• Transaktionsaffär 

• Anbud/konkurrens 

• Suboptimering 

• Utvärdering/förhandling 

• Förutbestämda lösningar 

• Kontroll/konflikter 

• Mycket dubbelarbete 

• Osäker, dold ekonomi  

• Extrafakturor och tillägg 

• Dålig erfarenhetsåterföring 

• Motsatsförhållanden 

 

Partneringprojekt 

• Process med kundorientering  

• Konkurrensval/val av partners 

• Öppenhet och samordning  

• Snabb start och workshop 

• Möjligheter och kreativitet nytänkande, gemensamma mål och förtroende 

• Deltagarna samarbetar – effektiv process 

• Öppna böcker 

• Kostnadssänkningar – problem löses snabbt 

• Lärande 

• Samverkan med förtroende och tillit 

 

3.4 Vitala parametrar för partnering 

Det finns olika definitioner av vad partnering innebär och vad som anses vara de viktigaste 

parametrarna varierar beroende på definitionen av partnering. 

Bennet och Jayes (1998) har dock preciserat vad de anser vara de viktigaste parametrarna i 

boken ”the seven pillars of partnering”, och Nyström (2007) sammanställde i sin avhandling 

om definitionen av partnering något han kallar ”partneringblomman” där han likaså försöker 

sig på att definiera vad som anses vara de viktigaste parametrarna, eller komponenter som han 

kallar det. (Nyström 2007) 

 

Vi gör en sammanfattning av dessa två för att dels kunna få en mer rättvis och enhetlig bild av 

vad dessa två olika källor anser vara de viktigaste parametrarna inom partnering, dels vill vi 

kunna se likheter och olikheter med de två olika perspektiven för att kunna jämföra och se vad 

som är mer av intresse för resultatet av analysen från intervjuerna.  
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3.4.1 Partneringblomman 

 

Nyström studerar till en början av sin avhandling olika studiers definitioner av partnering, och 

inser snabbt att det skiljer väldigt mycket mellan definitionerna på grund av de olika målen och 

förutsättningarna för varje enskilt projekt. För att lättare åskådliggöra dessa olikheter uppför 

han en tabell (se tabell 1) över de olika komponenterna/parametrarna som innefattas av de olika 

definitionerna. (Nyström 2007) 

 
Tabell 1, Innehåll av komponenter i artiklar. (Bennet & Jayes 1998) 

 
 

När detta resultat tolkats appliceras ett perspektiv från den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein. 

Han menade att komplexa begrepp nästan inte gick att definiera, utan att man skulle granska 

dessa som ett nätverk av överlappande likheter. Detta perspektiv kom sedan att kallas för 

familjelikhet, och har sitt ursprung från hur olika familjemedlemmar liknar varandra, och inte 

kan definieras som en person eller en familj. När detta betraktelsesätt appliceras på ovanstående 

tabell kan man få vad många kallar ”partneringblomman”. (se figur 1).  

 

Figur 1, Partneringblomman. (Nyström 2005)  
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Partneringblomman likt traditionella definitioner av partnering kan variera något beroende på 

projektet som den appliceras på. Men vad som tydligt går att se från tabell 1 är att de två 

huvudparametrar som alltid bör finnas med är ”tillit” och ”ömsesidig förståelse/gemensamma 

mål”, dessa väljs att presenteras som de primära byggstenarna för partneringblomman och låter 

en kombination av de andra parametrarna användas utefter mål och förutsättningar för projektet 

i fråga. Detta ger ett flexibelt men samtidigt konkret och strukturerat sätt att definiera partnering 

för olika projekt. (Ficherman 2016) 

3.4.2 ”Seven Pillars of Partnering” 

Enligt författarna till boken “Seven Pillars of Partnering” kan partnering delas in i tre delar. 

Den första mest vanligt förekommande delen är de moment som först var förknippade med 

konceptet partnering. Dessa har enligt forskning kunnat identifieras till dessa tre följande idéer: 

• godkänner gemensamma mål för att få med de olika intressena för alla aktörer 

inblandade. 

• öppet besluttagande och problemlösning enligt riktlinjer som sattes tidigt i 

projektet med alla involverade i besluten. 

• syftar till mål som ger fortsatta mätbara förbättringar i prestanda till nästa projekt 

 

Dessa första tre idéer ger en god förutsättning för fortsatt väl etablering av partnering i enskilda 

projekt. Till skillnad från mer aktuella definitioner saknas vid detta stadie en mer specificerad 

beskrivning av de komponenter som anses vara behövliga och vitala för en lyckad partnering. 

I den andra generationen av partnering, alltså del två, kommer de sju pelarna som ska utgöra 

partnering. (Bennet & Jayes 1998) 

 

 

 
Figur 2, Seven Pillars of Partnering.(Bennet & Jayes 1998) 
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I figur 2 visar författarna dels de sju vitala parametrarna, men figuren illustrerar samtidigt hur 

dessa sju parametrar interagerar med varandra, och ger en indikation till hur de bör hanteras i 

ett projekt. Nedan följer en kort förklaring till vad författarna menar med de olika pelarna: 

 

– Strategi 

Utveckla kundens mål så att konsulter, konstruktörer och specialister kan bemöta dessa 

mål med konstruktiv kritik och återkoppling som grund.  

 

– Medlemskap 

Identifierar nyckelpersoner och företag som behöver vara delaktiga för att försäkra att 

alla kunskaper är utvecklade och tillgängliga för projektet. 

 

– Rättvisa 

Säkerställer att alla är belönade för deras arbete med skäliga kostnader och vinster. 

 

– Integration 

Förbättrar sättet de olika företagen och aktörerna arbetar tillsammans genom samarbete 

och tillit i arbetet. 

 

– Riktmärken 

Definierar mätbara mål som leder till fortsatt förbättring i prestanda från projekt till 

projekt. 

 

– Projekt processer 

Etablerar standardiserade tillvägagångsätt och arbetsmetoder som bäst förverkligar den 

processteknik som är utstuderad. 

 

– Återkoppling 

Tar till vara på lärdomar från tidigare projekt och arbetsgrupper för att vägleda 

utvecklingen av strategi. 

 

Dessa sju pelare i partnering ger enligt författarna företag en möjlighet att kontrollerat och 

systematiskt anpassa sig till de snabba förändringar som råder inom byggbranschen. 

Tillsammans bygger dessa pelare en grund för enskilda projekt att arbeta effektiviserat 

samtidigt som det ger utvecklingsgrupper en chans att ytterligare systematiskt utveckla och 

förbättra de framtida projekt som kan komma att utföras med partnering som samverkansform. 

(Bennet & Jayes 1998) 
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3.4.3 Partnering för Skanska 

 

Partneringblomman och de sju pelarna för partnering är väl beprövade metoder som accepterats 

av många och är en definition som speglar verkligheten till en viss punkt. Dessa är trots allt 

relativt gamla beskrivningar, om beaktande dessutom tas i hur snabbt utvecklingen av 

partnering har fortskridit under bara de senaste fem åren kan det argumenteras för att dessa 

definitioners aktualitet bör ifrågasättas. Vid jämförelse av dessa med Skanskas VSAA, (Vårt 

Sätt Att Arbeta, som är Skanskas interna verktyg för att arbeta med partnering) ser man tydliga 

likheter. (Skanska 2018) 

 

3.4.4 Partnering framtid 

 

Grunderna bakom partnering är tydliga oavsett vilken definition som används som perspektiv. 

Skillnaderna åskådliggörs oftast genom de olika förtydligande parametrarna och dess grad av 

specificering. Det är i detta ”yttre skal” av partnering som komponenter kan och bör definieras 

beroende på projektets förutsättningar och organisatoriska egenskaper, vilket leder till 

skiljaktigheter mellan definitioner då dessa förutsättningar och egenskaper skiljer sig åt. 

Branschen har länge kämpat med obeslutsamhet och den allmänna förvirring som omger 

konceptet partnering. Efter litteraturstudier finner vi en uppsjö av olika definitioner för 

partnering, och detta ter sig naturligt då inget projekt är det andra likt. Då grundprincipen med 

partnering är att projektet och dess aktörer skall arbeta tillsammans på bästa möjliga sätt innebär 

det att partnering ska kunna vara anpassningsbart oavsett förutsättningar, om än prioriterade 

egenskaper och förutsättningar förenklar applicering av partnering i ett projekt (Nyström 2007).  

 

Ett förtydligande av detta är åskådliggjort i bland annat USA och Danmark där staten har 

implementerat en uppmaning av partnering i byggbranschen genom att tillgodose marknaden 

med en mall för partneringprojekt, detta för att driva utvecklingen av partnering framåt för att i 

en framtid kunna arbeta med partnering på ett så effektiviserat sätt som möjligt. Man pratar om 

att utnyttjandegraden av partnering och dess positiva påverkan skall höjas (Hane 2015). 
 

För att försöka råda bot på den förvirring och problematik som finns idag i svensk partnering 

påbörjades för några år sedan ett standardiseringsarbete av partnering. 2017 publicerade SIS 

(Swedish Standards Institute) ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och 

ramverk”. Denna standardisering skall inte endast förenkla processen och arbetssättet för 

partnering utan även möjliggöra för kunder att kunna kräva av entreprenaden att uppvisa 

certifikat som påvisar att de är certifierade inom partnering. Detta kommer förhoppningsvis 

förtydliga vissa aspekter av partnering som idag kan vara otydliga, samt påskynda utvecklingen 

av partnering.  

 

Om företag inte har certifierat sig ombeds de komplettera med liknande egenskaper och 

färdigheter för att urskilja sig i en konkurrenskraftig marknad och anpassa innebörden av 

partnering för det specifika projektet enligt Linder1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jonas Linder. Partneringledare Skanska Sverige AB. Johan På Gårdas gata 5 den 14 februari 2018. 
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3.5 För- och nackdelar med partnering 

 

Likt andra arbetssätt finns det både för- och nackdelar även i partnering. Eftersom det är ett 

relativt nytt arbetssätt i byggbranschen så är okunnighet en faktor som gör att partnering kan 

ses som negativt, dock räknas fördelarna vara fler än nackdelarna vilket återspeglas i att 

upphandlingsformen är på frammarsch och tillämpas allt mer i byggbranschen (André 2013).  

 

Samverkansformen kräver mer tid i planeringens tidiga skede, däremot gör det i sin tur att det 

går arbeta mer effektivt i produktionen och att det blir färre tvister att jobba med efter projektet. 

Det minskar även tvister under produktionen då problem och konflikter löses tillsammans med 

utarbetade konfliktlösningsmetoder för ett bättre slutresultat. Tillit och förtroende spelar en 

viktig roll, vilket också innebär att det skulle gå att få ut en viktig fördel ur ett projekt, 

långsiktiga relationer (Fernström 2018). 

 

Genom inplanerade workshops med aktiviteter träffas alla i produktionsgruppen tidigt i 

planeringen för att lära känna varandra och projektet. Arbetet fördelas med avseende på den 

gemensamma kompetensen som finns i gruppen och går igenom vilka mål som ska arbetas 

emot, samt hur projektet i helhet ska genomföras (André 2013). En betydande fördel med att 

utföra projekt i partneringform är just att under projekteringen kunna ta tillvara på den 

kompetensen som tillförs i form av aktörer med olika yrkesområden och erfarenheter (Rhodin 

2002). 

 

Samverkansformen kräver att byggherren är mer närvarande under hela projektets gång i 

jämförelse med traditionell upphandling. Med hjälp av att låta entreprenören blanda sig in i ett 

tidigt skede i planeringen ska de tillsammans med beställaren forma slutprodukten, de ska 

kunna bolla idéer och hitta lösningar med entreprenören som accepteras av alla parter i 

projektet. Partnering passar inte beställare som låter entreprenörerna lösa problemen och fatta 

viktiga beslut själva för att endast få slutprodukten (Hane 2016). 

 

I traditionella upphandlingsformer blir det konflikter bland annat på grund av ÄTA-arbeten. 

Entreprenörer försöker pressa priser och få lägre kostnad i sina anbud för att bli så attraktiva 

som möjligt. Har det då tillkommit arbeten eller att de inte beskrivits tydligt i handlingarna 

stiger kostnaderna i sin tur för beställaren och produktionstiden blir längre. Detta löses med 

partneringformen, där den tillfälliga organisationen har gemensamma mål och använder en 

gemensam ekonomi så att det inte uppstår dessa konflikter vid ändringar i produktionen. På 

grund av att entreprenör och beställare tar tillvara på den kompetens som finns i projektet går 

det snabbare och lättare att lösa problem som stöts på. Att alla aktörer har samma mål ger mer 

motivation och alla strävar efter samma sak, vilket resulterar i att produktionstiden blir kortare 

(Byggtjänst 2016). 
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Som tidigare nämnt är fördelarna många, vilket kan vara en förklaring till varför Skanska är 

positiva till detta arbetssätt och nyttjar det i sina projekt. Nedan följer några fördelar med 

partnering enligt Skanska (Skanska 2017): 

• Samsyn, öppenhet och delaktighet 

• Effektiv riskhantering och säkrare ekonomi 

• Kortare beslutsvägar och smartare lösningar 

• Gemensamma värderingar 

• Inga motpartsförhållanden 

• Bra arbetsklimat där alla bidrar på bästa sätt 

 

Nedan visas även en lista över både för- och nackdelar med partnering. (Karlsson, 2006 & 

Fernström, 2007) 

Fördelar 

• Gemensamma lösningar – sänker kostnaderna och genomförandetiden 

• Det skapas goda och långsiktiga relationer 

• Gemensamma mål och incitament ger ”win-win” för alla i projektet och 

skapar ”Teamwork” 

• Minimerar tvister 

• Passar bäst för komplexa projekt 

 

Nackdelar 

• Sämre prispress 

• Passar inte alla projekt 

• Passar inte alla människor 

• Kräver extra mötestid och byråkrati 

3.5.1 När partnering bör tillämpas 

 

Partnering passar framförallt vid komplexa projekt där det finns okända faktorer och flexibilitet 

blir en viktig faktor i genomförandet av projektet. Projekt som liknar tidigare gjorda och är mer 

vardagliga kan med fördel för beställaren handlas upp på traditionellt sätt. Konkurrensen kan 

trycka ned priserna hos entreprenören men ändå få ut ett bra resultat (Hane 2016). Andra 

tillfällen då partnering lämpar sig bra är när det behövs mer kompetens än beställaren själv har, 

när det är pressade tidsplaner som behöver hållas eller när förtroendefulla samarbeten ska 

upprättas för långsiktig vinning (Johansson Nilsson & Nilsson 2014).  
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4. RESULTAT 

 

De intervjuade har stor erfarenhet inom partnering i byggbranschen och deras svar till våra 

frågor ligger således till grund för resultatet som kommer att sammanställas nedan.  

 

De svar som skiljer sig åt från beställare och entreprenör kommer att hanteras i ett eget kapitel 

för förtydligande av dessa skiljaktigheter. Våra frågor och svar har kunnat kategoriseras under 

nyckelfrågor som kommer att illustreras med rubriker där varje rubrik kommer att utgöra en 

sammanställning av de frågor och svar som reflekterar en nyckelfråga. 

 

Nedan har vi kategoriserat svaren till intervjufrågorna till nyckelfrågor. Dessa är av stor 

betydelse för rapporten då de ger en god helhetsbild av respondenternas svar samt att de ger 

svar till rapportens frågeställningar och syfte. 

De är följande: 

 

 

• Skillnader på projekt som är upphandlade med partnering som samverkansform och ett 

traditionellt projekt. 

 

• Vilka projekt är lämpade för partnering? 

 

• När i projektet bör partnering komma till? 

 

• Vad är bästa ekonomiska ersättning för ett partneringprojekt? 

 

• Vad är definitionen av ett lyckat partneringprojekt? 

 

• Viktiga parametrar och egenskaper. 

o Individuella 

o Organisatoriska 

 

• Hur kan tiden påverkas av partnering i ett projekt? 

 

• Konflikthantering i partnering. 

 

• För- och nackdelar med partnering. 
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4.1 Analys av intervjuer 

4.1.1 Skillnader på projekt med eller utan partnering. 

 

En skillnad som många av våra respondenter påpekade var att inställningen i de olika projekten 

såg annorlunda ut. I ett partneringprojekt etableras tidigt en gemensam målbild och en vision 

om hur arbetsklimatet bör vara samt ett bestämt riktpris. Detta leder dels till att den färdiga 

produkten är utformad i samråd mellan beställare och entreprenör, dels att vägen till färdig 

produkt blir en trevligare resa. 

 

I ett traditionellt projekt, oavsett om det är totalentreprenad eller generalentreprenad är 

produkten definierad efter endast en aktörs perspektiv, beställarens. En sådan produkt kan 

komma att skilja sig åt från entreprenörens perspektiv. Detta innebär att i ett projekt där 

produkten och arbetsmetoden redan är utarbetad kan entreprenör och underentreprenörer finna 

drivkraft från ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) då detta ger en större vinst. Denna drivkraft 

och moral kommer hädanefter kallas ÄTA-krig (Respondent J). 

 

4.1.1.2 ÄTA 

 

Med ÄTA-krig menas att entreprenör och underentreprenör (UE) försöker hela tiden hitta 

moment och/eller material som kan öka deras marginal för en ökad vinst. Många av de 

intervjuade menar att ideologin med partnering försvårar möjligheten för att ÄTA-kriget i 

projekten kan eskalera till märkbara nivåer. På grund av att entreprenören tillsammans med 

beställare och eventuellt underentreprenör bestämmer material och tillvägagångssätt reduceras 

möjligheten för eventuella tilläggs- och avgående arbeten. 

 

I en vanlig total- eller generalentreprenad med fastpris finns det en risk med att beställare har 

projekterat för ett moment som inte fungerar i praktiken i enlighet med hur det är tänkt, detta 

kan leda till diskussioner om ÄTA som inte gynnar någon part i projektet. En annan aspekt som 

bör nämnas i samband med ÄTA är den eventuella komplikationen med service och garantier 

om arbetet inte är utfört på bästa möjliga sätt. Detta är också, likt exemplet ovan någonting som 

är mer hanterbart inom partnering.  
 

Om entreprenören eller underentreprenör kan vara med och påverka i ett tidigare skede och 

delta i besluten som berör material och arbetssätt kan dessa optimeras med avseende på 

eftermarknadsarbeten på grund av den kompetens som entreprenör och UE besitter. 

 

Respondent F med flera menar att i partnering jobbar entreprenören för att kunna skapa rätt 

produkt till rätt pris. Inte nödvändigtvis det billigaste att producera, utan det läggs mer fokus på 

att beställare och kund får bästa möjliga produkt inom ramarna för riktkostnaden. Det kan då 

göra att det kostar lite mer i vissa moment för att slippa efterarbeten som bidrar till ett 

problematiskt byggande och i sin tur kostnader som inte projekterats för. Det kan även handla 

om tidiga investeringar kan sänka driftkostnader över lång tid. Entreprenören kan samtidigt 

argumentera för att vissa saker inte bör vara med, vilket ger utrymme för bättre material eller 

tillägg någon annanstans i projektet. En balans skapas för att få rätt slutprodukt. Således skapas 

ett nytt perspektiv från entreprenör, rätt produkt till rätt pris. Inte det billigaste och kanske mest 

enkla, inte heller det dyraste och bästa. Istället försöker entreprenören lämna projektet med en 

produkt som bäst återspeglar kundens initiala önskemål till en kostnad som är validerad och 

överenskommen. 
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4.1.1.3 Resurs- och kompetenslåsning 

 

Enligt flera av respondenterna är en av de största skillnaderna mängden resurser som krävs för 

att driva ett projekt med samverkansformen partnering. I partnering krävs det en större 

involvering av båda parter, inte minst en signifikant ökning av involvering från beställarna. 

För att partnering skall utnyttjas till högsta grad krävs det att beställarna är med och arbetar 

fram produkten tillsammans med entreprenören, men också att de är tillgängliga under 

produktionen för att kunna hjälpa till att hantera komplikationer eller frågor som uppstår.  

 

En stor skillnad för entreprenören i partneringprojekt är mängden resurser och kompetenser 

som arbetar med projektet innan det går över till produktion. I ett vanligt fastprisprojekt får 

entreprenören ritningar och direktiv för vad som skall produceras, när entreprenören kommer 

in i projektet är system- och programskedet redan över. I partnering ska entreprenören 

tillsammans med beställare fastställa produkten, detta innebär att de måste komma in tidigare i 

projektet och på så sätt låser de upp sina resurser. 

 

4.1.1.4 Öppna böcker och transparens 

 

Den andra stora faktorn som skiljer sig mellan ett traditionellt projekt och ett i partnering är hur 

de olika parterna hanterar sin ekonomiska dokumentation. En gemensamt uppfattad viktig 

parameter för att partnering ska lyckas är tillgängligheten av insyn. Detta kräver transparens 

från parterna och tillit till varandra. 
 

Hur medgörlig en part är att fullt ut lita på den andre och visa sina böcker speglas oftast i slutet 

av projektet, om det är full transparens mellan aktörerna i projektet uppfattas oftast 

prissättningen av de olika momenten validerade och rättvisa till skillnad från om någon av 

parterna inte visar fullt ut vad deras poster i ekonomin har kostat. 

 

Respondent E nämner ett bra synsätt på hur partnering kan betraktas utifrån jämförelsevis mot 

ett traditionellt projekt. Iställe t för att beställare/kund handlar upp en entreprenör som ska 

komma in och göra ett förutbestämt arbete, sedan få betalt och gå vidare till nästa projekt, kan 

det ses som att hela projektet blir en egen organisation/företag, “projektet AB”. Detta talesätt 

speglar väldigt bra vad kärnan i partnering är, just att alla involverade jobbar tillsammans mot 

ett gemensamt mål. 

4.1.2 Lämpliga projekt för partnering 

 

Enligt de flesta intervjuade passar partnering framförallt i de komplexa projekten. Vad som gör 

dem komplexa kan vara olika saker och de svarande har beskrivit sina erfarenheter och tankar 

kring varför denna anledning gör att projekt passar i partneringform. Respondent I nämner att 

det till fördel används där byggandet har stor påverkan på omkringliggande verksamhet som i 

sjukhus eller nära boenden. Respondent F gav ett exempel på varför partnering passade bra vid 

byggandet av ett sjukhus. Projektet var inte komplext i sig, men bestod av många 

sammanlänkande delprojekt och det fanns en logistisk komplexitet blandat med en ny typ av 

byggnation.  

 

I projekt där beställaren inte sitter med tillräcklig kompetens för att planera produkten på egen 

hand bör entreprenören komma in för att hjälpa till med sina erfarenheter och kunna påverka 
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arbetsgången till det effektivare. Detta görs med partnering då entreprenören oftast kommer in 

i tidigare skede, vilket behandlas mer senare i rapporten. 

 

Det passar inte till de projekt som är liknande andra som gjorts flera gånger tidigare, till exempel 

ett nybygge med lösningar som använts många gånger tidigare. Här krävs inte samma planering 

och projekteringstid då de inblandade redan vet hur arbetet brukar gå till. Respondent F nämner 

att vid till exempel ett bygge av en enklare lagerlokal, bör partnering inte användas på grund av 

att det krävs mycket arbete i tidiga skeden med den formen som kanske inte kommer projektet 

till gagn. En partneringsamverkan fokuserar mycket på att träffas ofta, lägga ned tid på att få en 

gemenskap och lära känna varandra, i detta fall blir partnering en nackdel.  

 

Respondent B tycker att en väl definierad produkt upphandlas med fördel traditionellt, däremot 

ju mindre man vet från början av produkten desto bättre med partnering. Beställaren sätter sig 

tillsammans med konsult och entreprenören, med hjälp av deras delade erfarenheter diskuterar 

de fram vad som ska prioriteras och hur uppgifter löses på bästa sätt.  

 

Bland andra tycker Respondent C att partnering inte ska användas på de mindre projekten, i 

sina riktlinjer för partnering är ett av Västfastigheters kriterium att projektets storlek behöver 

överstiga 50-70 miljoner för att upphandlas med partnering. Liknande påpekar Respondent J att 

mindre projekt inte lönsamt borde behandlas med partnering, ett exempel på ett egentligen för 

litet projekt var Partille vandrarhem (30 miljoners projekt). Dock menar han ändå att det var 

gynnsamt med partnering i detta projekt då det hade en komplexitet av att rum i byggnaden 

skulle hyras ut under byggtiden. Här krävdes det en viss flexibilitet och dialog för att kunna 

lösa situationer som uppstod, vilket han inte tror hade skulle fungera i en traditionell 

upphandling. 

 

Trots att vissa projekt är små och i storlek då inte skulle passa i partneringsamverkan kan 

byggnation med en viss osäkerhet göra att det ändå är bästa alternativet. Respondent H menar 

att denna osäkerhet finns i ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Vid arbeten med befintlig 

konstruktion behövs ett anpassningsbart arbetssätt så problem som stöts på går att lösa på ett 

enkelt sätt, därför svarar flera av de intervjuade att det också ställs andra krav på beställaren.  

Respondent K säger att det sämsta är när beställaren inte förstår att de är med och bara lutar sig 

tillbaka utan att ta några beslut. Det blir svårare att ha en relation med denna beställare så 

kommunikationen blir sämre och således blir projektet lidande. I dessa fall är det lika bra att 

upphandlingen sker på traditionellt vis. 
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4.1.3 När partnering bör komma till i projektet 

 

Övergripande i svaren på denna fråga är att det spelar stor roll när i processen aktörerna går in 

i partneringsamverkan. Även om de flesta respondenter på ett eller annat sätt uttrycker sig att 

ju tidigare desto bättre, så finns det dock lite delade meningar om hur tidigt de olika aktörerna 

ska gå in. Alla är överens om de ska gå in innan byggskedet. 

 

 
Figur 3, Hållbar totalekonomi. (Skanska 2018) 

“Varje krona som investeras i ett byggprojekt ger ett mångdubbelt värde i nästa led”. 

Figur 3 illustrerar de olika stegens påverkan i processen, där vi ser att pengar som läggs för att 

få välarbetad planering och projektering är viktigt för värdet i de senare stegen. (Skanska 2018) 
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4.1.3.1 Entreprenörens syn 

 

Entreprenören vill komma in tidigt för att kunna påverka så mycket som möjligt, men inte för 

tidigt då det kan bli rörigt om beställaren inte vet vad de är ute efter och vill få fram. Därför vill 

entreprenören låta beställaren gå igenom förstudie och idéfasen på egen hand och sen komma 

in i systemhandlingsskedet. Att komma in senare kan medföra dubbelarbete då det har arbetats 

fram lösningar och beslut, som enligt entreprenörens erfarenheter inte är de bästa eller 

effektivaste sätten. Det blir både svårare att ändra senare och behöver det göras om vissa steg 

blir det extra arbete som hade kunnat förhindras om entreprenören var med tidigare i processen.  

Respondent L gav ett exempel på att de kom in för sent i ett projekt. Kunden hade redan anlitat 

konsult och ritat upp huset som de tänkt sig, men när Skanska kom in i processen och de började 

prata så kom en idé om hur de kunde utnyttja källaren. Hade de då kommit in tidigare kunde 

det möjligtvis gemensamt hittas bättre lösningar utan dubbelarbetet att gå över ritningarna en 

ytterligare gång. 

 

En förklaring om hur det påverkas beroende på när entreprenören kommer in i projektet 

illustreras nedan med figur 4. 

 

 
Figur 4, Påverkan / Kostnad. (Skanska 2018) 

I tidigt skede har de olika parterna stor möjlighet att påverka kommande arbete och kostnaden 

för dessa planeringar är låga. Med jämförelse ju närmare projektslutet kommer desto mindre 

går att påverka och de ändringar som kan behöva göras får en högre kostnad. 

4.1.3.2 Beställarens syn 

 

Beställarna vill också att entreprenören kommer in tidigt i processen i partneringprojekt, gärna 

ännu tidigare än vid systemhandlingsskedet. I programhandlingsskedet nyttjas de bäst med 

lösningar och effektiviseringar, här kan de hjälpa konsulterna att göra produktionsanpassade 

lösningar. Att tidigt kunna få in diskussioner om till exempel byggbarhet och arbetsmiljöfrågor 

underlättar om de berörda parterna är med från början. 
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4.1.4 Ekonomisk ersättning  

 

Partneringprojekt i Sverige har enligt respondent K funnits under en längre tid innan det blev 

kallat för just partnering. Dessa har varit till olika grader av partnering och på samma sätt blir 

då de olika faktorerna som utgör ett projekt till partnering olika utpräglade. Ekonomin är ett bra 

exempel på detta. Enligt många av de intervjuade är den mest renodlade och bästa 

ersättningsformen för partnering incitament-löst riktpris med fast arvode. Alltså att under 

projekteringen bestäms ett riktpris som projektet mest troligen kommer att kosta, och som vinst 

för entreprenören läggs en procentsats på den riktkostnaden, allt mellan 7-14%. Hur det blir om 

slutpriset skiljer sig från det förutbestämda riktpriset är lite olika definierat från projekt till 

projekt. Om det blir billigare delar entreprenör och beställare på överskottet eller så får 

beställare tillbaka allt överskott. Om det går över riktpriset finns ett alternativ där den extra 

kostnaden blir betalt från beställare men utan vinst för entreprenören. 

 

Anledningen till att den mest förespråkade ekonomiska ersättningen till partnering projekt är 

riktpris med fast arvode är tvådelad. Dels innebär bedömningen av riktpriset att alla parter har 

varit med i diskussionen och kunnat ge input från deras perspektiv, på så sätt blir inget bortglömt 

eller missbedömt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta innebär oftast att priset är något som inte 

skapar diskussion eller konflikter i byggskedet, och när fokus inte behöver läggas på priser kan 

det istället riktas mot att färdigställa en korrekt produkt enligt Respondent H. Den andra positiva 

anledningen till att denna ersättningsform är så förespråkad inom partnering är för det är ett bra 

alternativ med hänseende till riskbedömningen som sker i ett traditionellt projekt. När 

entreprenör räknar på ett projekt gör de så kallade riskbedömningar. Dessa är eventuella risker 

som finns med bygget som kan falla ut och innebära extra kostnader. Så om en entreprenör har 

med risker i kalkylen som sedan faller ut, blir vinsten mindre än om de inte faller ut. Detta 

resulterar i att entreprenören kan manipulera priset i önskad riktning, genom att räkna med 

risker som har väldigt låg sannolikhet för att falla ut och på så sätt tjäna in de kronor som det 

hade kostat om det föll ut. Detta innebär att de traditionella projekten är med volatila i deras 

vinster, på så sätt att om det är räknat på massa risker som inte faller ut, tjänar entreprenören 

mycket pengar, och omvänt om alla risker faller ut.  

 

I en partnering är riktpriset satt och arvodet är bestämt sedan innan. På så sätt får entreprenören 

en säkrare och mer förutsägbar vinst men det finns inte några partnering projekt som kan göra 

en betydligt större vinst än vad som först projekterats. Detta är däremot möjligt i ett 

fastprisprojekt om man kalkylerat för risker och inte en enda av dessa risker faller ut. Detta  

illustreras av figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5, Ersättningsfördelning. (Skanska 2018) 

 

Det som figur 5 illustrerar är den långsiktiga vinsten från partneringprojekt (vänstra 

diagrammet) och traditionella projekt (högra diagrammet). Som påpekats tidigare i detta kapitel 

kan de traditionella projekten gå med stor vinst då inga av de risker som bedömts finnas fallit 

ut. Däremot kan det finnas projekt där flertalet av dessa risker faller ut och således innebära en 

mindre vinst för projektet. Till vänster i figur 5 ser man hur den ekonomiska vinsten från flera 

projekt är mindre utspridd och ger på så sätt en säkrare och mer förutsägbar vinst för 

partneringprojekt. Detta innebär således en säkerhet för både beställare och entreprenör att 

priset som satts följs.  

4.1.5 Definition av lyckat partneringprojekt 

 

Det som definierar att ett partneringprojekt har varit lyckat är fortsatt goda relationer mellan de 

inblandade även efter det att den tillfälliga organisationen upplösts. Ett slutfört projekt där alla 

känner att resan har varit behaglig och att de vill ha ett fortsatt samarbete beskriver hur väl 

partnering fungerade. 

 

I partnering ska det inte vara vinsten som är drivande, det ska vara att göra slutprodukten så bra 

som möjlig. Kostnaden för produkten borde inte pressas bara för sakens skull, lönsamheten ska 

däremot komma ifrån ett effektivare arbete och bättre lösningar. Det ska inte gå ut på att jaga 

det billigaste materialet för bygget, projektet ska hamna inom budget, fokus ska ligga på att få 

rätt produkt till kunden. Rätt produkt med avseende på till exempel estetik, funktionalitet och 

livslängd, vilket möjligen resulterar i dyrare material eller fler arbetstimmar. Är alla parter 

nöjda med slutprodukten och det som åstadkommits kan projektet ses som lyckat.  

 

Ytterligare en faktor som gör ett samverkansprojekt lyckat enligt respondent J, vilket i och för 

sig också gäller alla projekt, är att det inte uppkommit några olyckor eller tillbud av större 

karaktär under arbetet. 
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4.1.6 Viktiga parametrar och egenskaper  

 

För att nå lyckade partneringprojekt krävs det en viss attityd hos de inblandade och hos 

organisationen i helhet. I de workshopar som organisationen genomför eftersträvas en 

sammanhållning i gruppen för att underlätta kommande arbete, men dessa gör inte allt utan det 

är också beroende på individens egenskaper och organisationens styrning. Kortfattat sagt så 

passar inte alla i ett partneringprojekt. Med svar från de intervjuade reds det nedan ut vilka 

parametrar och egenskaper som är viktiga för ett partneringprojekt. 

4.1.6.1 Individuella 

 

Från den enskilde individen krävs det överlag en bra inställning till själva samverkansformen, 

hen bör tro på att partnering är positivt. Både hos själva individen och i organisationen handlar 

det om mognadsgrad, att personer som jobbar i partnering ska vara mogna för uppgiften. Hen 

behöver inte vara expert på området men vara ambitiös och villig att lära sig. Det bör finnas en 

vilja eller förståelse att lägga den egna vinningen åt sidan och istället jobba för projektets bästa. 

 En skillnad för beställaren, jämfört med projekt upphandlat till fastpris, är deras behov av att 

vara närvarande under hela processen. Det räcker inte med att köpa entreprenören, luta sig 

tillbaka och lämna dem att göra alla beslut på egen hand. Beställaren ska finnas där för att kunna 

diskutera och göra betydande beslut tillsammans med entreprenören. 

  

De orden som uttrycktes ofta bland flera respondenter, vilka kan uppfattas som de viktigaste, 

är: 

• Engagemang/delaktighet 

• Tillit/förtroende 

• Öppenhet 

• Kommunikation 

  

Att ha engagemang är viktigt för att utvecklas, men likaså är viljan att vara delaktig i aktiviteter 

runt om produktion för att få en god sammanhållning i hela kedjan. 

Det kan resultera i en bättre känsla av förtroende till de övriga i projektet eftersom det uppstår 

mer av en ”kompis-stämning”. I partnering är det viktigt att kunna ha tillit till varandra så ingen 

tror att de blir lurade på något sätt, det ska inte finnas någon dold agenda hos någon part. 

Ärlighet är också väsentligt för att kunna vara öppen, vilket är den egenskap som värdesätts 

högst. Respondent E säger att en person i partnering inte ska hålla tillbaka vid hinder eller vara 

rädd för att göra misstag, likaså ska hen både våga ifrågasätta och kunna ifrågasättas utan 

följande konflikter. Det gäller även i kommunikationen att vara öppen. Det ska finnas en dialog 

mellan aktörerna som gör att problem som uppstår kan lösas tidigt, på så sätt gör det mindre 

inverkan på processen i helhet. 

4.1.6.2 Organisatoriska 

 

När alla aktörer tillsammans ingår i organisationen har de ofta olika erfarenheter och arbetssätt 

inom företagen, det viktiga är att det behöver vara en transparens genom alla delar där ingen 

undanhåller något och helt öppna böcker. Alla ska ha insyn i kalkyler och ekonomin hos 

respektive företag. Det fungerar inte att det bara går åt ett håll där all öppnar sig åt en part, men 

den parten inte också kör öppet.  På samma sätt som individen ska vara mogen för uppgiften, 

behöver också organisationen ha en särskild mognadsgrad. Alla aktörer bör ha en förståelse för 

samverkansformen, vad som krävs och hur det ska arbetas. Det är också viktigt att alla företag 

har koll på sina papper och vågar låta andra ha insyn i sina böcker. 
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Nedan följer en lista på de mest nämnda parametrarna och egenskaper för organisationen: 

• Gemensam organisation 

• Gemensam ekonomi 

• Gemensamt mål 

• Mognadsgrad 

• Öppna böcker 

• Tillit 

• Goda relationer 

• Kommunikation 

 

En organisation i partnering ska ha en gemensam ekonomi och gemensamma mål. Alla ska dra 

åt samma håll och arbetet ska utföras på ett sätt som är effektivast just för projektet. Vad som 

är bästa arbetssätt jobbar aktörerna fram tillsammans, på samma sätt fastslår de också spelregler 

och förhållningssätt. Både innan och under ett partneringprojekt tycker alla respondenter att det 

ska genomföras workshopar och andra aktiviteter som gärna ordnas av en partneringledare. Det 

är viktigt att lägga ned tid på att skapa bra relationer mellan alla delar och uppnå en teamkänsla. 

Goda relationer innebär ofta att det är lättare att ha en bra kommunikation, vilket i sin tur 

underlättar vid bland annat problemlösningar och kommande konflikter. 

 

En egenskap som benämns likadant av flera respondenter är yrkesmedarbetares delaktighet. Det 

är viktigt att organisationen bjuder in dem så att de känner sig delaktiga och att de har ansvar, 

vilket gör att de kan växa i sina roller. Det innebär att organisationen behöver ha en bra styrning 

och ledarskap, på så vis går det ta vara på den kompetens och erfarenhet som yrkesmedarbetarna 

besitter. 

 

Respondent A tycker även att det ska finnas en typ av utvärdering under processen för att ta 

temperaturen hos både tjänstemän och yrkesarbetare. Upptäcks det då att något inte fungerar 

finns det möjlighet att förbättra det. 

4.1.7 Tidsaspekt 

 

När frågan om partnering påverkar tiden för projektet ställdes, var svaren något olika. Även om 

majoriteten av de intervjuade ansåg att det ger en positiv effekt på tiden i ett projekt om det är 

upphandlat med partnering, främst i slutskedet. För att rättvist kunna återge de olika svaren 

delas byggprojekten in i två olika skeden, projektering och produktion. 

4.1.7.1 Projektering 

 

Projekteringsfasen i ett traditionellt byggprojekt är olika beroende på om det är totalentreprenad 

eller generalentreprenad. I en TE (totalentreprenad) står entreprenören för projektering medan 

i en GE (generalentreprenad) projekteras produkten av beställare och entreprenören står för 

produktionen av produkt. I ett partneringprojekt krävs det mer av entreprenören i det här stadiet 

än i ett vanligt projekt. Beställare och entreprenör måste vara mycket involverade i processen 

tillsammans och detta innebär ett större engagemang från beställare och en låsning av 

kompetens och resurser från entreprenör. När entreprenören kommer in tidigare i projektet och 

processen tar möjligtvis längre tid än en vanlig projektering innebär kostnader från 

entreprenören som inte finns till samma grad i en vanlig upphandling. Däremot är besluten mer 

genomarbetade och har båda parters perspektiv vilket förenklar mycket i ett senare skede.  
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4.1.7.2 Produktion 

 

I produktionen är där man först ser de tydliga fördelarna med partnering ur ett tidseffektiviserat 

perspektiv. De flesta metoder och materialval som ska användas har redan beslutats i 

projekteringsskedet där alla parter varit involverade i diskussioner. Detta innebär att sådana 

diskussioner inte behöver tas under produktionen vilket resulterar till en kortare produktionstid. 

En annan fördel med partnering i produktionen sett från tidsaspekten är att beställaren är mycket 

mer involverad i processen och på så sätt kan närvara vid snabba beslut. Respondent J gav ett 

tydligt exempel på detta i Partillebo vandrarhem. I projekteringen beslutades det att en 

tvättstuga skulle uteslutas till fördel för andra delar i projektet. När de andra delarna skulle 

produceras kunde Skanska under produktionen tillsammans med beställare förenkla 

byggnadsprocessen och således spara in pengar som användes till en tvättstuga.  

 

Ett annat bra exempel på kostnad och tidseffektivisering ges av Respondent H som berättar om 

ett projekt i Alingsås, Brogården. Flera hyresrätter skulle renoveras i etapper. Innan och efter 

varje etapp samlades en styrgrupp bestående av representanter från UE, beställare och Skanska. 

De samlade all kompetens från alla aktörer och diskuterade hur saker och ting torde utföras. 

Efter en etapp var klar kunde de utvärdera deras arbeten och arbetsmetoder för att kunna 

förbättra och effektivisera inför nästa etapp. Mycket tid lades på att organisera och dokumentera 

för dessa möten, samt att planera tiden det tog för medarbetarna att närvara vid dessa möten. 

Men Skanska hade tidigt förklarat fördelarna med ett sådant angreppssätt och efter att hela 

projektet var klart kunde de tydligt se vinsten som detta gav.  

4.1.8 Konflikthantering 

 

På vår fråga om hur konflikter hanteras i partnering fick vi mycket svar som ställdes i jämförelse 

med traditionella projekt. Det sägs övergripande att det inte är någon skillnad i metod för 

konflikthantering sinsemellan, dock tycker de flesta att det är fördel att ha ett projekt i 

partneringform. Konflikter blir här lättare att lösa, dels på grund av bättre relationer som sätts 

tidigt, vilket medför öppen kommunikation och milda dialoger. Det blir även lättare i och med 

att aktörerna tillsammans kommer överens om uppförande och tillvägagångssätt, både under 

processen och vid eventuella konflikter. 

 

I partnering är det enklare att ta tag i konflikter tidigare än i traditionellt upphandlade projekt, 

där det enligt respondent C istället blir risk för att det hinner bli en stor “snöboll” innan tvisten 

blir löst. En annan faktor till varför det är lättare att hantera tvister i partnering är att 

organisationen jobbar tillsammans, de sitter inte på varsin sida av bordet och använder lagboken 

som argument för deras vinning. I de tvister som uppstår tycker bland andra respondent E att 

en partneringledare kan ge bra stöd. Båda respondenterna från beställarsidan tycker att det ska 

finnas en uttalad metod för konflikthantering, vilket denna partneringledare styr över. 

 

Konflikter uppstår i de flesta projekt, om inte alla, men de båda behandlas på ett annat sätt i 

partnering och det blir inte samma konflikter. Respondent L säger att det blir annorlunda när 

entreprenören är med tidigt och säkerställer vissa beslut, men även för att beställaren är mer 

närvarande och bestämmer under processens gång. 
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4.1.9 För- och nackdelar med partnering 

 

För det mesta har alla de intervjuade en positiv inställning till partnering, men som med det 

mesta finns även baksidor. Nedan följer en uppdelning av för- och nackdelar som de svarande 

tog upp under intervjuerna. 

4.1.9.1 Fördelar 

 

• Utnyttjar den kompetens som finns inom organisationen, både hos tjänstemän och 

yrkesarbetare. 

• Öppna böcker ger förutsägbarhet i ekonomin så risken att känna sig lurad blir mindre 

än i traditionella projekt. 

• Lägre risker och stabilare marginal – ett riktpris med fast arvode gör att entreprenören 

får en bestämd betalning oavsett om projektet hamnar under eller över budget. 

• Entreprenör kommer in tidigt och kan hjälpa till att styra projektet i rätt riktning med 

avseende på tidsplanering och ekonomiska kalkyler från sina tidigare erfarenheter. 

• Möjligheten finns att planera bättre på längre sikt i projektet då entreprenören kommer 

in i projekteringen med erfarenhet av produktion. 

• Alla arbetar för projektets bästa. 

• Välarbetad produkt där alla är mer insatta i hur saker ska göras, vilket ger mindre hinder 

och problem. 

• Rätt kvalitet för rätt produkt – besluten om arbetssätt och material görs med hänsyn till 

produktens kommande funktion och användning, istället för endast billigaste 

genomförandet. 

• Flexibilitet mellan parter – aktörerna låser inte upp sig på arbetsuppgifterna på samma 

sätt, de kan hjälpa en annan part vid behov. 

• Arbetsklimatet blir bättre, de inblandade tycker att det är roligare att jobba och alla får 

en behaglig resa. 

• Partnering skapar långsiktiga relationer. 

4.1.9.2 Nackdelar 

 

• Entreprenör låser upp resurser tidigt eftersom det krävs mycket tjänstemannatid i början 

av projektet, då utan att det genererar pengar. 

• Ingen chans för entreprenören att få höga vinster på enstaka projekt då ersättningen är 

ett bestämt arvode av riktkostnaden. 

• Låg likviditet – vilket innebär att entreprenören inte har samma pengatillgänglighet och 

inte möjlighet att använda pengarna till investeringar i andra projekt. 

• Passar inte alla personer. 

• Ifall det inte är en engagerad kund som handlar upp i partnering, men beter sig som i 

vanliga projekt och varken är närvarande eller är med vid beslut. 

• Om hela kedjan inte behandlas i partnering, till exempel lämnar UE att arbeta på 

traditionellt sätt. 

• Finns ingen extra morot att jobba emot när det är incitamentlöst, vilket kan göra att 

arbetet går långsammare. 
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5 DISKUSSION / SLUTSATS 
Under sammanställningen av intervjusvaren har vi fått en gemensam uppfattning om partnering 

och dess framgångsfaktorer. Ytterligare har vi skapat oss en förståelse för inte bara vad som är 

viktigt för att få ett partneringprojekt att bli lyckat men vi har också kunnat urskilja vad som 

kan behöva vidareutvecklas. Framgångsfaktorer och viktiga parametrar kommer att urskiljas 

utifrån vår uppfattning och förståelse efter att ha intervjuat respondenterna. Ställer man denna 

sammanställning av intervjusvaren mot den teoretiska ramen i kapitel tre kan vi också med ett 

bredare perspektiv och förståelse svara på våra frågeställningar som ställs till grund av syftet 

för rapporten. 

5.1 Viktiga parametrar och framgångsfaktorer 

 

Från respondenternas svar har vi kunnat urskilja vad som gemensamt anses vara de viktigaste 

parametrarna för att få ett partneringprojekt att bli lyckat. Dessa fyra parametrar är inte själva 

någonting som garanterar ett lyckat partneringprojekt, däremot möjliggör de för andra viktiga 

parametrar att få träda fram. Inte heller skapas ett lyckat partneringprojekt om någon del av 

dessa nedanstående parametrar brister, utan behovet av det ena utesluter inte det andra. För att 

få projektet och dess process att fortlöpa som det är tänkt krävs det att alla parametrar är 

påtagligt närvarande och sammansvetsade till att fungera i unison med varandra. 

 

Nyckelfaktorerna är direkt påverkande till anknytande faktorer och parametrar, vilka faktorer 

som påverkar vilka och på vilket sätt förklaras mer tydligt under varje rubrik. 

5.1.1 Tillit/förtroende  

 

Underliggande alla parametrar ligger tillit och förtroende. Utan dessa anser vi att inga goda 

relationer kan skapas, till exempel kan den transparens som krävs bli otydlig om inte parterna 

kan lita på varandra. Om inte några goda relationer har möjlighet att utvecklas på grund av 

bristande tillit kan inte heller en genomgående trivsel etableras på arbetsplatsen. Workshops 

och möten blir mindre ärliga och givande om deltagarna har misstankar om varandras motiv 

och intentioner. Tillit och förtroende ligger till grund för vad konceptet partnering innebär. 

Redan innan partnering utvecklades till ett utpräglat koncept var det just dessa två parametrar 

som ledde till projekt som liknar partnering. En beställare får under ett projekt en känsla för 

tillit och förtroende till entreprenören och väljer således denna till nästkommande projekt. 

 

En väldigt viktig del av partnering är den gemensamma ekonomin och vad man kallar för öppna 

böcker. Detta innebär att de olika parterna kan gå igenom vad den andre har för utgifter och 

kostnadsposter, se verifikat för dessa och på så sätt säkerställa att ingen försöker lura någon. 

Men detta bygger givetvis på att det finns tillit och förtroende för varandra. Vad som var väldigt 

intressant att höra var att det finns en risk med för mycket tillit mellan parterna i ett projekt. En 

respondent menar att för mycket tillit kan inge ett visst kamratskap mellan parter som snabbt 

kan utvecklas till en icke professionell inställning på arbetsplatsen. Respondenten gav som 

exempel att en snickare inte tar med alla verifikat för de olika kostnadsposterna, då hen anser 

att det inte behövs för de litar redan så mycket på varandra. Detta kan bli ett problem då 

dokument som behövs för slutbesiktningen inte finns med på grund av att de involverade inte 

ansett att dokumentering varit viktigt för de litar på varandra tillräckligt mycket för att det ska 

kunna försummas. 
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5.1.2 Goda relationer och trivsel   

 

Goda relationer och trivsel på arbetsplatsen är inte någonting som förväntas infinna sig 

automatiskt. Det är någonting som kommer av de tidigare faktorerna, så som tillit och 

förtroende, kommunikation, engagemang från individer, osv. Det är väldigt viktigt för ett 

projekt att det sker med goda relationer och en trivsel på arbetsplatsen, det är en av de viktiga 

parametrarna för att projektet i slutet ska definieras som lyckat, att folk har trivts på jobbet. Att 

goda relationer har uppstått, dels mellan yrkesmedarbetarna men också mellan entreprenör och 

beställare. Vad vi kunde uppmärksamma under intervjusessionerna var att de projekt där en 

partneringledare varit delaktigt och styrt upp workshops, fungerade samarbetet mycket bättre. 

Det skapar en gemenskap och sammanhållning i gruppen som bidrar till en mycket smidigare 

resa.  

 

Ser man till ett långsiktigt perspektiv, en strategisk samverkan, är just relationer det bindemedel 

som håller ihop beställare och entreprenör. Många av de intervjuade menade på att det bästa 

kvittot en entreprenör kunde få efter ett projekt var förfrågan om vidare samarbete med 

beställaren. Detta är i direkt anknytning till trivseln och de goda relationer som infunnit sig i 

projektet, prioriterade av partnering som samverkan. 

5.1.3 Kommunikation - hur beställare är med i processen 

 

Av alla faktorer och parametrar som har diskuterats har vi kunnat fastställa att 

kommunikationen är den viktigaste för ett projekt. Alla faktorer kulminerar till en god 

kommunikation, och den kommunikationen kultiverar sedan de relationer på bygget, vilket ger 

en bättre trivsel som främjar engagemang, som i sin tur leder till en bättre slutprodukt. På 

samma sätt som kommunikationen bärs upp och är beroende av tillit och förtroende, kan den 

således också förgöra relationer och trivsel på arbetsplatsen. Därav är kommunikationen i 

högsta grad vital för ett lyckat projekt.  

 

En viktig del av partneringprojekt är kommunikationen mellan beställare och entreprenör under 

processen. I partnering förutsätter entreprenören att beställaren är tillgänglig för delaktighet i 

snabba beslut som uppstår under produktionen. Om relationerna mellan parterna är dåliga kan 

vissa beslut tas utan diskussion vilket leder till att besluten inte är väl genomtänkta eller 

förankrade med berörda parter.  
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5.1.4 Engagemang och mognadsgrad 

 

Att engagemanget är en viktig faktor för ett framgångsrikt partneringprojekt är inget konstigt, 

utan engagemang från de inblandade försvinner delaktigheten och motivationen finns inte att 

arbeta för projektets bästa. Delaktigheten är viktig av flera anledningar, till exempel att 

yrkesmedarbetare vill vara med och dela med sig av sin erfarenhet för att lösa problem. Om de 

aktiviteter som genomförs ska ge någon effekt gäller det att majoriteten av personerna i 

projektet dyker upp och medverkar på dessa. Vi ser att de flesta faktorer flätas samman så att 

utan det ena uppnås sällan det andra. Till exempel underlättar det också att ha engagemang till 

projektet när du trivs på arbetet och relationerna sinsemellan alla aktörer är bra. 

 

De som ska ingå i organisationen bör ha rätt inställning och en viss mognad till tanken överlag 

i partnering, till viss del handlar det om mognadsgrad, likaså gör engagemanget. Är du 

engagerad genom att visa att du vill utvecklas och vågar vara öppen så passar du ofta bra i ett 

partneringprojekt. En person med driv att förbättra arbetssätt eller själva produkten är värdefull 

för alla delar i projektet både eftersom de får nya erfarenheter och effektiviseringar som 

påverkar i efterkommande projekt. 

 

Mognadsgraden som tas upp innebär också i hur stor utsträckning företag är beredda att vara 

öppna mot varandra. Det fungerar inte om flera företag skulle ingå i en och samma organisation 

när inte alla är på samma nivå vad gäller transparens och insyn i ekonomin. Det måste finnas 

en förståelse för hur partnering fungerar och vad som krävs av de olika aktörerna, därför är det 

viktigt att ha en viss kunskap om ämnet i sitt egna företag. Skanska avsätter för exempel resurser 

för att utbilda sina medarbetare i just partnering för att höja mognadsgraden och få mer 

förståelse för arbetssättet. 

5.1.5 Gemensamma mål 

 

I traditionella upphandlingar kan det variera mellan beställare, entreprenör och UE om vad 

målet med projektet är. Detta riskerar att föra med sig oönskade motsträvheter och tvister 

mellan parter då de siktar mot olika saker. Tidigt i partnering ska det därför eftersträvas att sätta 

gemensamma mål så att hela den sammansatta organisationen arbetar åt samma håll för samma 

sak. Tanken på den ekonomiska vinsten kan läggas åt sidan då den redan är uppgjord och all 

fokus kan läggas på det mest prioriterade, som är en god samverkan och jobba för projektets 

bästa. Även här syns det att alla dessa parametrar går hand i hand då bra relationer och god 

dialog förenklar att komma överens vid bestämmelser om mål. Det uppstår en gemenskap då 

alla parter blir hörda och känner att de får tillföra något, vilket leder till en trevligare arbetsmiljö 

som i sin tur ökar engagemanget hos individerna.  

 

Genom att eliminera den osämja och de tvister som med stor risk uppstår i traditionella projekt 

så kan all energi gå åt att hitta de effektivaste arbetssätten och bästa lösningar för projektet. 

Partnering fokuserar på att få den bästa tänkbara produkten att lämna över till den slutgiltiga 

kunden. Så med gemensamma mål blir det i bästa fall en gemensam stolthet över slutprodukten 

och en fortsatt bra relation mellan alla inblandade. 
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5.1.6 Rättvis och öppen ekonomi 

 

I rapporten har tidigare skrivits om öppenhet av olika slag, de olika parterna i projektet ska inte 

behöva rädas för att de kan bli lurade eller känna misstro till omgivande personer. Eftersom 

många konflikter uppstår på grund av ekonomin så är det viktigt att det möjliggörs komplett 

insyn i varandras kalkyler för att öppet visa att ingenting är dolt. Förutom den viktiga öppna 

ekonomin så är det även väsentlig faktor att den ekonomiska ersättningen är rättvis, både till 

entreprenören samt UE. Alla ska få en relevant vinst, även om det inte är huvudfokus, då det 

inte skulle finnas något intresse att utföra projekt som ger plus minus noll i vinst. Den bästa 

ersättningen för partnering uppfattar vi, i enlighet med alla respondenternas svar, vara ett 

riktpris med fast arvode vilket ger en stabil och säker vinst för entreprenören. Fungerar ett 

projekt bra så att en fortsatt relation byggs och nästkommande projekt görs tillsammans leder 

det till en långsiktig vinst som ger en i princip likvärdig lönsamhet i förhållande till 

upphandlingar i fastpris.  
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5.2 Slutsats 

 

Figur 6 tydliggör författarnas perspektiv på de olika faktorernas samspel med varandra. Hur det 

ena inte kan fortsätta utveckling mot en fulländad partnering samverkan i projektet utan 

föregående faktor. 

 

Av individen krävs ett engagemang och en viss mognadsgrad. Hen måste vilja jobba i 

partnering, och hen måste vara mogen för de utmaningar och krav som partnering ställer. Har 

projektet personer som är aktiva och engagerade kan de skapa tillit och förtroende för varandra. 

Detta är sedan det som ligger till grund för alla beslut och interaktioner som kommer att ske 

under projektets gång. Hur väl personer och aktörer lyckas lita på varandra och att de har 

förtroende för den motstående parten att genomföra jobbet med de bästa intentioner återspeglas 

tydligt i det alldagliga arbetet. Har personer tillit och förtroende för varandra kan de ha 

gynnsamma kommunikationer med varandra. Kommunikation som grundar sig från respekt, 

tillit och förtroende är mycket bättre än en kommunikation mellan två parter där de misstänker 

varandra för fult spel. När goda kommunikationsvägar har uppstått skapas genast en atmosfär 

som möjliggör goda relationer mellan yrkesmedarbetarna och tjänstemännen och trivsel på 

arbetsplatsen ökar. När goda relationer har uppstått och kommunikationen är med goda 

intentioner där både parter behandlar varandra med ömsesidig respekt, kan gemensamma mål 

bestämmas. Dessa gemensamma mål är vad som gör partnering till en funktionskraftig 

samverkansform som det är, för de gemensamma målen med projektet är satta för projektets 

bästa, inte för någon av parterna som söker incitament som drivkraft för att gagna deras egna 

syften. För att projektet ska kunna fortskrida från idé till produktion krävs det att priset som 

sätts är skäligt. Projekt åtas trots allt för att tjäna pengar. 

 

Illustrationen ovan, likt vår uppfattning av vad som är viktigt för att partnering ska fungera, är 

inte endast de vanligt förekommande mjuka parametrar, utan mer samspelet av de faktorer som 

ligger till grund för de parametrar som ofta benämns. Om det till exempel skulle påstås att öppna 

böcker är något av det viktigaste i en partnering, så menar vi på att det är tillit och förtroende 

med god kommunikation som ligger till grund för en öppen ekonomi. Att bara visa varandra 

sina kostnadsposter ligger inte i enlighet med partnering-andan som bör finnas. Du ska vilja 

visa dina kostnadsposter, du gör det med intentionen av att skapa ett band och en förståelse 

mellan parterna, så att besluten som tas i anknytning blir för projektets bästa. 

 

 

 

Figur 6, Kedjan. (Egen figur) 
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5.3 Förbättringsområden för partnering 

 

Allt eftersom vi läst på om ämnet och när vi fört intervjuer har vi märkt och hört olika områden 

som inte än är fullt utvecklade. Några av dem är som följer: 

• Medvetenheten och kompetensen hos beställare. De kan ibland uppfattas av 

entreprenören som om att beställare inte inser vikten av deras engagemang och 

delaktighet under projektets gång. 

• Vikten av att få med UE i tidigare skede för att samla och använda den kompetens som 

finns tillgänglig. 

• Utbilda medarbetare och UE, även beställare i viss mån, vad partnering innebär och hur 

det lönar sig. I början av projekt kan detta göras i förmån för att eliminera osäkerheten 

i den grupp som kommer att utföra projektet. 

• Användandet av partneringledare har uteslutande fått bra recensioner, vi ser gärna att 

detta används mer och till större utsträckning än vad det gör nu. Ett krav på moderator 

eller partneringledare kanske?  
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BILAGA 
 

Intervjuunderlag 

 

Intervjufrågor till entreprenör och beställare. 

 

1. Om du skulle kortfattat kunna berätta lite om din erfarenhet inom partnering. 

 

2. Vad är den största skillnaden enligt dig på ett traditionellt projekt och ett projekt som 

är upphandlat med samverkansformen partnering? 

 

3. Vilka projekt enligt din mening är bäst lämpade för användandet av partnering? 

Följdfråga: Spelar det någon roll när i processen partnering kommer in?  

 

4. Vad ser du för tydliga för-/nack-delar med partnering? 

Följdfråga: Blir det någon betydande skillnad i kvalitet på slutprodukten? 

 

5. Krävs det någonting extra av de aktörer som inblandade? I så fall vad? 

 

6. Vad tror du är den bästa ekonomiska ersättningen för partnering projekt?  

 

7. Vad är din definition av ett lyckat partneringprojekt? 

Följdfråga: Har du något exempel?  

 

8. För att nå ett lyckat projekt, vilka är enligt dig de viktigaste parametrarna?  

Följdfråga: Var dessa parametrar betydande för exemplet? Saknades något?  

 

9. Känner ni till den nya standarden? Vi har förstått att det kommit en ny standard, har 

den informationen kommit ut till er? I så fall vad tycker ni om den?  (ISO44001) 

Följdfråga: Hur kommer detta att påverka framtiden tror du?  

 

10. Vad tycker du om VSAA för partnering? Används den så som det är tänkt? 

Följdfråga: Varför/varför inte?  

 

11. Hur kan ett eventuellt kommande krav på certifiering från beställare påverka 

branschen? 

Följdfråga: Hur skulle det kunna påverka er på Skanska?  

 

12. Hur väl stämmer dina svar överens med verkligheten?  

 

13. Påverkar det något om projektet är upphandlat inom den offentliga eller privata 

sektorn?  

 

14. Finns det någon form av exitstrategi med i projekten du varit delaktig i?  

Följdfråga: Känns det som om det behövs? 

 

15. Påverkas tiden? 

 

16. Konflikthantering?  
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