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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna studie är gjord i samarbete med NOCA Teknik AB som är ett projekt- och 
byggledningsföretag med bas i Göteborg.  
 
Partnering, även kallat utökad samverkan, är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. Partnering 
utgår ifrån att alla parter i byggprojektet samarbetar och använder sig av öppna böcker gällande 
ekonomi projektering, planering, beslut och dokumentation. Partnering går ut på att alla i 
projektet, entreprenör, konstruktör, arkitekt projektledare mm, samarbetar och använder sig av 
varandras erfarenhet och kunskap. På så sätt nås de gemensamma målen där alla arbetar mot 
samma vision. 
 
Rapporten behandlar möjligheter och risker med partnering, dessa skildras utifrån beställare 
och entreprenörers erfarenheter. Till hjälp i studien har en enkätundersökning utförts där 23 
svar mottagits.  
 
Möjligheterna med partnering är många. En av de största möjligheterna är att som entreprenör 
få vara med och påverka projektet redan i planering och projekteringsskede. Detta är ett bra sätt 
att undvika oförutsedda kostnader senare i projektet.  
 
En risk med partnering är att kostnaderna ökar på grund av ökad bemanning och projektering. 
Det är en faktor som måste vägas mot möjligheten att projektet ska kunna bli klart fortare än 
beräknat. Ytterligare en risk som flera respondenter i enkätundersökningen har påpekat är om 
byggherren inte är engagerad genom hela projektet. Detta leder ofta till att partneringprojektet 
misslyckas och att flera parter blir missnöjda och i framtiden negativt inställda till partnering.  
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ABSTRACT 

This study was conducted in collaboration with NOCA Teknik AB, a project and construction 
management company based in Gothenburg, Sweden. 

Partnering, also known as extended collaboration, is a relatively new way of working in 
Sweden. Partnering assumes that all parties in the construction project collaborates and use 
open books concerning financial planning, planning, decisions and documentation. Partnering 
is that everyone in the project, contractor, designer, architect project manager etc., collaborates 
and uses each other's experience and knowledge. In this way, the common objectives are 
reached where everyone works towards the same vision. 

The report deals with the opportunities and risks of partnering, these are portrayed from the 
experience of the client and contractors. For help in the study, a survey was conducted where 
23 responses were received. 

The possibilities of partnering are many. One of the biggest opportunities is that as an 
entrepreneur you have to influence the project already in the planning and design stage. This is 
a good way to avoid unforeseen costs later in the project. 

A risk with partnering is that costs increase due to increased staffing and design. It is a factor 
that must be balanced against the possibility that the project will be clearly faster than expected. 
Another risk that several respondents in the survey has pointed out is whether the developer is 
not engaged throughout the project. This often leads to a failure of the partnering project and 
the dissatisfaction of several parties and, in the future, a negative attitude towards partnering. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete utgör den sista kursen, examensarbete 15 hp, vid 
byggingenjörsprogrammet vid högskolan i Borås. Studien är utförd i samverkan med NOCA 
Teknik AB.  

Vi vill passa på att tacka vår externa handledare, Mikko Pelli på NOCA Teknik AB, för 
handledning och givande samtal.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Johanna Persson på högskolan i Borås för vägledning och 
stöd i utförandet av rapportskrivningen.  

Tack även till alla respondenter som tog sig tid att svara på enkäten och dela med sig av 
personliga erfarenheter. 

 

Borås, maj 2019 

 
Emina Delimedjac            Nelly Sinik  
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1 INLEDNING  
 

Denna rapport är skriven samarbete med Noca Teknik AB. Noca Teknik AB är ett familjärt 
företag med bas i Johannebergs Science Park i Göteborg. Företaget arbetar med projektledning, 
byggledning, erbjuder kontrollansvarig samt verksamhetsutveckling. De frågeställningar Noca 
Teknik AB vill ha svar på genom utredningen är att få en tydligare bild av fördelar och 
nackdelar med partnering samt hur partnering bäst utförs. Detta utifrån de olika parternas 
perspektiv.  

1.1 Bakgrund 
 
Partnering, även kallat utökad samverkan, är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. När Sverige 
jämförs med andra länder i Europa, såsom Storbritannien och Danmark, har övriga Europa 
kommit betydligt mycket längre när det gäller partnering. I dessa länder behöver entreprenör 
och byggherre motivera varför de inte vill arbeta i partnering, då detta är en självklarhet. Sverige 
är inte riktigt där än, men en bra bit på väg. 
 
De som kommit längs med att använda partnering i Sverige är de två stora statliga beställarna, 
Banverket och Vägverket, som numera går under det gemensamma namnet Trafikverket. Ett av 
de första och mest framgångsrika partneringprojekten är byggandet av Öresundsbron, som blev 
klar 8 månader tidigare än beräknat (Fernström 2006).  
 
Partnering går ut på att alla i projektet, entreprenör, konstruktör, arkitekt, projektledare mm, 
samarbetar och använder sig av varandras erfarenhet och kunskap. Partneringprocessen går ut 
på att gemensamt formulera målen för projektet. Samt att ta fram en samverkansgrupp som 
består av viktiga nyckelpersoner från varje representerade part. Att redan i början av 
byggprocessen  bygga ett förtroende och tillit mellan parterna är även mycket viktigt (Aulin et 
al. 2017). På så sätt nås de gemensamma målen där alla arbetar med samma vision.  
 
Partnering är ett strukturerat sätt att arbeta på för att nå gemensamma mål. Partnering är en 
upphandlingsform och inte en entreprenadform, som många entreprenörer och leverantörer 
blandar ihop det med. Därför är det viktigt med en tydlig struktur redan i början av processen 
då detta kan bli problem i ett senare skede av byggprocessen.  
 

1.2 Syfte  
 
I denna rapport kommer förtydliganden, möjligheter och risker med partnering undersökas och 
skildras utifrån beställare och entreprenör. 
I dagsläget är det svårt att säga vad som egentligen är partnering då nästan varje företag har sin 
egen uppfattning av arbetssättet. Syftet med denna rapport är att förtydliga och utreda när 
partnering bäst utförs och används. Detta kommer behandlas utifrån olika perspektiv.  
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För att kunna utföra ett bra samarbete, är det viktigt att titta tillbaka på tidigare utförda projekt 
och se vad som gick bra och varför. Men minst lika viktigt är att se tillbaka på det som inte blev 
som det var tänkt. Detta för att ta lärdom och lära känna de risker som finns och hur de undviks 
och kan vändas till möjligheter.  
 

1.3 Frågeställningar  
 
För att syftet med rapporten ska uppnås har nedanstående frågeställningar ställts.  
 

● Förtydligande/utredning av hur partnering bäst utförs.  
● För-/nackdelar med partnering.  
● Beställarens och entreprenörens perspektiv. 
● Risker och möjligheter i partnering.  
● Ekonomiska	incitament. 

1.4 Avgränsningar  
 
Avgränsningar	har	gjorts	i	arbetet	för	att	detta	ska	kunna	hållas	inom	de	ramar	som	finns	
för	rapporten.	Detta	betyder	att	punkterna	 inte	har	behandlats.	De	avgränsningar	som	
gjorts	är:	
	

● Ekonomi/ersättningsformer	
● Bonusar	
● RK-höjande	åtgärder	
● Fördelning	vinster/förlust		
● Att	tänka	på	under	produktion.	
● Att	tänka	på	under	avslut.	
● Vikten	av	underrättelse	från	entreprenör	till	beställare.		
● Kringkostnadsförändringar	med	avseende	på	rörliga	och	fasta	kostnader.		

	

1.5 Disposition  
 
Kapitel 1 - Inledning  
 
Här beskriver författarna vad rapportens innehåll, upplägget, mål och syfte samt förklaring 
varför rapporten skrivs.  
 
Kapitel 2 - Teoridel  
 
Under kapitel 2 finns allmän information om partnering för att läsaren ska kunna få förståelse 
för ämnen som beskrivs. Denna del baseras endast på vetenskaplig information.  
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Kapitel 3 - Metodbeskrivning  
 
Under metoden förklaras metoden ingående som kommer användas för att kunna genomföra 
rapporten.  
 
Kapitel 4 - Analys, resultat 
 
Här presenteras analysen av det resultat som kommits fram till.   
 
Kapitel 5 - Diskussion  
 
Här diskuteras resultaten.  
 
Kapitel 6 – Slutsats  
 
I detta kapitel sammanfattas resultat och diskussion.  
 
Referenslista  
 
Sammanställd referenslista med alla källor som används i bokstavsordning.  
 
Bilagor  
 
Frågeunderlag från enkäten kommer att presenteras under bilagor. Vad de olika respondenterna 
svarade i undersökningen.  
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2 PARTNERING 
 
Partneringmodellen har tre nyckelfaktorer för att projektet ska bli lyckat, dessa är - 
gemensamma mål, gemensam organisation och gemensamma ekonomiska intressen (Bjerle 
2014).  
 
Det förekommer olika former av partnering, projekt partnering och strategisk partnering. 
Projekt partnering används vid stora projekt samt när projekten är komplexa. Aktörerna skall 
då tillsammans diskutera fram de bästa lösningarna för det specifika projektet. Strategisk 
partnering förekommer när kund och företag tillsammans skall planera långsiktig samverkan. 
Partnering av denna typ kan användas under flera olika projekt, den är aldrig låst till ett specifikt 
projekt (Fernström 2003 se Ehrlin 2017). 

2.1 Partnerings historia 
 
Partnering är ett internationellt gemensamt uttryck för samverkan mellan parter, som bygger på 
tillit, förtroende och öppenhet där det gemensamma målet är beställarens bästa och att överträffa 
dennes förväntningar (Fernström 2005).  
 
Hemsidan Urkraft beskriver hur partnering utvecklades av en grupp ingenjörer i USA, för att 
främst förebygga tvister och minska kostnader vid upphandlade byggprojekt. Inom bilindustrin 
utvecklades partnering tidigare än i byggbranschen och dess sätt att samarbeta med leverantörer 
blev en inspiration för många byggingenjörer. I första hand var målet att skapa bättre relationer 
inom byggbranschen samt förbättra ekonomin och samtidigt spara tid i byggprojekten.  
 
Storbritannien var först ut med partnering i Europa, där det senare lagstiftades för offentliga 
beställare efter att flera framgångsrika pilotprojekt genomförts. Under pilotprojekten visade  det 
sig att partnering ledde till färre konflikter mellan parterna. Målet med partnering var att komma 
ifrån en upphandling som baserades på lägsta pris och istället gå mot långa samarbeten med 
förutsättningar och förhoppningar om fortlöpande förbättringar. Detta uppnåddes genom öppna 
kort och organiserat samarbete (Caldwell, Roehrich & Davies  2009 se Kadefors & Eriksson 
2014). 
 
Under tidigt 1990-tal kom partnering till Danmark. Byggherrarna hade tröttnat på att de 
genomförda projekten ofta ledde till tvister samt tids- och kostnadsöverdrag. Under 2000-talet 
gick den Danska staten in med att få fler bolag i byggsektorn att använda partnering, detta 
genom att de tog fram flera utvecklingsprogram (Projekt Hus, Byggepolitisk Task Force). Detta 
ledde till att staten bara några år senare införde en policy för byggaktörer. Policyn sa att alla 
statliga byggaktörer nu mer är tvungna att motivera varför de gånger de inte använder partnering 
(Erhvervs- og Boligstyrelsen 2004 se Kadefors & Eriksson 2014). 
 
Partnering började att användas i Sverige under sent 1990-tal. Intresset för partnering i Sverige 
var inte samma som i övriga världen, då det inte fanns vidare stora konflikter att lösa i den 
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svenska byggbranschen. Här var det istället kostnadssänkningar, förbättrad arbetsmiljö och en 
effektivare produktion som lockade. Det talas ofta om att det var entreprenörerna som tog 
partnering till Sverige, detta som en del av den nya maktförskjutning, från byggherre till 
entreprenör, som skedde under slutet av 1990-talet (Bjerle 2014). 
 

2.2 Nutidens definition 
 
Som tidigare nämnts är de som kommit längst med att använda partnering i Sverige de två stora 
statliga beställarna, Banverket och Vägverket, numera sammanslagna till Trafikverket. Ett av 
de första och mest framgångsrika partneringprojekten var byggandet av Öresundsbron, som 
blev klar 8 månader tidigare än beräknat (Fernström 2006).  
 
Vid ett samtal med Peter Stüven1 menar han att det finns både fördelar och nackdelar med 
partnering. Nackdelen är att ifall det är dåligt ledning eller ifall beställaren inte vill engagera 
sig i projektet kan det uppstå brister. Under ett tidigt skede i projektet känner entreprenören 
oftast av vad för typ av beställare denne arbetar med, här finns chansen att påverka ifall det är 
värt att föreslå partnering eller inte. En liten brist i början av samverkan kan få stor påverkan i 
slutskedet. Det handlar om att tillit och förtroende mellan entreprenören och beställaren.  
 
Partnering kan innebär stor risk för båda parter. Stüven1 menar ändå att det finns fler fördelar 
än nackdelar med partnering. Om allt fungerar som det ska, så sparar projektet mycket tid då 
entreprenören direkt efter systemhandlingsskedet kan påbörja byggandet. Detta är något som 
även Bjerle (2014) förklarar i sin bok, Partnerskap. Beställaren kan i tidigt skede ha stor nytta 
av entreprenörens specialkunskaper. Att entreprenören tidigt får vara med i projekteringen ökar 
ofta kreativiteten och produktionskunnandet hos projektgruppen. 
 
 Den största fördelen med just partnering är  att byggtiden förkortas  enligt Stüven1. Han säger 
även att partnering är ett väldigt spännande sätt att arbeta på och att det är en del av framtiden.  
 

2.2.2 Partneringblomman 
 
Det finns idag en uppsjö av olika definitioner av partnering, till följd av att varje projekt är 
unikt. Den tyske filosofen Ludwig Wittgenstein menar att det komplexa med partnering är att 
det är svårt att definiera på ett traditionellt sätt. Utan partnering behöver ses som olika nätverk 
med överlappande likheter. Utifrån detta skapades den så kallade partneringblomman (se bild 
1). Partneringblomman beskriver, utifrån blommans mitt, de två viktigaste parametrarna; tillit 
och ömsesidig förståelse/gemensamma mål. Utifrån detta kan blommans utseende formas på 
olika sätt utifrån att kombinera de resterande komponenterna, kronbladen. Utifrån den bildade 

                                                
1 Peter Stüven, Gruppchef Tekniska Centrum - Entreprenad, samtal byggpub den 28 februari 2019. 
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blomman fås ett strukturerat men samtidigt flexibelt sätt att beskriva de olika varianterna av 
partnering (Nyström, 2005b).  
 
 
 
 

 
Figur 1, Partneringblomman (Nyström 2005). 

 

2.3 Vilka skillnader innebär det att arbeta i partnering? 
 
Under senare tid har partnering ökat, partnering är en avtalsform som blir mer och mer populär 
hos byggaktörer. Inom partnering förekommer bland annat särskilda former för upphandling, 
teambuilding inom projektorganisationen, tekniksamverkan, särskild metod för 
konflikthantering och ett metod av gemensam uppföljning och förbättring. Partnering handlar 
om att inblandade aktörer ska lösa en gemensam bygguppgift på ett strukturerat sätt 
(Gustavsson & Rupprecht Hjort 2009 se Hallerbo & Hoglander 2015).  
 
Inom partnering finns det en rad olika nyckelfaktorer som är viktiga grundpelare. Dessa är till 
exempel att arbeta mot gemensamma mål och sträva efter dessa för projektets bästa. Dessutom 
gäller det att entreprenören och beställaren skapar en gemensam organisation, där ska 
presentationen av projektets aktörer genomföras. Skillnaden mellan partnering och traditionella 
projekt är att entreprenören är med tidigare än vid en traditionell entreprenadform, detta medför 
att kunskap, kompetens och erfarenhet kan utnyttjas under projektering, tidsplanering, 
riskanalys och kalkylering (Bjerle 2014 se Hallersbo & Hoglander 2015).  
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Nyström (2005) anser att förtroendet  mellan parterna är en av dem viktigaste parametrarna för 
en god relation. Dessutom ska beställaren och entreprenören ha en gemensam syn och 
gemensamma mål i ett partneringprojekt. Det måste finnas respekt och förståelse för varandras 
intresse, vilket gör det lättare att hitta de bästa lösningarna i projektet. Respekt och ödmjukhet 
kommer att skapa en “win-win”-situation där beställaren och entreprenören kan uppnå en högre 
vinst än ifall de enbart skulle se över sina egna intressen.  
 
Cheng, Li & Love (2000) förklarar att inom partnering tillämpas öppna böcker, det vill säga att 
båda parter har insyn i varandras ekonomi, nettopriser, inköp m.m. För att båda parterna ska 
känna sig säkra i att använda öppna kort behöver de ha förtroende för varandra. De öppna 
böckerna är en av de största skillnaderna mellan partnering och ett traditionellt arbetssätt. Det 
är också här som de största pengarna kan tjänas (Fernström 2006). 
 

2.4 Tillämpning av partnering  
 
Enligt Bjerle (2014) ligger beslutet om huruvida partnering ska användas i ett projekt hos 
beställaren. Det kan vara svårt att fatta beslut då partnering inte lämpar sig i alla projekt. Några 
parametrar som beställaren bör ha i åtanke är projektets byggtid, logistiksituation, 
svårighetsgrad för de tekniska lösningarna samt projektets kostnader. Detta är parametrar som 
påverkar projektet i stort, där små felaktigheter kan leda till stora kostnader i slutskedet.  
 
Ett partneringprojekt brukar delas upp i tre olika faser. I fas 1 tar byggherren fram funktionskrav 
och önskemål med projektet tillsammans med konsulter och arkitekt. I fas 2 tas program och 
systemhandlingar fram tillsammans med den anlitade entreprenören, projektledaren, konsulter 
och beställaren. Fas 3 är själva byggskedet där produkten växer fram (Fernström 2006).   
 
När ett partneringsamarbete startar så genomförs allt som ofta en workshop, i början av fas 2, 
som alla inblandade i projektet deltar i. Detta är enligt Fernström (2006) det bästa och mest 
framgångsrika tillvägagångssättet att starta upp ett nytt projekt. Det nya teamets medlemmar 
kommer från olika företag med olika bakgrund och det är viktigt att lära känna varandra och 
det nya projektet. I workshopen diskuteras alla risker och vem som är bäst lämpad till att hantera 
dem. Detta leder till en effektiv riskhantering under hela projektet (Osipova 2008). 
Hoppas detta steget över är det allt för stor risk att det nya teamets medlemmar endast gynnar 
sin egen verksamhet.  
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Workshop och startmöte - vikten av en riktig uppstart 
 

- Teambuilding och att lära känna varandra 

- Rensa ut gamla tvister och groll - förutfattade meningar 

- Personliga motiv och argument för att deltaga i teamet/projektet 

- Att genomföra en kraftfältsanalys 

- Brainstorming för att gemensamt få fram en vision - mål / delmål  

- Lägga fast vision, mål och delmål. 

- Fastlägga organisation, arbetssätt, konflikthantering, ansvar och 

befogenheter, arbetsuppgifter och roller.  

- Kommunikation och mötessystem 

- Riskbedömning - eliminera, kvantifiera och fördela 

- Incitamentsavtal  
Figur 2: G. Fernström 2006 

 
 
Under de två dagarna som workshopen hålls går partneringledaren igenom syftet med 
workshopen samt en genomgång och beskrivning av partneringprocessen. Alla deltagare 
presenterar sig själva, sitt företag, sin roll i projektet och sina förväntningar. Då huvudsyftet 
med workshopen är att lära känna varandra bättre görs ofta olika gruppövningar där alla får 
rensa eventuellt gammalt groll. Fernström (2006) är även noga med att påpeka vikten av att 
komma fram till en gemensam vision samt mål, där byggherren känner att denne får valuta för 
sin investering. I Hambreus studie, Vad krävs för att partnering ska fungera optimalt i ett 
byggprojekt? från 2016 har olika projekt jämförts där ett av projekten inte hade en workshop. 
Projektet som inte hade en workshop hade svårt med samarbetet mellan parterna. Projektet 
kantades av problem och uppfattades som väldigt rörigt.  

2.5 Ekonomi 
 
Ersättningsformer inom partnering sker på två olika sätt, fast pris eller löpande räkning. 
Beroende på vad som bestäms inom projektgruppen, beroende på vad som fungerar bäst för 
projektet. Direkta kostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörersarvode presenteras i 
entreprenadsumman (Johansson 2006 se Söderberg 1990).  

2.5.1 Ersättningsform vid partnering  
 
Enligt Olsson (2012) förekommer det två grundläggande varianter vid ersättning, en prisbaserad 
och en kostnadsbaserad ersättningsform. 
 
Prisbaserad ersättningsform innebär att betalningen sker i utbyte av tjänst eller leverans. Under 
anbudsskedet förhandlas priset fram dvs. fast pris eller mängdpris. I kostnadsbaserad 
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ersättningsform grundas priset på den verkliga kostnaden för entreprenören. Beställaren är med 
och påverkar den slutliga kostnaden för projektet. Former som är aktuella är t ex löpande 
räkning, riktpris med incitament och budgetmodellen. Under denna ersättningsform tillämpas 
öppna böcker vilket betyder att parterna har insyn i varandras ekonomi. Detta medför en 
tryggare kostnadsstyrning.   
 
Kadefors (2012) menar att partnering skapar bättre förutsättningar där parterna utnyttjar 
varandras kompetens och erfarenhet. Genom att kunskapsutbytet sker bland parterna skapas det 
bättre chans att välja bästa lösningen utifrån helhetssyn som tar hänsyn till kvalitet och kostnad. 
  
Ersättningsform ska stödjas av inblandade parter såsom beställare, entreprenörer, 
underentreprenörer och förvaltare för ett gott samarbete. Olsson hävdar att ersättningsform kan 
underlättar genom: 
 

1. Aktiv design (Gemensamt utforma inriktning och omfattning av detaljprojektering.)  
2. Flexibilitet/möjliggöra val av kostnadseffektiva tekniska lösningar och 

produktionsmetoder  
3. Användning av öppna böcker (Verkliga kostnader redovisas för beställare, öppen 

dialog)  
4. Gemensam målstyrning (Gemensamma mål)  
5. Gemensam riskanalys av projektekonomin (Samtliga projektrisker samlas och 

hanteras gemensamt)  
6. Gemensam kostnadsstyrning 

2.5.2 Ekonomiska incitament  
 
Incitament används inom byggsektorn för att säkerställa att entreprenören utför sitt jobb. När 
parterna använder sig av incitament handlar det om ersättning i form av pengar efter att 
entreprenören och beställaren har diskuterat fram smarta lösningar för projektet. Ekonomiska 
incitament används för att samarbetet ska kunna flyta fram för projektets bästa (Bresnen & 
Marshall 2000 se Andersson & Högberg 2015). Hur parterna väljer att fördela incitamenten ser 
väldigt olika ut. Enligt Eriksson och Hane (2014) ska riktpris sättas under den senare tiden i 
projekteringsskedet, den består oftast av fast del som ska täcka en del av entreprenörens 
kostnader så som organisationen, risk och vinst ofta förekommer en rörlig del som ska täcka 
kostnader som är beroende av byggnadens utformning.  
 
Enligt byggindustrin (2014) tillämpas incitamentsavtal vid större entreprenader där 
ersättningsformer är löpande räkning. Incitamentsavtal fungerar så att den kompletteras med 
självkostnadsprincipen genom att entreprenören och beställaren kommer överens om en 
riktkostnad som blir en uppskattning av slutkostnaden. I fall självkostnaden för respektive part 
skulle bli lägre (vinst) eller högre (förlust) än riktkostanden delar entreprenören och beställaren 
på mellanskillnaden.  
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3 METOD 
 
Rapporten är uppdelad i fyra olika delar och består ut av en inledande litteraturstudie där studier 
har samlats in för att få kunskap i ämnet. I den andra delen har information, upplevelser och 
fakta samlats in via en enkät som besvarats av branschkunniga. I den tredje delen har 
litteraturstudien och de inkomna svaren från enkäten sammanställts och analyserats vidare. I 
sista delen har analysen diskuterats tillsammans med uppdragsgivaren för att få en ännu djupare 
bild. 
 

3.1 Litteraturstudier 
 
I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar, böcker och branschforum studerats för att få en 
djupare bild av hur partnering fungerar. Här har även studerats vid vilken typ av projekt 
partnering med fördel används vid.  
 
Till hjälp för framtagning av vetenskapliga artiklar har det digitala vetenskapliga arkivet, 
DiVA, använts. Vid litteraturstudien har även Chalmers tekniska högskolas egen 
forskningsportal, research.chalmers.se, använts. På Chalmers Research finns all forskning som 
gjorts på högskolan publicerad.  

3.2 Enkät  

Samtal och diskussioner med anställda hos uppdragsgivaren, Noca Teknik, har utförts. 
Dessutom har en enkät skickats ut på forumet Teknikkvinnor i Sverige på Facebook. Forumet 
valdes utifrån att kunna få in en större mängd svar från branschkunniga där kontakter redan 
finns. Teknikkvinnor i Sverige är ett internetbaserat forum som riktar sig till alla kvinnor eller 
icke-binära som är ingenjörer, jobbar med teknik eller på teknikföretag, studerar teknik m.m. 
Enkäten har även publicerats på författarnas LinkedIn. Genom enkäten kom det in 23 svar, två 
av dessa var ej aktuella för studien då de svarande aldrig hade arbetat med partnering. Enkäten 
besvarades helt anonymt genom Google Formulär där det på varje fråga gick att lägga till en 
egen kommentar, vilket i princip alla som besvarade enkäten valde att göra.  Enkätsvaren finns 
som bilaga 1.  I rapporten används respondent 1-21 vid hänvisning till svaret. Frågorna som 
ställdes var: 

 
1. Har du arbetat i ett partneringprojekt inom bygg; Ja/nej 

2. Vilken roll hade du: Beställare/byggherre/entreprenör/projektledning/UE 

3. Vilken entreprenadform hade projektet: total/general/annan 

4. Vilka fördelar hade arbetsformen?  

5. Vilka nackdelar finns det med att använda partnering i projektet?  

6. Upplevde du några risker med partnering, vilka? 
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7.  Eget tillägg:  

3.3 Analys och sammanställning  
De inkomna svaren från enkäten sammanställdes och analyserades för att ta fram vad 
respondenterna tyckte fanns för möjligheter och risker i de partneringprojekt som de arbetat 
med. Alla som svarat på enkäten har även kunnat skriva ett eget tillägg om tankar och 
erfarenheter.  
 
 Respondenterna har svarat anonymt och därför namnges de som nummer 1-20.  

3.4 Resultat och analys 
Till hjälp inför analysen har vi använt oss av uppdragsgivaren, NOCA Tekniks, VD Mikko 
Pelli, för att diskutera svaren från enkäten . Detta gjordes vid ett tillfälle under våren 2019.  
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4 RESULTAT/ANALYS 
 
Det är alltid svårt att veta om det är just på grund av samverkan som ett projekt blir som det 
blir. Att projektet är klart i tid eller klarar ekonomin. I de projekt som Mikko Pelli2 varit delaktig 
i vill han ändå säga att det är så. Projekten har klarat tidplanen och ekonomin på grund av 
samverkan mellan alla inblandade parter.  
  
En av möjligheterna med partnering är att allas kunskaper används och att ingen kunskap och 
erfarenhet går till spillo. Att ledningsgruppen låter entreprenören vara med under projekteringen 
gör att denne får vara med att påverka och komma med förslag (Zaghloul & Hartman 2003 se 
Osipova 2008). 
 

4.1  Möjligheter  
  
Enligt respondenterna finns det många möjligheter med partnering, en av dem är att fokus ligger 
på att hitta kostnadseffektiva lösningar tillsammans i teamet. Samt att det inte bara handlar om 
att tjäna pengar (respondent 1). Detta är en av de punkter som flest av de som svarat på enkäten 
gemensamt tycker är viktigast i ett partneringprojekt.  
  
Partnering handlar om att det inte ska finnas dolda agendor i projektet utan det ska vara öppna 
kort (respondent 3). Respondent 6 förklarar detta väldigt bra:  
 
“Öppna kort mellan underentreprenörer, beställare och oss som entreprenör. Då alla vi 
arbetar är väl inarbetade på partnering så flyter arbetet på bra och det blir ett projektfokus. 
God stämning och inget ”vi och dem”-tänk.” 
  
Möjligheten att som entreprenör få vara med och utforma projektet från start (vitt papper) och 
inte komma in sent i projektet och behöva förhålla sig till givna ramar (respondent 7). Detta gör 
att möjligheten till att korta ner byggtiden ökar då projekteringen sker löpande samtidigt som 
byggnationen pågår (respondent 8). Det finns flera exempel på projekt där byggtiden har kunnat 
kortas ner avsevärt. Exempel på projekt är Öresundsförbindelsen. Att entreprenören får vara 
med i ett tidigt stadium leder till att många ofta redan tagna beslut slipper att rivas upp och 
planeras om. Detta är ofta ett vanligt problem och en onödig kostnad vid traditionella projekt. 
Att beställare tillsammans med projektledning och entreprenör kommer fram till gemensamma 
beslut gör att kostnadseffektiva lösningar kan tas fram och fokus hamnar inte vid hur 
2gemensamt man ska tjäna så mycket pengar som möjligt (respondent 1). Respondent 20 menar 
att det är en klar fördel med att entreprenören är med i projekteringen och med sin kompetens 
och att tekniska lösningar kan diskuteras men att beställaren ändå får sista ordet.3 
 
                                                
2 Mikko Pelli, VD/Projektledare - NOCA teknik, samtal den 14 mars 2019, Sven Hultins Plats 1-2, 
Göteborg 
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 Möjligheter med partnering enligt några av respondenterna: 
  

● Går lättare att hantera sena upptäckter (gammal byggnad) och sena förändringar. 
● Ger ett bättre och kreativt arbetsklimat.  
● Optimera kostnader.  
● Projektet i fokus. 
● Bra samarbete med gemensamma mål.  
● Lättare att samarbeta och hitta lösningar. 
● Personligheterna som handplockades. 
● Ett mycket bra sätt att få ihop arbetsgruppen genom att diskutera arbetsprocessen ihop med 

projektets utmaningar.  
● Ekonomin är mer öppen för samtliga. 
● Men det kräver att beställaren är öppen och inte har en dold agenda. 

 
Fördelarna med partnering är många enligt Noca Tekniks VD2. Att välja att arbeta i partnering 
från beställarsidan kan till exempel vara för att beställaren är ute efter en viss produkt där alla 
kan komma med input och erfarenhetsutbyte. Det som kan kosta pengar är att det finns flera 
beslutsvägar där det finns mängder med olika alternativ till en viss slutprodukt. Pelli (2019) är 
även noga med att påpeka att detta även kan vara en nackdel om beställaren är väldigt styrd och 
vill ha sin egen slutprodukt utan att blanda in andras åsikter.  Är en beställare inte delaktig under 
hela projektet, finns det risk att projektet inte får bra resultat med partnering, detta gäller även 
alla deltagare i beslutsfattarställning.  
 
En ytterligare fördel med partnering gäller de mjuka parametrarna såsom stress och 
sjukskrivningar. Stress och sjukfrånvaro är vanligt, speciellt bland yngre, medarbetare i 
byggbranschen. Enligt artikelförfattaren Nomi Melin Lundgren på Byggindustrin (2015) säger 
82 % i åldern 25-35, att de ligger vakna och grubblar på jobbrelaterade frågor under nattetid. 
Det handlar speciellt om ekonomiska- och tidsutmaningar, oro och brist på kontroll. Hela 91 % 
säger att de känner oro över att tids- och ekonomiska planer inte ska hålla. Även Pelli (2019) 
säger sig ha stor erfarenhet av att de som arbetar i ett partneringprojekt mår bättre och att 
sjukfrånvaron är mycket färre i de partneringprojekten där han arbetat. Även detta leder till 
sparade pengar.  
  
En möjlighet med partnering är att beställaren får in professionellt stöd i form av kunskap, 
kompetens och erfarenheter från personerna i partneringgruppen2. Detta leder till att beställaren, 
som vet vad denne vill ha för produkt, kan få input och förslag från de andra medarbetarna i 
projektgruppen. 
 
Erfarenhetsutbytet som sker under hela processen är en av de viktigaste källorna till utveckling 
av samverkansformer. Som Fernström (2006) skriver i sin bok, Från byggherre till strategisk 
partnering, är det vanligt att ingenjörer och tekniker gärna håller på sina erfarenheter och 
kunskaper  och allt som ofta inte tar sig tiden till att följa upp projekten. På så sätt är det svårt 
att få med sig både deras bra och dåliga exempel. I partnering finns det en helt annan öppenhet 
än i ett standard projekt. Öppenheten gör att det går att undvika felaktigheter i projekten.  
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4.2 Risker  
 
Ett exempel på ett partneringprojekt som inte fallit väl ut är Mälarprojektet - Södertälje sluss 
och kanal (kontraktssumma 1.7 miljarder). I press (SVT Nyheter, 21 februari 2019) har det 
rapporterats om missförhållanden i projektet bland annat på grund av dålig kommunikation 
mellan parterna, Sjöfartsverket och projektentreprenören Züblin. I en intervju med TT 
Aftonbladet säger Sjöfartsverkets generaldirektör, Katarina Norén, att beställaren har gått ut 
med att bristande kompetens och styrning hos entreprenören har gjort att projektet försenats. 
För att lösa problemen och kunna ro projektet i hamn vill de nu att entreprenören byter ut sin 
projektledning, förstärker kompetensen och byter arbetsmetoder. Förseningen och de nya 
kostnaderna beräknas kosta projektet en miljard kronor extra.  Züblin själva säger, till SVT 
nyheter, att beställaren inte varit tillräckligt involverade i projektet. Detta som är ett måste i ett 
partneringprojekt. Då flera av partnerings grundstenar inte fungerat så kan det varit så att 
projektet hade fungerat bättre att utföra på traditionellt vis.  
  
Flera av respondenterna i den utskickade enkäten svarar att en risk med partnering är att 
beställaren inte förstår sitt ansvar att ha stort engagemang i partnering. citat respondent 12:  
  

Kunden förstår inte vikten av sitt egna engagemang och vågar inte heller alltid ta 
"slutbeslutet" om vad de vill bygga, hamnar ofta i "vanlig" funktionsentreprenad.   

  

Att byggherren behöver engagera sig mer i ett partneringprojekt är något som bekräftas av 
Fernström (Samverkan och partnering, 2011) som exempel ger Fernström fastighetsägare. De 
sitter ofta på stora värden men har få anställda då den största prioriteten är att hyra ut sina 
fastigheter och inte att bygga. Därför kan det bli problem för fastighetsägaren att få ihop rätt 
kompetens för projektet, detta kan sedan skapa problem.  
 
En av de största riskerna med partnering är att de inblandade inte förstår arbetssättet. I och med 
att partnering är ett så pass nytt arbetssätt så är det många som inte har kunskapen i hur ett 
partneringprojekt utförs. Många har svårt att ändra tankesätt då de har arbetat på samma sätt i 
många år. Därför kan förändringar vara jobbigt. Betydelsen av att alla måste samarbeta och 
använda sig av öppna kort i projektet är mycket viktigt. Att beställaren redan från början vet sin 
roll och har rätt inställning är avgörande för att projektet ska lyckas. Stort engagemang från 
byggherren krävs för att nå framgång. Fernström (2006) ger även råd till beställaren att lyssna 
på de inblandade parterna och ta in de erfarenheter som finns hos personerna i 
partneringgruppen.  
 
De byggherrar som svarat på enkäten har en gemensam åsikt, att projektet har blivit dyrt, eller 
kostat onödigt mycket pengar. Ofta i samband med den ökade bemanningen. Detta leder även 
till ökad administration för byggherren/ledningen.  
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Risker med partnering enligt några av respondenterna: 
  

● De inblandade får inte tro att det är enklare att jobba i partnering.  
● Partnering bygger på människor och kommunikation, riskerna är fel människor och bristande 

kommunikation. 
● Riskerar att kosta pengar om fel personer är inblandade.  
● För hög bemanning, mycket administration. 
● Att kunden glömmer sin egen roll i samverkan. 
● Risk att man får en skenade projektering. 

 
 

4.3 Vad som anses viktigast för att lyckas i ett partneringprojekt? 
 

● Partnering är bra om det är ett komplicerat projekt med mycket förändringar eller kort om tid. 
Annars inte. (respondent 11) 

  
  
Enligt Fernström (2006) är partnering perfekt vid projekt med hög och stor komplexitet. Där 
det kan behövas extra kunskap eller mer kunskap än den som man själv eller sitt team besitter. 
Genom samverkan i partnering kan nya och alternativa lösningar tas fram. Detta är något som 
även respondent 6 är noga med att påpeka. I enkäten skriver hen att partnering är komplext och 
behöver utövas på ett genomtänkt vis. En byggledning med ett förlegat strukturtänk kommer 
alltid ha svårt att anpassa sig till partnering.  
  
I Danmark behöver företagen motivera varför de inte vill arbeta i ett partneringprojekt när det 
gäller LOU uppdrag. Vid samtal med Noca Tekniks VD (2019) tror han inte att det är aktuellt 
i Sverige med en sådan reglering. Det som hade kunnat vara en möjlighet med en liknande lag 
i Sverige är att det hade kunnat öppna dörren för fler nyexaminerade och praktikanter till sin 
första anställning och vid till exempel en kommande lågkonjunktur. Detta hade varit en 
möjlighet att få fler nyexaminerade ut på arbetsmarknaden genom att fler personer behövs i 
projektet. 
  
Byggherrar som inte förstår vikten i att själva engagera sig i projektet är även detta ett problem. 
Detta är det flera av respondenterna eniga om. Respondent 14 säger till exempel att beställaren 
blev tillbakalutad i ett av de projekten hen varit entreprenör i och att det är viktigt att beställaren 
har rätt inställning redan i början av projektet. Att alla i projekten, även den högsta ledningen, 
måste engagera sig är en grundpelare för att lyckas med partnering.  
  

Gemensamma standarder för hur ett partneringprojekt ska utföras är en faktor som hade 
underlättat i framtiden. Att kunna använda sig av en handbok som gäller för alla projekt likt 
AB04 och ABT06  hade gjort att oklarheter och olikheter hade kunnats suddas ut. Detta är en 
gemensam nämnare som stötts på flera gånger under studiens genomförande, att det inte varit 
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självklart för alla inblandade parter hur ett partneringsamarbete utförs vilket skapat extra 
kostnader. 

Att beställarna ska engagera sig mer i projekten ses inte heller alltid som positivt hos 
entreprenören då de är vana vid att kunna ta egna beslut utan att behöva förankra detta hos 
beställaren. Det är viktigt att alla parter behöver vara införstådda med innebörden av att 
samarbeta och inte fastna i gamla tankesätt att beställare och entreprenör är motparter 
(respondent 20). Studien visar att detta är den tydligaste trenden till ett mindre lyckat 
partneringprojekt, att samarbetet inte inte fungerar mellan alla inblandade parter.  
 
 

4.4 Ekonomi 
 
Ekonomin har en stor del i valet av partnering. Många tror att partnering är ett dyrt sätt att arbeta 
på, men så behöver det inte vara enligt Pelli (2019). Han är noga med att säga att ett traditionellt 
arbetssätt inte behöver vara billigare då det oftare blir lättare i produktionen att komma fram 
till rätt produkt då entreprenören är med från början i projekteringen. Det som kostar pengar 
vid partnering är att det alltid finns flera beslutsvägar och mängder av olika alternativ. 
Tjänstemän, styrgrupp och projektorganisationen som oftast kostar mer än traditionellt sparas 
oftast in i produktionen. Samt att fel och brister minimeras och därmed går kostsamma åtgärder 
att undvika i efterhand.   
 
Vid ombyggnation där verksamheten fortsätter under byggnationens gång och 
produktionsstopp ej är tillåtna är partnering ett bra alternativ. Dessa projekt riskerar att kosta 
mer än beräknat då dagliga byggstopp är basis. Byggherrens tillgång till den öppna ekonomin 
gör att de hela tiden kan se kostnader och grunden till dessa. Detta gör enligt Pelli (2019) att 
beställaren har en större förståelse för de eventuella ökade byggkostnaderna.   



 

17 

 

5 DISKUSSION 
 
Redan i början av denna fallstudie stod det klart att det mest fanns positiva röster om partnering. 
Resultaten visar att de flesta som jobbat i partnering förespråkar arbetssättet i komplexa, och 
svårkalkylerade projekt där utgången är svår att förutspå. I mer vanliga projekt som är utförda 
flera gånger tidigare kan partnering innebära en extra kostnad då bemanningen ofta ökar. I dessa 
fall är det inte säkert att den extra kompetensen från partneringgruppen behövs. Trots att 
partnering innebär en ökad bemanning behöver det inte betyda att slutprodukten blir dyrare. 
Pengar som läggs på bemanning sparas oftast in i att snabba beslut kan fattas och byggnationen 
snabbt kan gå vidare.  
 
Byggbranschen har i allmänhet svårt för stora omställningar och förändringar av arbetssätt. Att 
det “alltid” har fungerat att arbeta på ett visst sätt kan vara en av anledningarna till detta. Studien 
visar att för att lyckas med partnering är det viktigt att alla i ett projekt är medvetna om att 
partnering innebär mer engagemang från alla parter. Risken för att misslyckas med projektet, 
eller få de inblandade i projektet missnöjda är större vid partnering än vid traditionellt arbetssätt 
om samarbetet fallerar hos en part. Ibland kan det handla om brist hos beställaren som gör att 
partnering missbrukas och används på fel sätt. Det borde förekomma en regelbok, så som AB04 
och ABT06 för partnering, som gör det lättare för parterna att förstå innebörden av partnering. 
Just nu ger sig alla friheten att göra egna tolkningar av vad partnering är och innebär.  
 
Ett första steg till en regelbok är att det från och med 2017 finns ISO-standarder, SS-ISO 
44001:2017, för hur samverkansrelationer inom näringslivet kan utföras. Dock riktar den sig i 
allmänhet inte direkt till byggbranschen utan i första hand till näringslivet. Byggherrarna, som 
är en mötesplats för alla professionella byggherrar, arbetar mycket för att ta fram hjälpmedel 
och verktyg för att underlätta för alla parter. De håller även i partneringutbildningar och 
kompetensutveckling för alla deras medlemmar.  
 
Ett projekt som inte alls gått som det var tänkt och blivit betydligt mycket dyrare än beräknat 
är byggnationen av Nya Karolinska sjukhuset. Sjukhusets totala byggkostnad blev 18,5 
miljarder kronor. Det är svårt att säga om det är på grund av själva partneringsamarbetet som 
projektet misslyckats. Att byggnationen dragit ut på tiden och kostnaderna ökat avsevärt har 
flera olika faktorer, men att säga att det enbart är för att samverkan varit dålig är svårt att säga. 
Det pekar mer åt att avtalen gällande ersättning inte varit helt tydliga.  
 
Från enkätsvar och intervjuer lyfts det mest fram möjligheter och fördelar med partnering. 
Många gillar att arbeta i samverkansformen då alla kan vara med och påverka i ett tidigt stadie. 
Detta gör att projektet flyter på smidigare med färre uppkommande problem. Det som kan vara 
ett problem är individer som har svårt att samarbeta. Enligt enkätsvar så är det mycket viktigt 
att dessa personer lyfts bort tidigt i projektet för att inte göra för stor skada.  
Under arbetets gång med denna rapport har det varit svårt att finna negativa röster om 
partnering. Detta var lite förvånande då vår tidigare uppfattning var att det fanns många som 
var negativt inställda till partnering. Vår uppfattning var att byggbranschen har svårt för 
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förändringar och att många varit i branschen i hela sitt arbetsliv. Men av resultatet i studien att 
döma märks inget av detta.  
 
Det hade varit intressant att veta ålder och kön på de som svarat på enkäten för att se om 
erfarenheterna var olika beroende på ålder samt hur många år personen haft i branschen. Detta 
hade varit en intressant del i studien. Även att studien är gjord genom att enkäten är upplagd på 
internet baserade hemsidor kan har gjort att enkäten inte nått ut till hela målgruppen för studien. 
Resultatet hade kunnat bli annorlunda om enkäten nått ut till hela målgruppen.  
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6 SLUTSATS 
 
Partnering är ett arbetssätt som lämpar sig i projekt med stor komplexitet. Det är ett arbetssätt 
som kräver att alla inblandade vill och kan samarbeta och är införstådda i vad 
samverkansformen innebär. Det räcker att en part i ett projekt inte är aktiv för att förstöra 
lagandan som behövs i partnering. Flera av respondenterna påpekar vikten av att beställaren är 
engagerad genom hela projektet, detta för att samverkan ska fungera och vara någon idé i 
projektet. Det är tydligt att om beställaren är oengagerad faller hela arbetssättet.  
 
De som svarat på enkäten är rörande överens om att partnering innebär att fler har kontroll och 
blir insatta i projektet. Detta leder till att när det uppstår problem eller frågetecken så går dessa 
fortare att lösa än i ett traditionellt arbetssätt.  
 
Möjligheterna till en bra slutprodukt är stora om partnering används. Att låta entreprenören få 
vara med redan i projektstadiet gör att unika kunskaper och erfarenheter tas tillvara på. Risken 
för extra kostnader senare i projektet minskar i och med att parterna direkt kan projektera “rätt”.  
 
För att i framtiden få partnering till ett självklart alternativ behövs det riktlinjer och standarder 
för hur ett partneringsamarbete går till och ska utföras. Att dessa standarder tas fram i en nära 
framtid är viktigt då samverkansformen ökar för varje år.  
 

 
“Jag har bytt jobb idag, gått från entreprenör till beställare. Men partnering i 
kombination med totalentreprenad släpper jag aldrig, roligaste arbetssättet som 
ger bästa slutprodukten.”    respondent 7 
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BILAGA 1 
 
Enkätsvar 
 
Svaret från respondent 1-20  
 

1. Vilken roll hade du i projektet?  
 

1. Brandkonsult  
2. Beställare  
3. Entreprenör  
4. Entreprenör  
5. Projektör/konsult  
6. Entreprenör  
7. Entreprenör 
8. Beställare  
9. Beställare  

10. Entreprenör  
11. Beställare  
12. Entreprenör  
13. Entreprenör  
14. Entreprenör  
15. Entreprenör  
16. Konstruktör  
17. Byggherre  
18. Beställare  
19. Entreprenör 
20. Projektledning 
21. Entreprenör  

 
2. Vilken entreprenadform hade projektet? 

 
1. Totalentreprenad  
2. Totalentreprenad  
3. Totalentreprenad  
4. Totalentreprenad  
5. Generalentreprenad 
6. Generalentreprenad 
7. Totalentreprenad  
8. Totalentreprenad  
9. Totalentreprenad  
10. Generalentreprenad 
11. Totalentreprenad  
12. Totalentreprenad  
13. Totalentreprenad  
14. Totalentreprenad  
15. Totalentreprenad  
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16. Generalentreprenad 
17. Totalentreprenad  
18. Totalentreprenad  
19. Generalentreprenad 
20. Totalentreprenad   
21. Totalentreprenad 

 
3. Vilka fördelar hade arbetsformen? 

 
1. Mer fokus på att hitta kostnadseffektiva lösningar tillsammans än fokus på hur 

man själv tjänar pengar. Även mer fokus på vad som blir bäst och billigast över 
tid och inte bara här och nu för entreprenören. Minska även risken för större 
ändringar som inte förankras ordentligt. I vanliga fall kan ju entreprenören 
ändra massa lösningar när de tar över. 

2. Vi kunde hantera sena upptäckter (gammal byggnad) och sena förändringar. 
3. Vi drar åt samma håll. För projektets bästa. Ger ett bättre och kreativt 

arbetsklimat. Optimera kostnader. Men det kräver att beställaren är öppen och 
inte har en dold agenda. 

4. Projektet AB i fokus, bra samarbete med gemensamma mål. Som att man 
bygger sitt eget hus där man i hjärtat har koll på kostnad, tid etc 

5. Inga 
6. Öppna kort mellan underentreprenörer, beställare och oss som entreprenör. Då 

alla vi arbetar med är väl inarbetade på partnering så flyter arbetet på bra och 
det blir ett projektfokus. God stämning och inget ”vi och dom”-tänk. 

7. Fantastiskt att som entreprenör få vara med och utforma projektet från start 
(vitt papper) och inte komma sent och behöva förhålla sig till givna ramar 

8. Man kunde kortare byggtiden eftersom man projjar samtidigt som man byggde. 
9. Öppenhet mellan beställare och entreprenör. 

10. Lättare att samarbeta och hitta lösningar 
11. Bättre arbetsklimat, alla mot samma mål 
12. Samverkan 
13. Minskar den administrativa bördan, gör att man kan fokusera på bättre projekt. 

Skalar ner antalet affärer till en så att man inte har egna incitament till att driva 
frågor på ett visst sätt. 

14. Personligheterna som handplockades 
15. Alla jobbar mot samma mål, att få så mycket projekt för pengarna som möjligt. 

Istället för att se till den egna ekonomin. Stämningen och arbetsklimatet blir 
bättre då alla är ett team som hjälps åt oavsett vilken entreprenör man är. 

16. Ett mycket bra sätt att få ihop arbetsgruppen genom att diskutera 
arbetsprocessen ihop med projektets utmaningar. Alla får ett gemensamt mål - 
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vårt byggnadsprojekt istället för varje disciplines del. Ekonomin är mer öppen 
för samtliga. 

17. Bättre detaljkunskap 
18. Det fanns en allmän förståelse för slutkundens behov. Mina hyresgäster i detta 

fallet en högstadieskola. 
19. Större ansvar och intresse från byggherren 
20. Många, vi har ett komplext projekt med en budget som inte får överskridas och 

en tidplan som redan är satt( beslut som är tagna av politiker och för oss att 
förhålla oss till) då var samverkar ett sätt att hitta de bästa lösningarna för att 
göra projektet möjligt. Det fanns helt enkelt inte utrymme för att inte vara 
transparenta och samarbeta med varandra. Mycket positivt att lära av och få 
förståelse för varandras roller och intressen.och inte vara motparter.  
En klar fördel att entreprenören är med i projekteringen med sin kompetens 
men att tekniska lösningar diskuteras och beställaren ändå får sista ordet. 

21. Förtroende.  
 
 

4. Vilka nackdelar fanns det med att använda partnering i projektet? 
 

1. I ett av projekten var det två projektledare från respektive sida vilket rörde till 
allt. Lik uttrycket många kockar ger inte en bättre soppa. I ett annat projekt där 
det bara var en från respektive sida funkade det bättre . 

2. Dyrt 
3. Om personerna i ledande ställning inom projektet hos båda parter inte förstår 

fullt ut vad partnering innebär så får man motsättningar som inte gynnar 
samarbetet. 

4. Inga 
5. Oprovad form för beställaren 
6. Om man har dålig projektledning. En ledning som inte har koll på hur 

partnering bör praktiseras, ges inte alla förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Bygger på tillit och sociala faktorer/processer som ges engagemang. 

7. Inga 
8. När avsteg från riktlinjer o tekniska krav blev aktuella och föreslogs för 

projektet valdes billigaste lösningen, utan att se på vad det innebar i 
förvaltning. Tekniskt sakkunnig fick ej råda. Viktigt att ha med sakkunniga 
hela tiden i projektet. 

9. Såklart finns det de som tar chansen och utnyttjar förtroendet det innebär och 
tar mer betalt än de måste eller inte engagerar sig nog för att hålla nere 
kostnaderna. 
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10. Kommunikationen med konsulterna gick genom beställaren vilket skapade 
vissa problem. Partnering borde innefatta hela projektet. 

11. Dyrare. Ingen risk för entreprenören.. 
12. Kunden förstår inte vikten av sitt egna engagemang och vågar inte heller alltid 

ta "slutbeslutet" om vad de vill bygga, hamnar ofta i "vanlig" 
funktionsentreprenad. 

13. Personalen hos entreprenören kan tappa fokus på ekonomi och juridik, vilket 
kan vara negativt för beställaren. 

14. Beställaren blev tillbakalutad 
15. Om man inte får med alla involverade på tåget, om några är kvar i det 

traditionella tänket med mitt och ditt. 
16. Har aldrig stött på en nackdel med partnering. 
17. Lång tid 
18. Ekonomistyrningen under projekteringen. Större delaktighet och förståelse för 

beställarens behov resulterar i stingande konsultarvoden. 
19. Låst och styrt, (nästan) alla beslut skulle gå genom beställaren 
20. Alla parter behöver vara införstådda med innebörden av att samarbeta och inte 

fastna i gamla tankesätt att beställare och entreprenör är motparter. 
21. Okunnighet inom partnerns hos beställaren. 

 
5. Upplevde du några risker med partnering, vilka? 

 
1. Nej inte från min sida. 
2. Kräver stort engagemang fr Beställaren. Annars blir det ännu dyrare. 
3. Se ovan. Det gäller att alla förstår konceptet från ledning till de som jobbar 

allra längst ut i kedjan. Annars risk för suboptimering och dåliga beslut. 
4. Man får inte tro att det är enklare att jobba i partnering. 
5. Många omtag pga att entreprenören inte var nöjd 
6. Nej! 
7. Partnering bygger på människor och kommunikation, riskerna är fel människor 

och bristande kommunikation. 
8. Att ekonomiskt ansvarig på bägge sidor inte förstår teknik. 
9. Riskerar att kosta pengar om fel personer är inblandade. 

10. Nej, bara positiva erfarenheter 
11. För hög bemanning; mycket administration 
12. Att kunden glömmer sin egen roll i samverkan 
13. Kunden förstår inte sitt (ökade) ansvar. 
14. Beställaren måste ha rätt inställning 
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15. Det gäller att ha klara kontrakt utan incitament och andra dolda fällor. 
16. Nej. 
17. Byggaren är inte lika noggrann 
18. Risk att man får en skenade projektering 
19. Inte som entreprenör 
20. Beställare som inte är vana vid samverkan och misstänksamma mot 

entreprenör ”som bara vill tjäna pengar ”. Skapar oro i en projektgrupp. 
21. Att målet inte uppfattas på samma sätt av intressenter. 
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6.  Har du något att tillägga? 
 

1. Nej 
2. Nej 
3. Nej 
4. Nej 
5. Nej 
6. Partnering är komplext och behöver utövas på ett genomtänkt vis. Byggledning 

med förlegat struktur tänk kommer alltid ha svårt att anpassa sig till partnering. 
7. Jag har bytt jobb idag, gått från entreprenör till beställare. Men partnering i 

kombination med totalentreprenad släpper jag aldrig, roligaste arbetssättet som 
ger bästa slutprodukten. 

8. Säkerställ att teknisk kunskap finns under projektet. 
9. Otroligt beroende av förtroende för varandra. Därmed spelar även individen 

stor roll. Har man förtroende för varandra är det enkelt och bra. 
10. Nej 
11. Partnering är bra om det är ett komplicerat projekt med mycket förändringar 

eller kort om tid. Annars inte. 
12. Gillar partnering, men i de projekt jag medverkat underskattar kunderna sin 

egen tid... men bättre skött skulle det vara bra. Däremot tycker jag att man i 
offentlig upphandling ska undvika det, främst för att vi upplever det som en 
lösning för att välja den man vill o kringgå konkurrens. 

13. Nej 
14. Tror på partnering som arbetsförmedlingen och tror att man i framtiden 

kommer driva fler projekt så. 
15. Nej 
16. Nej 
17. Nej 
18. Nej 
19. Kände att man var mer delaktig i projektet jämfört, större engagemang från 

samtliga håll. 
20. Väldigt övergripligt. Samverkans/pertneringprojekt är väldigt komplexa och 

kan fungera enligt många olika modeller. Tex så ser den ekonomiska delen 
väldigt olika ut. I det stora hela mycket bra.. 

21. Nej 
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