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Sammanfattning 

Partnering är en samarbetsform som går att applicera på alla projekt. Partnering kan användas 

från ett tidigt skede i projektet, redan i idéstadiet, fram tills projektet är färdigställt. Det finns 

till och med exempel där partneringsamarbeten framgångsrikt har fortsatt längre än till 

färdigställandet. Samarbetet har då även omfattat underhåll av den slutliga produkten. Men 

vad är egentligen partnering? Att partnering är en samarbetsform är allmänt känt men vad 

partnering innebär som arbetsform och hur partnering görs framgångsrikt råder det delade 

meningar om. Dessutom har partneringsamarbete fått en oförtjänad stämpel om att vara något 

förlegat och oanvändbart. Det har till och med gott så långt att vissa företag istället väljer att 

kalla arbetsformen för samverkan för att slippa kämpa emot den negativa synen på ordet 

partnering. 

I detta examensarbete reds begreppet partnering ut och en redogörelse görs för hur ett 

partneringsamarbete bedrivs framgångsrik samt vad som förväntas av en 

partneringentreprenör respektive beställaren av ett partneringprojekt. Arbetet är baserat på 

litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. 

 

Nyckelord: Partnering, strategisk partnering, samverkan   



  

 

Abstract 
Partnering as a cooperation form can be used in every type of building project. Partnering can 

be used from an early stage in a project and all the way to the finishing line. There are even 

some examples where partnering successfully have proceed way longer than to the 

completing of the project. On these kind of occasions the cooperation has concluded 

maintenance of the final product. But what does partnering really mean? It is well known that 

partnering consists of actors working together but what does this actually mean considering 

the working form?  And how are you supposed to make partnering successful? Furthermore, 

partnering have gotten an undeserved bad label as something out of date and useless. Some 

companies even chooses not to use the word partnering just because the negative associations 

from the word. 

This essay will make the concept of partnering more clear and will work as a guide for how to 

make partnering successful. The work is based on studies of literature written in the subject as 

well as qualitative interviews. 
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1 Inledning 

1.1 Byggmäster i Mälardalen AB 

Byggmäster i Mälardalen AB (nedan Byggmäster) är ett företag som arbetar med entreprenad- 

och byggserviceuppdrag. De utför ombyggnationer, renoveringar och tillbyggnader, så kallade 

ROT-uppdrag. De arbetar även med nyproduktioner av såväl bostäder som industrier, handel 

och kontor. Byggmäster är verksamma i Västerås, Enköping och Uppsala med huvudkontor 

placerat i Västerås. [1]    

Företaget är i snabb utveckling och på fyra år har Byggmäster tredubblat antalet anställda. År 

2011 hade Byggmäster 23 stycken anställda och år 2015 hade de 68 stycken anställda. De 

arbetar med både totalentreprenad och utförandeentreprenad. Tillsammans med dessa 

entreprenadformer används allt oftare partneringsamarbete som de senaste fem åren har vuxit 

allt mer. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Examensarbetet genomfördes på uppdrag av Byggmäster där Johan Bertilsson har varit 

handledare genom hela projektet. Syftet med examensarbetet var att definiera vad partnering 

innebär, vad som förväntas av parterna i ett partneringsamarbete, vilka för- respektive 

nackdelar som finns med partneringsamarbeten, när det är lämpligt med partnering, varför 

många aktörer är kritiska till partneringsamarbeten samt vad som krävs för att genomföra ett 

lyckat partneringsamarbete. 

För att ge en tydlig förklaring om partneringsamarbetes uppbyggnad och omfattning har 

arbetets frågeställning baserats på följande frågor: 

 Hur definieras ett partneringsamarbete? 

 När är det lämpligt med partneringsamarbeten? 

 Vad förväntas av parterna vid ett partneringsamarbete 

 Vilka för- och nackdelar finns det med partnering? 

 Varför tenderar många aktörer att vara kritiska till partneringsamarbeten? 

 Vilka förutsättningar krävs för ett lyckat partneringprojekt 

Arbetet omfattar inte en förklaring av de juridiska skillnaderna mellan ett samarbete som 

upphandlas via lagen om offentlig upphandling (LOU) och privata aktörer.  
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

I och med att Byggmäster har varit i en snabb utveckling de senaste åren har företagets 

projekt ökat radikalt i både omfattning och antal. Dessutom har projekten blivit allt mer 

komplexa och svåra att överblicka. Detta, tillsammans med den allt större teknikutvecklingen 

inom 3D, 4D och 5D, har ökat behovet av en sammansvetsad arbetsgrupp där specialiseringen 

inom de olika områdena tas till vara på. Sammantaget har detta resulterat i att ett stort antal 

partneringsamarbeten har ingåtts mellan Byggmäster och beställare. I och med den växande 

användningen av denna samarbetsform har behovet av att strukturera och definiera 

partneringsamarbeten blivit aktuellt för företaget. 

I frånvaron av en struktur för partneringsamarbeten ökar risken för att problem uppkommer 

då underentreprenörer och andra oberoende intressenter vill optimera sitt eget resultat (mätt i 

kronor) vilket ger konsekvensen att projektet i sin helhet blir suboptimerat. [2] 

Företaget har tidigare använt sig av tillfälliga lösningar. Nu vill Byggmäster, för att uppnå 

större förutsebarhet, strukturera upp en samarbetsplan där processens olika delar belyses. 

Tidigare har strukturen kring partnering varit bristfällig vilket innebär att förutsägbarheten av 

projekten blivit lidande. 

Utgångspunkten för partneringsamarbeten i detta examensarbete är både när upphandling sker 

med privata och offentliga aktörer och därför även då upphandling sker via LOU. 

Partneringsamarbeten upphandlade med privata aktörer är inte reglerad av samma lagar och 

regler som när upphandling sker genom lagen om offentligupphandling (LOU), dock kommer 

ingen redogörelse om lagarna att genomföras i detta arbete. I detta examensarbete görs ingen 

skillnad mellan dessa två upphandlingstyper. 

2.2 Partneringsamarbete 

Partneringsamarbeten är en samverkansform mellan beställare och entreprenörer. I ett 

partneringsamarbete använder aktörerna partnerskap som ett ledningssätt. De författar ett 

avtal där de förpliktigar sig att arbeta tillsammans med god kommunikation mellan varandra. 

Detta ska leda till ett lyckat projekt där både mål och vision uppnås. [2] 

Långtgående samarbete från tidigt skede, redan från tanke och idé, till garantiskede 

och ibland mycket längre än så [Karin Rosén – Wahlros]. 

Partneringsamarbeten tycks inte bara gynna byggbranschens aktörer utan även samhället. 

Partnering kan som samverkansform ses som ett verktyg för Sverige att bli av med det dåliga 

ryktet och de fördomar som byggbranschen har fått på sig. En bredare användning av denna 

samverkansform kan leda till att branschen blir en trevligare och tryggare miljö som i sin tur 

leder till en bättre anpassning till dagens samhälle. [2] 
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 

Arbetet baserades på relevant litteratur, faktasökning, egna studier, intervjuer samt tidigare 

studier på området. Arbetet innehåller en struktur som är lätt att följa och som omfattar de 

väsentliga delarna i partneringprocessen. Arbetet startade med en 

informationssammanställning för att reda ut de viktiga delarna i ett partneringsamarbete. Efter 

litteraturstudien genomfördes intervjuer och diskussioner med anställda på Byggmäster. Detta 

resulterade i ett utkast som presenterades för Byggmäster där direkta oriktigheter togs bort 

och en förankring i verkligheten genomfördes. Därefter genomfördes en jämförelse mellan det 

framarbetade underlaget, tillsammans med övrigt material som företaget tillhandahöll. 

Slutligen genomfördes intervjuer med ledande aktörer inom partneringsamarbete och vägdes 

samman i resultatet. 

3.1.1 Litteraturstudie 

En utförlig litteraturstudie genomfördes där relevant litteratur genomlästes och 

sammanställdes för att sedan bli en del av denna rapport antingen som bakgrund, teori eller 

resultat. Där litteraturen var motsägelsefull användes intervjuer som underlag för att reda ut 

hur ledande aktörer såg på området. Där litteraturen var entydig och stämde överens med 

övrigt material användes den i den slutliga sammanställningen. 

3.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer genomfördes med företagets ledning och anställda samt övriga aktörer i branschen 

för att reda ut hur de såg på partneringsamarbeten. Frågor kring varför de tror att aktörer är 

kritiska till partnering samt hur de arbetar med samverkan i dagsläget lyftes. Dessutom 

problematiserades det hur samarbetsformen skulle kunna utvecklas. Syftet med dessa 

intervjuer var att ta reda på om och hur åsikterna går isär angående partneringsamarbeten, vad 

aktörerna är överens om samt hur de intervjuade ser på att många är kritiska till samverkan. 

Intervjuerna genomfördes på den intervjuades arbetsplats. Intervjuerna ligger till grund för 

resultatdelen och återfinns även i diskussionen. Samtliga intervjuer är sammanställda i 

bilagorna A, B, C och D till detta arbete.   

Samtliga aktörer som har intervjuats har arbetat med partneringsamarbeten i hög utsträckning 

och har haft en god insikt i vad det har inneburit för dem. Intervjuerna genomfördes för att ta 

tillvara på aktörernas erfarenheter kring partneringsamarbeten. Syftet med det är bland annat 

att ta reda på vilka för- och nackdelar de ser inom partneringsamarbeten samt vad ett 

partneringsamarbete innebär för dem. Frågorna som ställdes vid intervjuerna återfinns under 

kapitlet empiri.  

3.1.3 Möten på Byggmäster 

En del i att nå fram till arbetets resultat var att delta på ett par byggmöten som ägde rum hos 

Byggmäster. Projekten där byggmötena ägde rum använde sig av partneringsamarbeten. Vid 

dessa möten genomfördes en egen observation av arbetssättet vilket underlättade vid 

källkritiken av litteraturen. Dessutom användes observationen som stöd vid intervjuer samt 

vid diskussionen i detta arbete.    
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3.1.4 Validitet och reliabilitet 

För att ge tilltro till arbetet har litteraturen källgranskats genom att kontrollera författarnas 

bakgrund och vad andra anser om denna litteratur. Dessutom har egen källkritik genomförts 

genom att jämföra litteraturen med varandra och där dessa är motsägelsefulla har fakta från 

intervjuer och egna observationer vägts samman. Resultatet av denna jämförelse ligger som 

grund i resultatdelen.  

Intervjuerna har genomförts med aktörer som har god erfarenhet av partneringsamarbeten. 

Intervjuerna ställdes med öppna frågor som inte var ledande för att få ut så mycket 

information som möjligt. Därefter ställdes mer direkta frågor så att samtliga intervjuade 

svarade på samma frågor för att kunna jämföra deras svar mellan varandra. Intervjuerna 

spelades dessutom in för att ge en öppnare dialog och för att sedan kunna sammanställas i 

bilagorna.  

3.1.5 Metodkritik 

Arbetet skrevs med hjälp av bred repertoar av litteratur, skriven av flera olika författare, som 

jämfördes mot varandra och även mot intervjuer. Detta ledde till att arbetet endast består av 

sådant material som stämmer överens med vad några av de ledande aktörerna i branschen 

anser. Dock har litteraturen begränsats, dels eftersom det skrivits en mycket begränsad mängd 

och dels för att tiden varit begränsad. Litteraturen som har valts är av dessa anledningar 

granskade och uppnår därför en hög trovärdighet.  

Intervjuerna genomfördes med olika parter som inte är färgade av varandra vilket gav en bred 

bild av vad partnering innebär och hur olika det ses på detta. Att intervjuerna inte gavs med 

ledande frågor gav öppnare och mer korrekta svar. Det som kunde ha önskats ytterligare var 

att fler intervjuer borde ha genomförts i och med att svaren inte var entydiga. Ett bredare 

intervjuunderlag skulle ha ökat studiens reliabilitet (tillförlitlighet).  

Det som är arbetets brist är att litteraturen, egna observationer samt intervjuer i mångt och 

mycket är motsägelsefulla. Hur det fungerar i teorin och praktiken (enligt de intervjuade) 

skiljer sig mycket, dessutom stämde inte alltid de egna observationerna överens med de 

intervjuades uppfattning. Detta gav ett spretigt resultat där de olika källorna måste vägas emot 

varandra och risken för att egna slutsatser avspeglas i resultatet ökar. 
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4 Teori 

4.1 Vad är partnering 

Två vanligt förekommande förklaringar av partneringsamarbete är följande:  

Partnering är ett strukturerat arbetssätt för att stödja lagarbete över kontraktsgränser. 

Dess fundamentala delar är fastlagda gemensamma mål, gemensamt överenskomna 

system för problem- och konfliktlösning, samt ett aktivt sökande efter ständiga mätbara 

förbättringar.[5] 

Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal 

samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt 

resultat i ett projekt. [3] 

Dessa två förklaringar påminner mycket om NCCs definition av partnering: 

NCC: Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggsektorn där byggherren, 

konsulter, entreprenören och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, 

baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper 

kompletterar varandra genom alla skeden i byggprocessen. [5] 

Systemet med partnering och dess uppbyggnad används redan idag inom de flesta branscher. 

Med det i åtanke går det lättare att se och förstå fördelarna med partnering. Fördelarna är 

bland annat effektivisering, kortare byggtider, förbättrade relationer (som leder till trevligare 

arbetsmiljö) och win-win lösningar för alla parter [2]. Det bör dock observeras att tankesättet 

vid industrier och fabriker inte går att direkt överföra till byggprojekt där egentligen varje 

byggnation är ett unikt bygge till skillnad från den massproducering som råder inom 

industrier. 

I partnering arbetar intressenterna med öppenhet, förtroende och tillit där alla har ett 

gemensamt mål som de arbetar mot. Målet är att tillfredsställa beställarens behov i största 

möjliga mån och ha en god arbetsmiljö för samtliga. Partnering kan ses som ett verktyg eller 

en väg som ska följas för att förbättra och utveckla byggprocessen. Som samverkansform har 

den flera fördelar som kan förekomma då det utförs korrekt, bland annat kortare byggtid, ökad 

kvalitet samt sänkta kostnader för kunden. En stor svårighet för ett företag när de ska börja 

med partnering är att bryta de gamla rutinerna och byta ut sina mätinstrument för lönsamhet, 

miljösystem samt kvalitetssystem. Det vanligaste är att rutinerna anpassas efter kunden och 

att deras sätt att styra och mäta är det företaget rättar sig efter. Båda parter ska ha öppna 

böcker där kostnader, leveranstider, förseningar och andra viktiga delar är synliga för båda 

parterna. Dock bör det observeras att ansvaret för att partnering ska bli av inte ligger hos 

företaget utan det handlar om att beställaren ska bli övertygad till att ta initiativet till detta 

eftersom det är de som har vetorösten när processarbetssättet ska beslutas. [2] 

I det inledande skedet av ett partneringsamarbete upprättas ofta en partneringdeklaration. 

Detta är ett dokument som innehåller förhållningspunkter och mål som samtliga i projektet 

ska sträva efter. De som närvarar vid upprättandet av dokumentet ska skriva under för att 

styrka att de ska förhålla sig till dessa punkter. Syftet med dokumentet är inte att det ska vara 
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ett juridiskt bindande kontrakt utan ses mer som ett moraliskt bindande dokument för att 

skapa tillit och förtroende till varandra. Det är alltså inte ett dokument där parterna åtar sig 

några konkreta förpliktelser utan är generellt till sitt innehåll. Detta dokument kan dock 

komma att åberopas vid en eventuell konflikt.  

4.1.1 Olika typer av partneringsamarbete  

Projektpartnering är en del av ett partneringsamarbete som vanligen används vid större 

projekt och/eller när projekten är komplexa. Detta för att de två parterna under projekteringen 

ska få sitta vid samma sida av bordet och diskutera fram lösningar. Detta arbetssätt används 

endast under ett specifikt projekt. [2]  

Strategisk partnering används vid långsiktig samverkan kund och företaget emellan. 

Samarbetet är inte låst till ett specifikt projekt utan används under flera olika projekt [2]. 

Projektpartnering och partnering är för mig samma sak. Det är när man lägger till en 

strategi som det blir något mera, strategisk partnering, till exempel en upprepning där 

man bygger fyra liknande hus efter varandra [Johan Bertilsson – Byggmäster]. 

4.1.2 Syfte med partneringsamarbete 

Syftet är att uppnå ett större mått av måluppfyllelse med en effektivare projekteringstid med 

ett mer kostnadseffektivt projekt med byggtider som hålls. Syftet är att uppnå en ”win-win” 

situation för samtliga inblandade aktörer där det optimala för alla är att projektets mål och 

vision uppnås. Kontraktet, projektets mål och beställarens behov ska vara samma sak och 

detta ska samverka tillsammans. [5] 

Ett partneringprojekt ska uppnå en högre grad av mervärde för beställaren. Projektet ska reda 

ut beställarens behov och leverera detta med en hög kvalitet. Beställaren och entreprenörerna 

ska känna sig trygga och ha tillit till varandra genom hela projektet. Öppenhet, ärlighet och 

tillit ska genomsyra hela arbetet. 

4.2 Viktiga delar av ett partneringsamarbete 

4.2.1 Partneringdeklaration 

Partneringdeklaration, eller avsiktsförklaring som det även kallas, är ett dokument som 

författas tillsammans med nyckelpersoner representerade från både beställaren, entreprenören 

samt underentreprenörer. Liknande dokument förekommer ofta i tidiga skeden inom andra 

branscher där parter förväntas ingå ett avtal sinsemellan, då kallas det för letter of intent. I en 

partneringdeklaration finns mål och visioner nedskriva som sedan ska följas under projektet. 

Det kan vara både enkla mål som baseras på mjuka parametrar, t.ex. att god ton ska råda, till 

mer omfattande som hela projektets vision, t.ex. att högsta möjliga kvalitet ska uppnås. 

4.2.2 Partneringledare 

En partneringledare kan vara intern eller extern. Det finns olika fördelar med respektive 

alternativ, men det viktigaste är att det i alla fall finns en utsedd partneringledare som har en 

övergripande överblick som kan driva processen i den riktning som beställaren efterfrågar. 

Beroende på projektets omfattning och upplägg kan projektledaren komma att spela samma 
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roll som en partneringledare. I större projekt kan det utses både en partneringledare och en 

projektledare dessutom kan andra ledare förekomma, exempelvis projekteringsledare. 

Partneringledarens och projektledarens roll är att fungera som spindeln i nätet under hela 

processen, medan övriga ledare oftast bara är delaktiga och ansvarar för en del av 

projektprocessen. Partneringledaren ska motivera och engagera de övriga medarbetarna i 

processen och få gruppen att vara ett tydligt team som strävar mot det gemensamma målet 

som parterna kommit överens om. Dessutom ska projektledaren medla då eventuella 

konflikter uppkommer för att reda ut dem och undgå utdragna tvister. Partneringledaren ska 

agera som motor i projektet och säkerställa att de medverkande fokuserar på och arbetar för 

projektets bästa, istället för sina enskilda intressen.  

4.2.3 Workshop 

Workshop är en inledande sammankomst där både parter och deras, i projektet deltagande, 

medarbetare närvarar. Denna workshop varierar i längd, från några timmar till ett par dagar, 

längden beror på komplexiteten och storleken på projektet samt hur ledningen ser på 

betydelsen av en workshop. Syftet är att skapa ett sammansvetsat team för att få ett bra 

samarbete genom projektet. Detta ska leda till tillit och förtroende mellan de olika 

medarbetarna i projektet. Dessutom ska en workshop ge nödvändig kunskap till de deltagande 

i partneringprocessen, vad samverkansformen innebär för den fortlöpande processen. 

Både partneringledaren och projektledaren ska närvara. De ska säkerställa att alla är förtrogna 

med och aktivt kommer att verka för sättet att arbeta. Här utarbetas en arbetsordning som 

resulterar i en partneringdeklaration som alla deltagare ska enas kring. När denna är författad 

skrivs den under.   

4.3 Grundtanken i partneringsamarbete 

Tanken med ett partneringsamarbete är att beställaren och det utförande företaget samlar ihop 

all den kompetens som kommer behövas under projektet redan i ett tidigt skeende. Aktörerna 

sitter ner tillsammans och diskuterar fram lösningar. Det kan vara så att kompetensen runt 

bordet skiljer sig mot den traditionella och att de har speciella lösningar som annars inte 

skulle komma på tal. 

Grundtanken är att beställaren får dra nytta av företagets kompetens. Att företagets 

ska dela med sig av sina erfarenheter, idéer och tankar som ska leda till en bra process 

och slutligen ett bra resultat [Johan Bertilsson – Byggmäster]. 

Ett exempel: Grundläggaren Erik är underentreprenör och sitter med vid bordet i ett tidigt 

projekteringsskeende där han på ett möte kring grundläggningen upplyser att han har nya 

maskiner som är ypperliga för pålgrundläggning och att han är expert på just denna 

grundläggning som vanligtvis är dyrare. Men just i detta fall kan Erik utföra arbetet till ett 

lägre pris eftersom maskinerna just nu är i samma område och det behövs därför inte läggas 

till någon etablerings- och transportkostnad. 

Fördelar som dessa uppkommer om entreprenörer arbetar tillsammans genom projektet och är 

delaktiga i projekteringen. Partneringsamarbeten möjliggör för samarbetspartnerna att dra 

nytta av tillfälligheter som ger tids- och kostnadseffektiva lösningar.   
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En annan grundtanke med denna samverkansform är att båda parter visar sina resurser, 

kostnader och budgetar öppet för varandra - parterna ska ha öppna böcker. Detta för att 

parterna måste ha insyn i varandras förutsättningar både ekonomiskt och resursmässigt för att 

tillsammans kunna utveckla projektet till det bästa möjliga. Om öppna böcker sköts korrekt 

skapar det tillit och förtroende för parterna genom processen. 

Parternas mål i ett projekt är att uppfylla beställarens behov, att välja de tekniska lösningar 

som främjar projektets långsiktighet samt att hålla den budget som satts upp i enlighet med 

ABT06.   

Öppna böcker och insyn i samtliga aktörers ekonomi ska råda för att fullgöra projektet. 

Parterna är medansvariga för att ekonomin hålls inom budgetramarna och är förpliktade att 

medverka till att optimera ekonomin i syfte att uppnå bästa möjliga resultat för dem båda.  

 

 

Figur [A] - Partnerskap och partnering 

 

Figur A beskriver några av fördelarna 

med partnerskap samt förutsättningar för 

att ett partnerskap ska fungera. 
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4.4 Fördelar och nackdelar med partneringsamarbeten 

För att det ska vara möjligt att uppnå ett gott partneringsamarbete krävs det att företagen 

frångår gamla tankar och idéer samt är beredda att satsa både resurser och pengar i 

inledningen av processen [2].  

Det är som ett förhållande, kontinuerlig uppmärksamhet, respektfullhet för varandras 

synpunkter och behov. Relationen måste vårdas under hela resans gång. Tätt 

återkommande omvårdnad även om projektet rullar på i hög hastighet. [Karin Rosén – 

Wahlros]. 

För företagets del krävs det att man avsätter resurser till forskning och utveckling utanför 

projekten, alltså att vara villig att utveckla företaget utan att kunden måste betala direkt för 

denna kostnad. En av fördelarna med detta är att brister och risker kan upptäckas innan det 

appliceras i ett riktigt projekt. Företagets forskning och utveckling ökar konkurrenskraften på 

sikt men det krävs då en investering i förväg, utanför ett projekt. Bland annat kan simulering i 

3-5D ge upphov till nya lösningar och optimering som kan appliceras på flera projekt och ger 

på så viss en rejäl återbetalning. [2]  

Dock får det inte glömmas att det ofta är beställaren som måste engagera sig mer i ett 

partneringsamarbete än i ett traditionellt projekt. Beställaren kan inte bara engagera sig i 

inledandet av processen utan beställarens prestation måste sträcka sig genom hela projektet 

och totalt sett lägga ner både mer tid och resurser i processen. Detta motiveras med att det i 

slutskedet blir ett bättre resultat där beställaren verkligen får det den vill och dessutom med 

högre kvalité och lägre pris. 

Problemen kan uppstå när man går över från traditionell projektering till 

partneringsamarbeten är flera. Ofta är det svårigheter att gå över till öppna böcker där parterna 

kommer överens om en vinstmarginal som entreprenören får ha. Dessutom är 

incitamentsavtalet svårt att utforma då ett sådant önskas, risken för suboptimering uppstår. För 

beställaren brukar det även bli svårt att låta entreprenören få insikt i kundens verksamhet och 

låta denna nästintill bli en del av dess verksamhet, detta krävs för att kunna optimera 

kundnytta. 

För att få ett framgångsrikt partnerskap krävs det flera faktorer. Alla som deltar i projektet 

måste bidra med den kompetens och erfarenhet som de besitter. De olika aktörerna måste ha 

befogenhet att fatta beslut inom sitt kompetensområde. Vidare ska alla deltagare i projektet 

sträva mot samma mål och med samma vision. För att det ska fungera krävs det att målen och 

visionerna är tydliga. [2] 

Med rätt bemanning tror jag att vilket projekt som helst kan bli bra, oavsett om det 

heter partnering eller inte. Men får det epitetet partnering så finns det mer underlag 

och resurser uppifrån, det är mer sanktionerat att man faktiskt måste lägga ner mer tid 

på att träffas och ha möten. [Karin Rosén – Wahlros] 
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4.5 Kritik till partnering 

Partnering blev en etablerad samarbetsform i slutet av 1990-talet. I början var byggsektorns 

aktörer i stora drag positiva till detta. Men från allra första gången ett partneringprojekt 

startades i Sverige har partnering fått negativ kritik i den offentliga debatten. Den negativa 

kritik som råder idag baseras i mångt och mycket på rapporten ”Produktivitetsläget i svenskt 

byggande 2013” där en stor mängd partneringprojekt granskades och där resultatet inte visade 

på några nämnvärda positiva konsekvenser av denna samverkansform. Denna rapport 

kritiseras stark av de aktörer som har använt partnering i stor utsträckning. De påpekar att på 

grund av bristande kunskap om partnering, att projekt benämns som partnering fast att de inte 

är sådana samt att de flesta granskade projekten i denna rapport har bedrivits i någon 

halvform av partnering eller där det saknats avgörande delar som kan skilja ett misslyckat 

projekt från ett lyckat projekt. [3]  

 

4.6 Förväntningar på parterna i ett partneringsamarbete 

Av beställaren krävs det i betydande utsträckning mer resurser och tid i ett 

partneringsamarbete än sett till traditionella projekteringar. Dessutom krävs det att den 

besitter en högre grad av kunskap för att ett partneringsamarbete ska flyta på så smidigt som 

möjligt. Beställaren måste bistå med en högre grad av engagemang i projektet som måste 

bibehållas genom hela partneringsamarbetet. Beställaren bör ha en god vilja av att pröva 

något nytt och vara öppen för nytänkande men även kunna se till helheten av projektet och 

basera sina önskemål på funktionskrav snarare än på detaljkrav. Slutligen bör beställaren ha 

en viss finansiell styrka och framtidspotential. [2] 

Vi vill att beställaren ska hjälpa till med att knyta an sidoorganisationer till projektet. 

Att de berättar vilka organisationer som kan vara bra att prata med, som har 

erfarenheter från tidigare projekt. Detta kan vara svårt för oss att hitta annars. 

Medans beställaren, som hela tiden lever i deras bransch, vet vilka som bör kontaktas. 

[Karl Sköld – Byggdialog] 

Entreprenören i ett partneringsamarbete kan inte enbart vara en leverantör som enbart håller 

sin tid och sin kostnad. I ett partneringsamarbete krävs att företaget dessutom kan lösa de 

problem som uppstår på ett innovativt sätt. Att hålla sina kostnader och tider är en självklarhet 

och inte något konkurrenskraftigt argument i en partneringsamverkan. [2] 

Det som efterfrågas hos ett företag är att skapa mervärden och ökad kundnytta för samma 

pengar, mer valuta för pengarna. Företaget ska gärna överraska och överträffa de 

förväntningar som kunden satt upp. Dessutom ska det levereras hög kvalitet och ett stort 

förtroende med en god pålitlighet. [2]   

Kunden tar förgivet att företaget levererar med precision, vilket innefattar att företaget håller 

sina löften gällande tid, kostnader, teknik och service. Dessutom ska företaget ha god 

tillgänglighet där de ställer upp för kunden i alla lägen. [2] 
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4.7 När är det lämpligt att använda partneringsamarbete? 

Partneringsamarbete tenderar att tillämpas vid två typer av projekt.  Den ena typen av projekt 

är sådana som lider av tidsbrist. Detta för att vid partneringsamarbete kan projektet startas 

tidigare, innan bygghandlingarna är färdiga, vilket leder till att processen totalt sett går 

snabbare. Den andra typen är komplexa projekt. I och med att kompetensen samlas runt ett 

bord i ett tidigt skede så tas den samlade kunskapen till vara och leder till att komplexa 

problem lättare kan lösas. 

Ett projekt med väldigt tydliga ramar från beställaren, där vi är helt på det klara med 

vad som ska utföras och hur det ska göras innebär att ett partneringsamarbete i 

projekteringen inte är lika nödvändig. Medan ett projekt där beställaren bara har en 

idé vad den vill ha, vilka funktioner den vill ha, är betydligt lämpligare för ett 

partneringsamarbete [Johan Bertilsson – Byggmäster]. 

Partneringsamarbete kan även tillämpas i syfte att pressa ner den totala projektkostnaden. Vid 

bedömningen av om partneringsamarbete är det mest lönsamma behöver dock beställaren 

göra en avvägning av vad som väger tyngst, mer av sin egna tid och verksamhetsresurser eller 

ökade kostnader.  

Till sist då ökad flexibilitet önskas är ett partneringsamarbete att föredra. Beställaren kan 

påverka projektet i en större grad, göra senare tillägg och ändringar samt att det går att 

avvakta med beslut en längre tid. 

Vanligen används denna samverkansform i komplicerade nybyggnadsprojekt med en 

betydande storlek på budgeten. Ofta anses 40-50 miljoner vara en rimlig storlek på projekt för 

att motivera partnering som samverkansform. [2] 

4.8 Vilka förutsättningar krävs för ett lyckat partneringprojekt  

Högre delaktighet från beställaren gör att denna får tillit och förståelse för projektet. 

Eftersom projektet görs tillsammans i en högre grad bör det finnas en större vilja att 

förlikas och ett gemensamt ansvar att lyckas i projektet. [Johan Bertilsson – 

Byggmäster] 

Ett företag ska vara både rådgivande och en bra problemlösare. Beställaren ska veta att 

företaget ordnar eventuella problem utan att det leder till långtgående konsekvenser. Företaget 

är inte bara ute efter att hitta den skyldige, använder systemtänk inte individtänk. Beställaren 

ska alltid vilja vända sig till företaget då det uppstår oklarheter eller behov med förtroendet att 

företaget löser detta, ”alltid värt att kontakta oss”. [2] Företaget kan till exempel upprätta 

tydliga telefonlistor så att beställaren vet vart den ska ringa för att reda ut oklarheter inom 

olika områden. Dessutom är ett gott partnerskap något som ger tillit. Kunden måste få bli 

involverad i processarbetet, öppenhet ska genomsyra hela processen. Kunden ska få en högre 

vinst genom att ha valt denna samverkansform. Denna vinst räknas inte bara i kronor utan 

även på andra faktorer så som kvalitet.  

4.9 Ett heltäckande samarbetsavtal 

Vid upprättande av ett samarbetsavtal bör samtliga punkter som diskuterats inför ett projekt 
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regleras. När en överenskommelse har träffats angående hur ett projekt ska fortlöpa måste 

detta nedtecknas och helst undertecknas av båda parter. Idéen med ett heltäckande avtal är att 

framtida tvister i den mån det är möjligt föregås redan vid upprättandet av samarbetsavtalet. 

Att reda ut en tvist som inte är reglerad i avtal leder ofta till ökade kostnader för båda parter 

samt till att förtroendet för varandra minskar och leder till alvarlig skada i det fortsatta arbetet. 

Att förtroendet minskar är allvarigt då det är en avgörande del i partneringsamarbeten. Många 

fokuserar på vad som står i avtalet och om det är till fördel eller nackdel för den själv. Men 

fokus bör även läggas på vad som inte står i avtalet, detta uppmärksammas dock sällan. [6] 

Att få ett samarbetsavtal som helt utesluter konflikter är omöjligt. Men när konflikter uppstår 

bör avtalet reglera hur dessa ska lösas. Tre viktiga punkter som bör vara reglerade är vems 

ansvar det är och vad detta får för följder: [5] 

 När fel förkommer i handlingarna, t ex. bygghandlingarna 

 När förutsättningarna förändras 

 När osäkerhet uppstår om kontraktet verkligen är uppfyllt [5] 

 

4.10 Skillnaden mellan projekt med respektive utan partnering 

I en upphandlingsfas där anbud ska lämnas på ett projekt som ska bedrivas med 

totalentreprenad eller utförandeentreprenad ska anbudet endast uppfylla de krav som är 

uppsatta av beställaren, inget annat. Detta får konsekvensen att företagen inte konkurerar med 

sin kompetens utan till största delen bedöms deras anbud utifrån det som står på sista raden, 

nämligen priset. [2]  

En upphandling av ett partneringsamarbete sker vanligtvis genom mjuka parametrar. Mjuka 

parametrar är ett svårbedömt sätt att upphandla ett projekt på, framförallt om det inte har skett 

ett samarbete tidigare. Vanligen presenterar entreprenörer referenser som beställaren ska 

försöka använda vid sin bedömning av entreprenörens kompetens, lämplighet och prisvärdhet. 

Exempel på vad som ingår i mjuka parametrar är behörighet (certifieringar), 

samarbetsförmåga samt ambitioner i projektet. [5] 

Upphandling av projekt som ska utföras som total- eller utförandeentreprenad har en rad 

konsekvenser. I sådana upphandlingar ser man (oftast) endast på den slutgiltiga summan 

vilken kan få följande konsekvenser: [2]  

 Kvalitén på sådant som lufttäthet minskar vilket ger en direkt ökad 

underhållskostnad i form av mer aktivt uppvärmningsbehov.  

 Priskonkurrensen blir stor och det blir ofta nollresultat i kalkylen. Detta kan 

medföra att vinst måste tas någon annanstans ifrån, vilket kan resultera i sämre 

kvalitet.  

 Företagen gör massvis med anbud, företagen blir anbudsmaskiner, vilket leder till 

ökade kostnader som kunden till slut ändå måste betala för. 
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 På grund av situationen har få underleverantörer vuxit och på så viss kan de stora 

företagen på marknaden hålla höga priser på byggmaterial, oligopolmarknad har 

uppstått. Vilket i sin tur har lett till högre byggkostnader. 

  En annan konsekvens då låg vinst uppstår på projekt är att chefer har utvecklat en 

strategi där de letar efter tillägg och underlag för tilläggsfakturor. Vilket har lett till 

att förtroende mellan kund/beställare och företag har minskat.  

 Allt detta leder till att utvecklingen stannar av och kan mycket väl vara en orsak 

till att byggbranschen inte har utvecklats som den skulle ha kunnat. [2] 

I ett projekt utan partnering är beställaren också involverad, den sitter då tillsammans 

med konsulter och projekterar. Dessa handlingar är sedan det som ligger till grund för 

både offerter och produktionen. Men den stora skillnaden och nackdelen är att alla 

aktörer som sedan ska producera projektet inte har bidragit i projekteringen. Vilket ökar 

risken för antalet fel och leder till ökade kostnader och/eller sämre kvalitet. Felen hittas 

ofta mycket tidigare i ett partneringsamarbete än i en traditionell förfrågan [Johan 

Bertilsson – Byggmäster]. 

De egna agendorna och suboptimeringen som råder i ett projekt utan partnering är en 

tydlig skillnad. Man vill inte offra sig själv för projektets bästa. Vid en upphandling av de 

två typerna av projekt skiljer det sig också åt. Ett projekt utan partnering upphandlas 

huvudsakligen på pris, men pris på vad? Det lämnas bara pris på det som står i 

förfrågningsunderlaget, bara på det beställaren tror att det är det den vill ha. Vilket gör 

att det blir en låsning till denna lösning. Medans en upphandling på ett partneringprojekt 

är mer öppet och handlas upp på mer mjuka parametrar med ett tydligt kontrakt i botten. 

[Karl Sköld – Byggdialog] 
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5 Resultat 

I inledningen av detta projekt fastställdes följande frågeställning som här kommer besvaras: 

 Hur definieras ett partneringsamarbete? 

 När är det lämpligt med partneringsamarbeten? 

 Vad förväntas av parterna vid ett partneringsamarbete? 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna? 

 Varför tenderar många aktörer att vara kritiska till partneringsamarbeten? 

 Vilka förutsättningar krävs för ett lyckat partneringsamarbete?   

 

5.1 Definiering av partnering 

Det finns dessvärre inte någon allmän definition av partnering som alla är överens om. Dock 

hade litteraturen liknande beskrivningar av samverkansformen:  

Partnering är ett strukturerat arbetssätt för att stödja lagarbete över kontraktsgränser. 

Dess fundamentala delar är fastlagda gemensamma mål, gemensamt överenskomna 

system för problem- och konfliktlösning, samt ett aktivt sökande efter ständiga mätbara 

förbättringar.[5] 

Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal 

samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt 

resultat i ett projekt. [3] 

Dessa är tydliga beskrivningar av delar av partneringprocessen. Dock saknas några delar som 

ofta tas upp inom byggbranschen. Detta leder till att ovanstående definitioner inte är några 

allmänna definitioner som går att använda i någon större utsträckning. Det som saknas är: 

 I vilken del av projektet samverkan ska ske 

 Begreppen: öppenhet, förtroende och tillit  

 Strävan efter mervärde för kunden 

Dessa tre punkter återkommer i flertalet andra beskrivningar och poängteras då som 

avgörande förutsättningar för att det ska kunna kallas för ett partneringsamarbete.  

Entreprenörer på marknaden som arbetar med partnering benämner partnering på följande 

viss: 

NCC: Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggsektorn där byggherren, 

konsulter, entreprenören och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, 

baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper 

kompletterar varandra genom alla skeden i byggprocessen. [5] 
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Byggmäster: Ett samarbete där partnerna tidigt sätter sig vid samma sida av bordet 

och har ett gemensamt mål. De målar tillsammans upp resan i projektet. Öppenhet och 

samarbete är viktiga förutsättningar men graden av detta kan varierar från projekt till 

projekt. Dessutom kan graden av partneringsamarbete variera under projektets gång, 

kan vara ett öppet och nära samarbete i början för att i en senare fas gå över till ett 

projekt med fastpris. [Johan Bertilsson – Byggmäster] 

Wahlros: Långtgående samarbete från tidigt skede, redan från tanke och idé, till 

garantiskede och ibland mycket längre än så. Det är lika viktigt att 

partneringsamarbete utförs tidigt som i slutet av projektet. Ingen partnering utan 

projektledning, ledning! [Karin Rosén – Wahlros] 

Byggdialog: Öppenhet, ärlighet och förtroende där alla gör en gemensam insats för 

projektet. Samarbetet ska finnas med genom hela projektet även om beställaren inte 

alltid behöver vara lika delaktig när projekteringen väl är fastställd. Det ska vara ett 

tydligt kontrakt i botten som ger goda förutsättningar för samarbete. Ett kontrakt som 

lockar till suboptimering ska inte förekomma. [Karl Sköld – Byggdialog] 

Dessa fyra aktörer ger en tydlig inblick till vad partnering innebär. Även om det lämnar 

många delar öppna för tolkning och eget tyckande. Detta beror förmodligen på att det skiljer 

sig så pass mycket från projekt till projekt och att det därför inte går att sätta för snäva och 

strikta ramar i en definition av partnering. Detta skulle leda till att flera projekt skulle 

uteslutas från partnering på grund av att de saknar någon punkt i definitionen. 

Det går dock att plocka ut följande punkter som både litteraturen och de intervjuade tycks 

vara överens om i en definition av partnering:  

 Samverkan över kontraktsgränserna 

 Gemensam insats för projektets bästa 

 Gemensamma mål 

Vid en djupare inblick i litteraturen och företagens tankar och idéer tycks samtliga vara 

överens även om följande punkter, även om dessa inte finns med i litteraturens definitioner 

men de förekommer i beskrivningar av partneringsamarbeten: 

 Öppenhet, ärlighet och tillit 

 Skapa mervärde för beställaren 

 Erfarenhetsåterföring 

5.2 Partneringsamarbetens lämplighet 

Att använda sig av ett partneringsamarbete är sällan en nackdel för det slutgiltiga resultatet ur 

kvalitetssynpunkt. Partnering används vanligtvis vid komplicerade nybyggnationer där 

budgeten är relativt frikostig. Budgetar på uppemot 40-50 miljoner är inte ovanligt vid denna 

typ av projekt. 
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5.3 Detta krävs av parterna 

Det krävs i betydande utsträckning mer resurser och tid av beställaren i partneringsamarbeten. 

Dessutom krävs det mer kunskap för att ett partningsamarbete ska flyta på så smidigt som 

möjligt. Av entreprenören krävs att företaget inte bara är inriktad mot att hålla tidsplanen samt 

budgeten. Entreprenören måste dessutom vara problemlösningsinriktad och bidra med ett 

innovativt tänk 

5.4 Fördelar och nackdelar med partneringsamarbeten 

En tydlig fördel med partneringsamarbeten är att arbeten som ändras, läggs till eller avgår inte 

ger upphov till konflikter eller onödigt stora kostnader för varken entreprenören/företaget eller 

beställaren. Dessa kostnader kallas vanligen för ÄTA och står för ändring, tillägg och 

avgående arbeten. Dessa kostnader som ofta blir oproportionerligt dyra är något som 

beställaren annars får stå för. Som samverkansform har partnering flera fördelar bland annat 

kortare byggtid, ökad kvalitet samt sänkta kostnader för kunden. Fördelarna är även att det 

inom partnering tas tillvara på den kunskap som entreprenörerna sitter på. Entreprenören har 

kanske tidigare erfarenheter av ett liknade projekt och vet därför en bättre lösning än vad som 

annars hade bestämts. 

Vi säger aldrig att det blir billigare att samverka, men det blir bättre. Ekonomin blir 

säkrare, mindre risk för avsteg från den uppsatta budgeten. Kvalitén blir mer exakt, 

det som efterfrågas och det som har beställts uppfylls, kvalitén prickas mer. [Karin 

Rosén – Wahlros] 

Nackdelar med partnering kan vara att det vid mindre projekt som inte är komplexa, tekniskt 

avancerade eller speciella på annat sätt leder till en mer utdragen process med större kostnader 

och nedlagd tid för beställaren utan några andra positiva konsekvenser. Nackdelar kan även 

vara att beställaren måste bistå med betydligt mer engagemang och drivkraft än vid 

traditionella projekteringar. 

5.5 Kritik mot partnering 

Om beställaren inte är beredd att medverka rekommenderar vi inte samverkan, ett 

sådant arbetssätt är då inte lämpligt att driva [Karin Rosén – Wahlros]. 

På grund av branschens konservativa syn är många aktörer kritiska till det nya sättet att 

arbeta. Ett vanligt förekommande argument är ”det sättet vi arbetar på har fungerat hittills, 

varför skulle det nu plötsligt sluta fungera?”. Branschen är generellt sett långsam i 

utvecklingen av nya arbetssätt och på grund av de ökade kostnaderna för att omorganisera sin 

organisation vågar/vill de inte ta risken att förändra sitt arbetssätt. Att aktörer dessutom har 

rapporten ”Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013” i ryggen som stödjer deras tes att 

partnering inte är ett vinnande koncept gör att allt fler aktörer blir motsträviga till att prova på 

detta arbetssätt. Att partnering inte har någon allmän och enkel definition leder till ytterligare 

kritik. Har en beställare eller entreprenör provat på ett projekt som kallas för partnering och 

detta projekt går dåligt så blir givetvis dessa negativa till detta. Detta trots att viktiga och 

avgörande delar i ett partneringprojekt kan ha saknats. 

En annan faktor till att det finns negativa aktörerna är att de är motsträviga till att beställaren 
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ska behöva engagera sig mer i projekten. Att beställaren själv måste lägga ner tid och sitt 

intresse i byggprocessen är något som tidigare inte har varit aktuellt. Att då gå från ingen 

delaktighet till full delaktighet leder till att både entreprenörer och beställare inte är 

intresserade av detta.  

Det finns både beställare och entreprenörer som är kritiska till partnering. Men de aktörer som 

har arbetat i ett partneringprojekt är inte alls lika kritiska till denna samverkansform som 

andra är. Vilket tyder på att en del av kritiken bottnar i ren och skär okunskap. 

5.6 Förutsättningar för ett bra partneringsamarbete 

För att ett partneringsamarbete ska fungera krävs det att båda parter är villiga att skapa en god 

relation med förtroende för varandra där parterna kommunicerar på ett tydligt sätt oavsett vad 

det gäller. Dessutom krävs det att öppenhet, tillit, god kommunikation samt att samtliga 

medarbetare tar ett stort gemensamt ansvar genom hela projektet. Ett lyckat partneringprojekt 

är ett långsiktigt bra projekt för samtliga parter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att för att ett partneringsamarbete skall kunna bedrivas på 

ett lyckat sätt krävs följande punkter, både av beställaren samt entreprenören: 

 Ärlighet 

 Förtroende och tillit 

 Bemannar organisationen  

 Öppenhet 

 En gemensam vision 

 Tydliga mål samt delmål 

 Gott ledarskap 

 Teamwork 

 Tydlig kommunikation mellan alla inblandade i partneringsamarbetet 

 

Dessutom krävs följande av entreprenören i ett partneringsamarbete: 

 Problemlösningsinriktad entreprenör 

 Kundfokus från alla medarbetare 

 Fokus på kundnytta samt mervärde 

 Ett processtänkande med helhetslösningar för kunden i fokus 

 Förmåga till säkra riskbedömningar samt riskfördelningar [2:32]   

Karl Sköld på Byggdialog bekräftar detta på ett tydligare sätt genom följande punkter: 

 Följer upp, mäter effektivitet och arbetsmiljö 

 Låter underentreprenörer vara delaktiga genom hela projektet 

 Bjuda in alla, låta folk tycka till 

 Den som ska utföra/ansvara för ett visst område ska vara med i projektering: den som 

ska installera en lampa, är med och bestämmer hur lampan ska installeras 

 Systematiskt arbetssätt för att ge bästa möjliga förutsättningarna för ett lyckat projekt 
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6 Diskussion 

Redan i tidigt skede av detta arbetes gång stod det klart att partnering inte har någon entydig 

definition. Detta återspeglades vid samtliga kontakter jag träffat under arbetets utveckling. 

Litteraturen styrker detta, dock finns det i litteraturen en gemensam beskrivning kring vad 

som karakteriserar ett partneringsamarbete men den är allt för vag. Detta leder till att projekt 

kan komma att kallas för partnering trots att de i själv verket är traditionella projekt utan de 

punkter som ska finnas med för att ett projekt ska kallas för ett partneringprojekt. Partnering 

har fått mycket negativ kritik i och med den rapport som utkom 2013 och detta har lett till att 

många aktörer inom branschen drar sig för att ens använda begreppet ”partnering” då det har 

fått en, i deras öron, negativ klang. Vissa aktörer väljer helt enkelt att använda sig av ordet 

”samverkan” istället. 

Jag gillar ordet partnering, men jag tycker samverkan talar med för sig själv. Det har 

nästan blivit lite fult och tråkigt att tala om partnering och därför blir samverkan 

lättare att använda sig av, mindre fördomar om det. Förtroendeupphandling är också 

ett annat uttryck som jag tycker fungerar bra. Det är få som säger att de är emot att 

samverka vilket gör att ingången till ett gott samarbete blir bättre än om man säger att 

det ska vara ett partneringsamarbete (vilket det finns desto fler motståndare till). 

[Karin Rosén – Wahlros]  

Att det krävs mer tid och resurser av beställaren i ett partneringsamarbete anser jag vara fullt 

rimligt då tanken är att beställaren ska vara mer delaktig i hela projektet. Men tanken är att 

beställaren genom mer delaktighet ska tydliggöra vad denne vill ha utfört och på så vis utförs 

projektet på det sätt som beställaren önskar. Detta kan ge flera positiva konsekvenser som 

bland annat kortare byggtider, högre kvalitet och i slutändan lägre kostnader för utförandet av 

projektet. Jag anser dessutom att genom beställarens högre grad av delaktighet ökar chansen 

till att få en nöjd kund. Detta baserar jag på det faktum att beställaren genom hela projektet 

har möjlighet att ändra sina önskemål och på så vis blir arbetsgången betydligt mer flexibel.  

Vi tror på att en överenskommelse sker om en budget, efter det sätts en vinst som 

baseras på en procentsats av budgeten, inget krångel eller bonusar, då vet vi att vi får 

vår vinst och kan då lägga allt krut på att göra det bästa för projektet. På detta sätt 

handlar vi även upp alla våra underentreprenörer på. [Karl Sköld – Byggdialog]       

Ett av de största problemen som jag ser angående partnering är dels att förändra 

byggbranschens konservativa syn på hur projektering bör bedrivas samt att få entreprenören 

att skifta fokus. Entreprenören måste se till kundens totala nöjdhet i första hand och genom 

detta vara beredd att eventuellt få en något lägre egen vinst. 

Att partnering inte sker i en större utsträckning än vad det bedrivs idag tycker jag är märkligt. 

Jag håller fullständigt med Karl Sköld:  

Vi tycker att det är konstigt att projekt utan partnering har blivit det som är 

standarden. [Karl Sköld – Byggdialog]       
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6.1 Fortsatt arbete 

Vid ett fortsatt arbete där partneringsamarbete studeras och analyseras tror jag att den 

psykologiska biten vore intressant. Parterna ska skapa tillit och förtroende men hur görs detta 

egentligen på mer sätt än de rent faktiska som att stå vid sina ord? Parterna som jobbar 

tillsammans åtta timmar om dagen kanske även ska vara privata? Kanske att man samkör sina 

scheman med varandra så att det passar in i privatlivet? Varför inte se till att alla kommer hem 

i tid större delen av veckan och är det mycket att göra kanske parterna kan enas om att göra 

detta en specifik dag där alla hjälper varandra?   
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7 Slutsatser 

Det råder vitt skilda åsikter om vad ett partneringsamarbete innebär och i vilken omfattning 

samverkan bör ske för att det ska klassas som ett partneringprojekt. Däremot är flertalet 

ledande aktörer och nuvarande forskning enade om att följande delar krävs för att ett projekt 

ska kunna benämnas som ett partneringprojekt: 

 Samverkan över kontraktsgränserna 

 Gemensam insats för projektets bästa 

 Gemensamma mål 

 Öppenhet, ärlighet och tillit 

 Skapa mervärde för beställaren 

 Erfarenhetsåterföring 

Sedan i vilka faser i ett projekt detta ska ske, i vilken om fattning dessa ska appliceras samt 

hur detta ska genomföras föreligger det olika idéer och tankar kring. 

Partnering kan appliceras på de flesta projekt men används i högre utsträckning till komplexa 

byggnationer där budgeten är stor även om det givetvis går att applicera på mindre projekt. 

Vid partnering förväntas beställaren bidra med en hög grad av engagemang och entreprenören 

förväntas vara ett problemlösningsinriktat företag med innovativt tänk. Det finns flera fördelar 

samt nackdelar med partnering. Dessa måste vägas in vid samtliga projekt i inledningsskedet 

för att inte skapa oenighet mellan parterna.   

Kritiken mot partnering kan ses som befogad då partnering inte har uppnått den breda 

mognaden i branschen. Dessutom pekar några studier som genomförts på att partnering inte är 

någon lyckad samverkansform. Dock bör det tilläggas att ett partneringprojekt som bedrivs på 

det tilltänkta och ”korrekta” sättet allt som oftast är ett lyckat projekt. Det finns få rapporter 

som verkligen trycker på fördelarna med partnering vilket gör att de negativa rösterna hörs än 

mer.  

Förutsättningarna som krävs för att ett partneringsamarbete skall räknas som lyckat är många. 

Men jag väljer ändå att avsluta med ett citat från Edvard Deming, den moderna 

kvalitetsrörelsens grundare. 

Företag och samhällets framgångar skapades genom samarbete. Företag, 

medarbetare, ägare, leverantörer, kunder och samhälle sitter i samma båt. Det finns 

inga vi och de. Nöjda kunder, nöjda ägare, aktiva, engagerade och kreativa 

medarbetare är tillsammans förutsättningarna för lönsamhet, verksamhetens 

långsiktiga överlevnad och trygga jobb.[2] 
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   Bilaga A 

 

 

Följande intervjufrågor användes till både beställare och företag. Frågorna består av en huvudfråga som 

den intervjuade först fick svara på och sedan kortare stödfrågor som användes för att utveckla svaret och 

som såg till att ett svar kom på det efterfrågade. Intervjun spelades in för att sedan sammanfattas i 

efterhand, dessa återfinns i bilaga. Intervjuerna är sammanfattade i tillskrift men är inga direkta citat. 

Intervjusvaren återfinns även i arbetets teori- och resultatdel.  
 

Intervjufrågor 
Hur skulle du definiera ett partneringsamarbete? 

 Ett arbetssätt där man sitter vid samma sida av bordet? 

 Tillsammans i hela eller delar av processen? 

 Projektpartnering eller strategisk partnering? (begrepp ni använder?) 

Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan ett projekt med och utan partnering?  

 Speciella kännetecken för det ena eller det andra? 

När är det lämpligt med partneringsamarbete? 

 Komplexa projekt? 

 Under unika/speciella projekt? 

Hur får man ett partneringsamarbete att fungera?  

 Vad skapar tillit och trygghet mellan parterna? 

 Vad gör att konflikter uppkommer? Hur undviks dessa? 

Vad brukar beställaren förvänta sig av företaget vid partnering? Vad förväntar sig 

företaget av beställaren? 

 Vad bör beställaren prestera i ett partneringsamarbete? 

 Krävs det mer tid och resurser från beställaren? 

Hur sker upphandlingen vanligen? 

 Används främst mjuka eller hårda parametrar? 

 Beställare: Krävs det att företaget visar upp referensobjekt? 

 Vad brukar vara det avgörande? 

Hur startas ett projekt upp? 

 Workshops – Vad gör ni? Fortlöper den genom projektet? 

 Genomgång av tankesättet 

 Information vid ingående av ett partneringsamarbete, kompendium? 

 Utbildning 

 Utses en partneringledare – Extern, intern, återkommande? 



  

 

 Skrivs det på en partnering deklaration? 

Vad brukar vara de positiva respektive negativa konsekvenserna av ett 

partneringsamarbete? 

 Kortare byggtider?  

 Ökad kvalitet?  

 Sänkta kostnader?  

 Eller tvärtom? 

 Svårigheterna med partneringsamarbete? 

Vilken ersättningsform är den vanligaste? 

 Incitament – Nackdelar, fördelar? 

 Fast pris, procent av totalkostnaden? 

 Löpande räkning? 

Känner du att det allmänt finns tillräcklig kunskap om partneringsamarbete eller 

efterfrågas det mer utbildning? 

 Anser du att andra parter har tillräcklig kunskap? 

 Mer utbildning i allmänhet? 

Vilka erfarenheter har du av tidigare partnering projekt? 

 Vad borde fungera bättre? 

 Vad brukar fungera bra? 

 Vad brukar fungera dåligt? 

 

 

 

 

 



  Bilaga B  

 

Bilaga B: Intervju Johan Bertilsson 

Hur skulle du definiera ett partneringsamarbete? 

Ett samarbete där partnerna tidigt sätter sig vid samma sida av bordet. Där parterna 

tillsammans målar upp resan i projektet. Nivån på de projekt man kallar för 

partneringsamarbete varierar från projekt till projekt. Det varierar både i graden av öppenhet 

och samarbete. Det kan vara olika under projektets gång, kan vara väldigt öppet och nära 

samarbete i början för att sedan gå över till ett projekt med fastpris. 

Det är viktigt att beställaren har förtroendet för entreprenören så att beställaren vill vända sig 

till entreprenören så tidigt som möjligt för att inte låsa sig till en viss lösning i ett tidigt skede. 

När entreprenören och beställaren sedan diskuterar fram projektet är det viktigt att försöka få 

med nyckelpersonerna tidigt i projektet.    

Projektpartnering eller strategisk partnering? (begrepp ni använder?) 

Det är begrepp vi har men inte alltid använder oss av. Strategisk partnering är ett projekt med 

en tydlig strategi i samarbetet, till exempel en upprepning där man bygger fyra liknande hus 

efter varandra. Det förekommer att beställaren vill ingå en strategisk partnering men när 

frågan kommer om varför de vill de så har de inget riktigt svar på det. 

Projektpartnering är för mig samma sak som partnering. Det är när man lägger till en strategi 

som det blir strategisk partnering. 

Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan ett projekt med och utan partnering?  

I ett projekt utan partnering är beställaren också involvera, den sitter då tillsammans med 

konsulter och projekterar. Detta är sedan handlingarna som skickas ut för anbud. Men den 

stora skillnaden och nackdelen är att alla aktörer som sedan ska producera projektet inte har 

bidragit i projekteringen. Vilket ökar risken för antalet fel och på så viss en ökad kostnad 

och/eller sämre kvalitet. Felen hittas ofta mycket tidigare i ett partneringsamarbete än i en 

traditionell förfrågan.  

När är det lämpligt med partneringsamarbete? 

Vid ett mer komplex projekt är det lämpligt med samverkan. Där är det viktigare att knytta an 

nyckelpersoner med deras expertkompetens till projektet genom hela arbetet.  

Ett projekt med väldigt tydliga ramar från beställaren, där vi är helt på det klara med vad som 

ska utföras och hur det ska göras så är ett partneringsamarbete i projekteringen inte lika 

nödvändig. Medans ett projekt där beställaren bara har en idé vad den vill ha, vilka funktioner 

den vill ha är ett partneringsamarbete betydligt lämpligare.  

Hur får man ett partneringsamarbete att fungera?  

Högre delaktighet från beställaren gör att denna får tillit och förståelse för projektet. Eftersom 

projektet görs tillsammans i en högre grad bör det finnas en större vilja att förlikas och ett 

gemensamt ansvar att lyckas i projektet. Vid en sammansvetsning av ett partnering team är det 

viktigt att även kunna plocka bort en aktör om denna inte alls passar bra i projektet. Risken 

annars är att tilliten och tryggheten minskar.   



 Bilaga B 

 

Vad brukar beställaren förvänta sig av företaget vid partnering? Vad förväntar sig 

företaget av beställaren? 

Grundtanken är att beställaren får dra nytta av företagets kompetens. Att företagets ska dela 

med sig av sina erfarenheter, idéer och tankar som ska leda till en bra process och slutligen ett 

bra resultat. 

Beställaren ska vara med och bemanna gruppen, beställaren får gärna ha en person som 

motsvarar entreprenör sidans person. Till exempel så har både beställaren och entreprenören 

en ekonom och elektriker, så när det uppstår en ekonomisk fråga så finns det en representant 

från båda sidor som kan diskutera fram en lösning och lika så när det uppstår en el fråga.        

Hur sker upphandlingen vanligen? 

I anbudet så presenterar man sin organisation och visar upp referenser. Så att beställaren kan 

kontrollera att man klarar av att presentera i ett specifikt projekt. Det brukar vara intervjuer 

där man förklarar hur man tänkt att arbetet ska fungera samt hur man ser på 

partneringsamarbete, väldigt likt en anställningsintervju.  

Hur startas ett projekt upp? 

Workshops där parterna lär känna varandra och där en partnering deklaration eller 

avsiktsförklaring författas. I denna finns mål och riktlinjer som ska vara genomgående genom 

projektet. Partnering ledare förkommer under projektets gång men just i workshopen brukar 

en extern partneringledare tas in som håller i själva workshopen.   

Vad brukar vara de positiva respektive negativa konsekvenserna av ett 

partneringsamarbete? 

 Desto bättre entreprenören och beställaren pratar ihop sig desto bättre blir produkten. Därför 

blir det en rad positiva konsekvenser i ett fungerande partneringsamarbete även om allt inte är 

så lätt att se. Men generellt sätt så är målet och resultatet att det blir kortare byggtider och 

ökad kvalitet. Sänkta kostnader är svårt att avgöra i och med att det måste definieras. Enkelt 

uttryck får man mer för pengarna. Däremot hålls budgeten i betydligt högre grad när ett 

projekt utförs med samverkan. 

Vilken ersättningsform är den vanligaste? 

Det är väldigt olika. En variant är att beställaren köper första fasen av entreprenören. 

Entreprenören får där bara betalt för den tid de lägger ner, men de får ingen vinst.  

Känner du att det allmänt finns tillräcklig kunskap om partneringsamarbete eller 

efterfrågas det mer utbildning? 

Det är väldigt spetig kunskap kring partneringsamarbete vilket har blivit att alla inte pratar om 

samma saker när partneringsamarbete kommer på tal.  

Vilka erfarenheter har du av tidigare partnering projekt? 

Jag tycker att det borde vara ett större engagemang från beställaren. Dessutom att beställaren 

vågar bemanna. Önskar att det fanns en bättre balans i gruppen, både i kunskap och insikt.
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Bilaga C: Intervju Karin Rosèn 

Hur skulle du definiera ett partneringsamarbete? 

Långt gående samarbete från tidigt skede, redan från tanke och idé, till garantiskede och 

ibland mycket längre än så. Det är lika viktigt att partneringsamarbete utförs tidigt som i slutet 

av projektet. Dock är branschen generellt extremt dåliga på att samverka i den sista delen i 

projektet, det behöver man komma till så småningom. Men det tror jag är på gång även om 

det går trögt. 

Projektpartnering och strategisk partnering är det begrepp ni använder? Vad innebär 

det för er? 

Projektpartning och strategisk partnering är begrepp vi använder. Projektpartnering är vid 

enskillda projekt medans strategisk partnering är vid lägre projekt. Strategisk partnering är 

som det låter en strategi för att nå mot ett mål, ett affärsupplägg. Ett arbetssätt som går att 

använda på flera olika målinriktningar.  

När någon säger att de vill arbeta med strategisk partnering brukar jag alltid fråga ”varför?”. 

Strategisk partnering är en strategi där man kan sträva mot olika mål, inget man bara kan säga 

att man vill arbeta med. Ofta när jag frågar ”varför?” så vet de inte utan måste gå tillbaka sin 

arbetsgrupp för att diskutera varför. Jag har ett exempel på strategisk partnering där de kom 

fram till att det strategiska är att starta projekten. Det viktigaste var att de fick igång 

projekten. Så i ett sådant projekt har jag som projektledare hela tiden vidhållit detta och sett 

till att tiden alltid kommer först. Utgångspunkten i ett projekt är att ta reda på vad kunden vill, 

tankar och idéer, vad denna vill uppnå. Alldra helst vill jag prata med företagsledning för att 

reda ut detta. Om jag inte vet varför kunden vill köra med partnering och känner att den inte 

vill medverka kan jag inte hjälpa kunden. Dessa faktorer leder till att projekten inte kan se 

likadana ut. 

Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan ett projekt med och utan partnering? 

Med rätt bemanning tror jag att vilket projekt som helst kan bli bra, oavsett om det heter 

partnering eller inte. Men får det epitetet partnering så finns det mer underlag och resurser 

uppifrån, det är mer sanktionerat att man faktiskt måste lägga ner mer till på att träffas och 

mötas någonstans. Partnering fungerar lite som ett förkläde, det tillåts att det läggs ner mer tid 

på de mjuka faktorerna. 

I partnering är man med redan tidigt i projekteringsskeende, gärna redan vid idé stadiet.  

När är det lämpligt med partneringsamarbete? 

Man brukar säga att det är under komplexa projekt, men jag tycker inte att det bara är så. Jag 

tycker att det är lämpligt att använda partnering när man vill knytta an kunskap till projektet, 

försöka få kunskapen nära projektet. Det finna massor med erfarenheter och kunskaper, som 

även en rutinerat kan dra nytta av. I samverkan kan man dra nytta av medarbetare som har 

gjort liknande projekt alldeles nyligen. Det behöver inte vara komplexa och unika projekt utan 

i samverkan kan man dra nytta av andras erfarenheter och kopiera av de delar som fungerade 

då och som är liknande på detta projekt.  

Det finns superenkla projekt där uppstartar egentligen är det enda som behövs, som går att 
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släppa efter ett år. Men för att dessa ska bli effektiva i uppstartningen krävs det partnering 

samverkan. Dessa projekt kräver mindre omvårdnad efter starten, men är ändå effektivast som 

partnering projekt.  

Om beställaren inte är beredd att medverka rekommenderar vi inte samverkan, ett sådant 

arbetssätt är då inte lämpligt att driva.  

Hur får man ett partneringsamarbete att fungera? 

Det är precis som ett förhållande, kontinuerlig uppmärksamhet, respektfullhet för både 

varandras synpunkter och behov och det måste vårdas under hela resans gång, inte bara en 

gång i början. Att man är med i projektet och finns där hela tiden, man sitter kvar på samma 

stol i projekt, inte förflyttar sig till läktaren och säger att ni får driva projektet vidare nu. Detta 

ger förtroende för varandra. Hela tiden omvårdnad även om projektet rullar. Se till att träffa 

ombud, projektchef, beställarens ledning och checka av så att allt verkligen fungerar så bra 

som det ser ut att göra. 

Man följer detta system både på stora och små projekt, det enda som ändras är omfattningen, 

hur lång tid de olika delarna tar. Man ser till att man ha mötena även om det inte är så mycket 

som ska diskuteras. 

Det är viktigt att man ritar organisationen så att man vet i vilket sammanhang projektet är satt. 

Det har egentligen inget med partneringsamrbete att göra utan det är projekledning, men även 

en förutsättning för att få partnering att fungera. Reder ut vem som får fatta vilka beslut, vilka 

resurser som finns tillgängliga osv. Vem skjuter vi frågor till när det är aktuellt och vem har 

befogenheter att besluta.  

Ingen partnering utan projektledning, ledning! 

Vad brukar beställaren förvänta sig av företaget vid partnering? Vad förväntar sig 

företaget av beställaren? 

Beställaren brukar förvänta sig att man ska fixa allt. Deras argument brukar vara ”ni har ju 

arbetat med samverkan tidigare så ni borde kunna lösa detta!”. Vilket vi inte kan utan 

beställarens hjälp. Vi behöver få reda på vad de vill innan vi kan lösa deras bekymmer. 

Vi förväntar och säkerställer alltid innan ingående av partnering samverkan att beställaren 

kommer vilja vara med, vara beredda på både de formella och informella mötena 

kontinuerligt, oavsett om det rullar på eller inte. Vi förväntar oss att beställaren ska medverka 

i projektet för att vi ska vilja ingå ett partneringsamarbete. Beställaren ska inte sitta uppe på 

läktaren, i ett sådant fall måste beställaren ändå ta sitt ansvar. 

Beställaren offrar sin tid och sitt engagemang till förmån till att man får det man vill ha.    

Hur sker upphandlingen vanligen? 

Ofta handlar det om att vi blir upphandlade som partnering ledare. Där vår roll är att se till att 

parterna kommer överens. Om projektledare inte har det som sin uppgift så är det vår roll. Vi 

ser till att alla sitter vid samma bort och leder diskussionen, inte lägger sig i diskussionen men 

ser till att den genomförs. Vi fungerar som en extern partnering ledare. Ibland blir vi 
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upphandlade som en projekt ledare och ska driva projektet tillsammans med våra egenskaper 

om partnering. I ett sådant projekt behövs ingen partnering ledare om det inte kommer in 

andra faktorer som att det är ett stort, komplext projekt eller av annan anledning inte kan 

agera som både partnering och projekt ledare. Oftast är vi upphandlade som projekt ledare 

med partnering erfarenheter där vår uppgift är att driva projektet framåt med hjälp av 

samverkan. 

Hur startas ett projekt upp? 

Egentligen inte på något annat sätt än vanliga projekt. Men det som skiljer mot ett vanligt 

projekt är att konsulter och under entreprenörer kan bli delaktigare tidigare i processen. Vi kan 

få vara med redan från det att beställaren har idén, ingen projektering har påbörjats. Vi vill 

verkligen vara med redan då, dörren står då fortfarande öppen, beställaren har inte låst sig till 

en viss lösning. Generellt sätt är branschen väldigt snabb med att låsa sig till en lösning, man 

placerar till exempel huset redan tidigt i processen, istället för att jobba med idéerna och vänta 

med lösningen tills man vet vad man vill. Undvika att placera huset, när detta väl är gjort är 

en stor del av projekt låst till detta och det går inte ändra lika mycket längre.  

Innan man går vidare från upp starten av projektet ser man till att man är överens internt. Att 

alla är överens om projektet, man har samma bild och tankar kring projektet.  

Jag vill gärna att man stannar kvar i den tidiga delen för att se till att man har landat i det man 

verkligen vill ha. Sedan vid nästa steg, upp starten så ser man till så att allt man vill ha följer 

med till nästa steg.  

Vad brukar vara de positiva respektive negativa konsekvenserna av ett 

partneringsamarbete? 

Totalt sätt blir projekttiden/processen längre men den sker under ordnade former. Byggtider 

blir generellt sätt inte kortare, men de uppsatta tiderna blir både mer realistiska och man håller 

de uppsatta byggtiderna. 

Vi säger aldrig att det blir billigare att samverka, men det blir bättre. Ekonomin blir säkrare, 

mindre risk för avsteg från den uppsatta budgeten. Kvalitén blir mer exakt, det som 

efterfrågas och det som har beställts uppfylls, kvalitén prickas mer. Planeringen i 

partneringsamarbete är ovärderlig och i och med det tidiga samarbetet blir planeringen bra, 

detta gör att planeringen är realistisk och följs, det går smidigare. 

Det sker inga överraskningar i ett partneringprojekt, arbetet blir mer som man har tänkt sig 

och resultatet blir också som det förväntas. Vid överlämnandet av det färdiga projektet till 

beställaren så känner beställaren redan till allt, han har under projektets gång hela tiden varit 

medverkandet och känner på så viss till projektet på ett bättre sätt.   

Ingen tjänar på att projektet springer iväg i kostnader utan man tjänar på att projektet blir som 

det är tänkt, vilket leder till att alla kämpar mot samma mål. 

Vilken ersättningsform är den vanligaste? 

För att vi ska gå in i en partnering så poängterar vi att det är viktigt att man får tjäna sina 

pengar. Det gäller alla parter. Säger en entreprenör att de ska ha 8 % så ska de också få 8 % i 
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slutändan, varken mer eller mindre. Och i ett sådant fall där budgeten underskrids trots att allt 

annat är uppfyllt så. Gör vi ibland så att vi lägger till delar på projektet, ökar kvalitén för 

beställaren, givetvis kommer vi överense med beställaren och entreprenören om detta. Annars 

blir det så att entreprenören får procentuellt lite till, men jag tycker det bästa är att budgeten 

hålls och i ett sådant fall där man ligger något under så kommer man överens om att öka 

kvalitén för kunden istället.  

Vi jobbar helst utan incitament och bonusar, rena upphandlingar där de tänkta kostnaderna 

finns redovisade. Och där kalkylering sker tillsammans så att beställaren ser vad som kostar 

vad. Jag tycker det är viktigt att poängtera att man har öppna böcker här där en daglig 

uppföljning sker för att se vart man ligger till i projektet både ekonomiskt, enligt 

tidplaneringen och om den struktur som har bestämts följs som den ska. 

Vid diskussioner med branschen har vi kommit fram till att ett slags inbyggt incitament ändå 

är att föredra. Det innebär att om entreprenören lyckas pressa ner den slutgiltiga kostnaden 

trots bibehållen kvalité så får entreprenören en något högre procentuell vinst, det kan röra sig 

om skillnaden mellan 7,9 % och 8,2 % som ändå entreprenören värdesätter högt. Detta 

diskuteras under förtroende som är en förutsättning för att ett sådant ska fungera.  

Känner du att det allmänt finns tillräcklig kunskap om partneringsamarbete eller 

efterfrågas det mer utbildning? Är det för lite kunskap om processens uppbyggnad?   

Det är inte en mognad bransch än, det är för lite kunskap och för mycket fördomar om 

partnering. Jag tycker det är viktigt att reda ut projekt frågorna. Vad gör en projektledare? Om 

den får utrymmet att leda så kan man även ha samverkan, att kunna leda är det som är det 

viktiga. Det är extra viktigt nu när allt går så fort i ett projekt, det krävs att man kan fatta 

beslut. Det är dessutom för lite kunskap om  

Samverkan är extra aktuellt nu när vi går från en kunskapsbärande organisation som har eller 

är på väg att gå i pension till en mycket yngre generation som inte har samma kunskap. Vilket 

leder till att det blir aktuellt med ett arbetsätt, till exempel samverkan, där man tar tillvara på 

kunskapen på ett bättre sätt. Det finns en avsaknad av ledarskap i branschen just nu.   

Övrigt: Vad ska man kalla denna samverkans form? 

Jag gillar partnering ordet, men jag tycker samverkan talar med för sig själv. Det har nästan 

blivit lite fullt och tråkigt att tala om partnering och därför blir samverkan lättare att använda 

sig av, mindre fördomar om det. Förtroende upphandling är också ett annat uttryck som jag 

tycker fungerar bra. Det är väldigt få som säger att de är emot att samverka vilket gör att 

ingången till ett gott samarbeta blir bättre än om man säger att det ska vara ett partnering 

samarbete (vilket det finns desto fler motståndare till).  

 

 

 

 



 Bilaga D 

 

Bilaga D: Intervju Karl Sköld 

Hur skulle du definiera ett partneringsamarbete? 

Öppenhet, ärlighet och förtroende där alla gör en gemensam insats för projektet. För att lyckas 

med det behövs det en viss typ av kontrakt i botten som tillåter detta. Kontraktet måste vara 

väldigt tydligt och konkret som gör att parterna kan slappna av, parterna ska känna att de kan 

ge allt. Kontraktet ska vara lika tydligt och strikt som i vilket annat projekt som helst, hur är 

ersättningsmodellen uppbyggd, vilken vinst får man och när får man inte vinst osv. I den 

plattformen ska det inte finnas någon kostnad som bara läggs på ena partnern. Kontraktet ska 

inte innehålla sådant som får en part att vilja dra ner på en viss typ av kostnad eller öka en 

annan kostnad bara på grund av att kontraktets utformning då ger en högre vinst till ena 

partnern. Till exempel: ”allting som hör med bodar, tjänstemän och redskap det ska tas från 

entreprenörens vinst”. Detta får då konsekvensen att entreprenören tänker ”nu ska vi göra ett 

riktigt bra projekt, men framförallt ska vi ha lite bodar, tjänstemän och redskap”. Ett kontrakt 

som lockar till suboptimering ska undvikas.  

Vi tror på att en överenskommelse sker om en budget, efter det sätts en vinst som baserar på 

en procentsats av budgeten, inge krångel eller bonusar, då vet vi att vi får vår vinst och kan då 

lägga allt krut på att göra det bästa för projektet. På detta sätt handlar vi även upp alla våra 

underentreprenörer på.       

Projektpartnering och strategisk partnering är det begrepp ni använder? Vad innebär 

det för er? 

De är båda begrepp som vi använder men vi förespråkar strategisk partnering. Detta mest för 

att vi har offentliga beställare och där är det lämpligt med strategisk partnering, ha flera 

projekt i samma grupp. Men vi lämnar även anbud på projektpartnering, men är väldigt noga 

med ersättningsmodellen. Även om någon kallar ett projekt för partnering så lämnar inte vi 

anbud om ersättningsmodellen är invecklad eller innehåller sådant som kan leda till 

suboptimering. 

Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan ett projekt med och utan partnering? 

De egna agendorna och suboptimeringen som råder i ett projekt utan partnering är en tydlig 

skillnad. Man vill inte offra sig själv för projektets bästa. 

Vid en upphandling av de två typerna av projekt skiljer det sig också åt. Ett projekt utan 

partnering upphandlas huvudsakligen på pris, men pris på vad? Det lämnas bara pris på det 

som står i förfrågningsunderlaget, bara på det beställaren tror att det är det den vill ha. Vilket 

gör att det blir en låsning till denna lösning. Medans en upphandling på ett partneringprojekt 

är mer öppet och handlas upp på mer mjuka parametrar med ett tydligt kontrakt i botten. 

När är det lämpligt med partneringsamarbete? 

Under vilka projekt är det lämpligt att alla samarbetar fritt, att alla fokuserar på projektets 

bästa, att man hjälps åt och har teknisk samverkan mellan olika kompetenser? Det är under 

alla projekt. Det skulle kanske vara under ett väldigt litet projekt som byggs exakt likadant för 

tionde gången. Dock kan det även i ett sådant projekt drivas med partnering, fast i en mindre 

form.  
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Viktiga delarna i vår samarbetsmodell är att samverka inom olika områden, organisation, 

teknisk samverkan, konflikthantering, erfarenhetsåterföring, ständigförbättring och 

gemensamma mål. När är det inte vättigt att förbättra? Det är inte bara förbättring från projekt 

till projekt utan även dag för dag.  

Hur får man ett partneringsamarbete att fungera?  

 Följer upp, mäter effektivitet och arbetsmiljö 

 Låter underentreprenörer vara delaktiga 

 Bjuda in alla, låta folk tycka till 

 Den som ska installera en lampa, är med och bestämmer hur lampan ska installeras 

 Systematiskt arbetssätt för att ge bästa möjliga förutsättningarna för ett lyckat projekt 

Vad brukar beställaren förvänta sig av företaget vid partnering? Vad förväntar sig 

företaget av beställaren? 

Vi förväntar oss att kunden ska bidra med grundförutsättningarna, att beslut som måste tas 

uppifrån kan fattas samt deltagande i projekten. Vi vill att kunden med hjälp av oss ska 

komma fram till vad denne vill ha, vilket inte alltid är så lätt i och med att det finns så mycket 

som måste ställas emot varandra. Dessutom vill vi att beställaren ska hjälpa till med att knytta 

an sidoorganisationer till projektet. Att de berättar vilka organisationer som kan vara bra att 

prata med, som har erfarenheter från tidigare projekt. Detta kan vara svårt för oss att hitta 

annars. Medans beställaren, som hela tiden lever i deras bransch, vet vilka som bör kontaktas.  

Hur sker upphandlingen vanligen? 

Upphandling sker både på mjuka och hårda parametrar, det är svårt att säga en procentsats 

men omkring 20-40 % på hårda parametrar (mest pris). Resten baseras på arbetssätt, 

intervjuer och till exempel att nyckelpersoner ska ha genomfört minst två partneringprojekt av 

liknande slag de senaste fem åren. Nyckelpersoner kan även bedömas utifrån poäng, ett 

projekt vi hade kunde man få ett visst antal max poäng och dessa baserades på partnering 

erfarenhet, år i rollen samt en personlig beskrivning av hur man samverkar.   

Vi tycker att det bästa är att en viss procent på projektet bestäms.  

 Används främst mjuka eller hårda parametrar? 

 Beställare: Krävs det att företaget visar upp referensobjekt? 

 Vad brukar vara det avgörande? 

Hur startas ett projekt upp? 

Vi brukar säga att vi har två faser, första fasen är till produktionskontrakt. Sedan griper fas 2 

in.  

Vi försöker lägga väldigt mycket tid i fas 1. Gå igenom alla instanser och skicka iväg allt som 

måste fattas genom myndighetsbeslut som ofta tar lång tid. Kontinuerliga samtal med 

beställaren tidigt för att nysta i förutsättningarna och oklarheter.  

Vi börjar med startmöten/förberedande möten där vi reder ut läget. Tar in de viktigaste 

aktörerna och börjar bygga ett team. Sedan har vi en workshops där en partnering deklaration 
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författas. Den tar upp hur vi i projektet vill ha det, mål från alla parter sätts upp. Dessa mål 

följs sedan upp genom att vi mäter hur väl parterna tycker att målen följs, med en skala 1-10. 

Vi följer upp detta 3-4 gånger om året per projekt. 

Partnering ledaren har en viktigare roll i ett projekt där detta arbetssätt är relativt nytt. För oss 

som endast arbetar med detta är det inte lika nödvändigt i alla projekt. Projektledaren i våra 

projekt är ofta så införstådd i vad ett partneringprojekt är vilket leder till att den ofta även har 

samma roll som en partneringledare annars har. 

Vad brukar vara de positiva respektive negativa konsekvenserna av ett 

partneringsamarbete? 

I projekt Tiundaskolan i Uppsala så har vi skolfastigheter som part, dessa har jätte mycket 

projekt, utmaningar som leder till att de har jätte mycket att göra. Men i och med att vi är 

flexibla så kan vi hjälpa till med saker de inte har tid med, till exempel så har vi haft 

informationsträffar med grannarna, vi har haft utbildningsförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen på besök som vi anordnade åt skolfastigheter. Där pratade vi med 

skolfastigheter för att se vad de ville och sedan gjorde vi jobbet och såg till att dessa 

förvaltningar kom på besök. Detta är möjligt tack vare ersättningsmodellen, hade 

tjänstemännens kostnader tagits från vår vinst hade vi inte kunnat anordna denna träff. Det är 

en tydlig positiv konsekvens av ett fungerande partneringsamarbete, parterna kan hjälpa till 

med sådant som inte finns med i kontraktet, sådant som annars hade hamnat som ÄTA-

kostnad eller inte blivit genomfört för att entreprenören tyvärr inte har råd. 

Desamma gäller för yrkesarbetarna, en elektriker som vet att den får betalt för det den gör och 

att vinsten är säker kan till exempel hjälpa en snickare att bära in material utan att behöva 

oroa sig för sin vinst. Detta gör att mentaliteten på arbetsplatsen blir bättre och att alla hjälps 

åt att driva projektet framåt.   

Ett annat exempel är att när en person blir sjuk eller inte kan närvara av en annan anledning så 

kan båda parter försöka hitta en tillfärlig ersättning utan att kostnaden sticker i väg (ingen 

ÄTA-kostnad). Till exempel: I ett projekt så använde vi oss av en kommunikatör, denna är 

utsedd av beställaren, men nu är denna sjuk och då sätter vi istället in vår egen kommunikatör 

tills den ordinarie är tillbaka. Kostnaden blir ingen dyr extra tillkostnad eftersom det ligger i 

projektets intresse, vilket alla strävar efter, att vi så snabbt som möjligt får in en ny. Man 

hjälps åt och får ett mer flexibelt projekt. 

I ett partneringprojekt tas beställarens kunskap tillvara på även ner på detaljnivå, det finns till 

exempel material som brukar fungera bra i ett projekt med just i detta är det inte lämpligt 

vilket beställaren vet genom sin erfarenhet av dens bransch. Beställarens eget behov och 

erfarenheter ”dras ur” genom att man under projektet hela tiden ställer frågor till denna.  

Leder till att beställaren inte behöver tänka på allt redan från början utan entreprenören 

hjälper till under projektet för att reda ut den bästa lösningen. 

Det blir även en större framförhållning, i och med att vi vet att vi har fått projektet mycket 

tidigare än vid en vanlig upphandling. Detta leder till att vi kan upphandla våra 

underentreprenörer tidigare och på så viss kan underentreprenören få större framförhållning i 

sitt projekt (bättre arbetsmiljö för den) samtidigt som vi vet att vi har tillgång till denna under 
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entreprenör då och minskar risken för förseningar på grund utav att vi inte får tag på folk. 

Denna hjälper även till vid projekteringen, den kan på detaljnivå förklara att den lösning ni nu 

har tagit fram tar både längre tid och är dyrare medans om ni gör denna lösning så blir det 

billigare och snabbare. I och med att det är samma person som hjälper till vid beslut i 

projekteringen som sedan ska utföra det ger en bättre lösning och dessutom blir under 

entreprenören mer delaktig i projektet.  

Större kontroll, mindre överraskningar, mindre panikåtgärder och dessutom slipper man 

försöka hitta den skyldiga så fort något går fel eftersom alla gemensamt ansvarar för 

projektet. När ett problem väl uppstår sätter sig gruppen ner tillsammans och diskuterar fram 

en lösning istället för att en enskild individ ska lösa problemet och stå för kostnaden.  

Projekteringen kan ta längre tid i och med att den görs betydligt noggrannare och tillsammans 

med flera aktörer. Men denna tid är värdeskapande tid för beställaren som genomförs i början. 

Men den totala projekt tiden blir ungefär densamma och framförallt så hålls den byggtid och 

den budget som beställaren och entreprenören sätter ihop tillsammans i mycket stor grad, 

framförallt om en jämförelse görs med traditionella projekt. Även kvalitén ökar i och med att 

en grundligare utredning görs om vad beställaren efterfrågar och hur detta uppnås på bästa 

sätt.  

Det krävs att man är kunnig för att kunna driva ett partneringprojekt, allt är öppet vilket 

innebär att även ens brister syns.   

Vilken ersättningsform är den vanligaste? 

Våra projekt bygger på en procentuell marginal/vinst av den totala budgeten. Detta gäller för 

alla kostnadsdelar i projektet.   

 Incitament – Nackdelar, fördelar? 

 Fast pris, procent av totalkostnaden? 

 Löpande räkning? 

Känner du att det allmänt finns tillräcklig kunskap om partneringsamarbete eller 

efterfrågas det mer utbildning? 

Det är både och. De vi jobbat med tidigare har bra koll på hur arbetssättet fungerar. Vi har ett 

ganska strikt sätt att arbeta på och krav på insikt i våra under entreprenörers arbetssätt och här 

behöver vi utbilda de nya entreprenörer för att de ska förstå hur vi går tillväga.   

 Anser du att andra parter har tillräcklig kunskap? 

 Mer utbildning i allmänhet? 

Vilka erfarenheter har du av tidigare partnering projekt? 

Jag tycker att beställaren borde ta ett större ansvar för att hjälpa branschen att utveckla ungt 

folk. Idag när upphandlingen sker kan max poäng för antalet år i branschen uppnås efter 15 år. 

En stor kommunal beställare borde ha en längre framförhållning, för projektet idag kanske det 

är bäst att ta den med mest erfarenhet men om fem år, vem ska då ta projekt om ingen ny har 

fått chansen?   



 Bilaga D 

 

Ersättningsmodellen leder till att möjligheten uppstår för att kunna diskutera vad som är bäst 

för projektet, några kanske måste pausa sitt arbete vilket i andra kontrakt med fastpris inte 

hade varit möjligt eftersom alla vill bevaka sin vinst. Rätt ersättningsmodell röjer undan 

hinder, alla kan då gå in med rent sinne och samarbeta genom projektet. Dock är det betydligt 

fler delar i partnering än bara ersättningsmodellen, men utan denna har man ett stort hinder 

framför sig genom hela projektet. 

Vi tycker att det är konstigt att projekt utan partnering har blivit det som är standarden. 


