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Sammanfattning 
16 procent av Sveriges BNP utgörs av offentliga upphandlingar. Fyra av tio upphandlingar 
utgjordes av anläggningsarbete under 2011, då tas ingen hänsyn till andra huvudgrupper som 
relaterar till byggsektorn. Ungefär hälften av alla upphandlingar utgörs av kommun och 
landsting, 44 procent för att vara exakt följt av statligt ägda bolag (24 procent) samt 
myndigheter (19 procent). 
 
Svenska välfärdssystemet har under 20 år genomgått ett övergripande systemskifte som 
medför att tillåta vinstdrivande aktörer utföra tjänster inom välfärden. Dessa reformer har 
förordats av politikerna med argumenten att ökad konkurrensen medför på sikt lägre 
kostnader, ökad effektivitet, mer valuta för pengarna samt högre kvalitét (Hartman, 2011). 
Politik handlar just om att förändra och förbättra med hjälp av nysatsningar och reformer där 
både vinnare och förlorare existerar men främst att i framtiden ska åtminstone de flesta ha det 
ännu bättre än idag.  
 
Förbättringsåtgärder har gjorts sedan detta har varit på tapeten. Förbättringar och förnyelse 
har skett främst i byggprocessen; planering av produktionen att undvika allt för mycket dötid 
på arbetsplatsen samt genom ökad samverkan mellan inblandade parter involverade i 
byggprojekt genom alternativa samverkansformer (Wootz, 2012). En samverkansform som 
har fått fotfäste är så kallad partnering. 
 
Partnering är en av samverkansformer som användes och är ett känt fenomen idag. Men 
användes den på ett korrekt sätt? Finns det support att få ut det mesta av ett samarbete? 
Partnering förutsätter att ett helt nytt mind-set och förhållningssätt mot parten, ett mer öppet 
förhållande med förtroende och gemensamma mål är några av huvudkomponenter som gör att 
företagsgränser suddas ut och att gott arbetsklimat eftersträvas av beställaren. 
 
Med hjälp av arbetet förklaras ”ett roligare sätt att arbeta” är ett exempel på de studerades sätt 
att beskriva den utveckling som skett. Ur citatet kan vi utläsa att det kan vara roligt att arbeta 
tillsammans som kontrast till hur det var tidigare med konfrontation i byggbranschen.  
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Abstract 
16 percent of Sweden's GDP consists of public procurement. Four of the ten awards were of 
the construction work in 2011, when no account is taken of other divisions that relate to the 
construction sector. About half of all procurements made up of municipal and county 
governments, 44 percent to be exact, followed by state-owned companies (24 percent) and 
public authorities (19 per cent). 
 
Swedish welfare system has over 20 years undergone a comprehensive system change as a 
result of allowing for-profit actors perform services in welfare. These reforms have been 
favored by politicians arguing that increased competition leads eventually lower costs, 
increased efficiency, better value and higher quality (Hartman, 2011). Politics is just about to 
change and improve with the help of new initiatives and reforms which both winners and 
losers, but exists mainly in the future, at least most have it even better than today. 
 
Improvements have been made since this has been discussed. Improvements and innovation 
has taken place mainly in the construction process, production planning, to avoid too much 
slack in the workplace and through increased cooperation between involved parties involved 
in construction projects through alternative forms of collaboration (Wootz, 2012). A form of 
collaboration that has taken hold is called partnering. 
 
Partnering is one of cooperation forms being used and is a known phenomenon today. But is it 
used in a proper way? Is there support to get the most out of collaboration? Partnering 
requires a whole new mind-set and attitude towards the party, a more open relationship with 
trust and common goals are some of the main components that make enterprise boundaries 
become blurred and that good working environment sought by the client. 
 
Using the work explained "a more fun way to work" is an example of the studied ways to 
describe the progress made. From the quote, we can deduce that it can be fun to work together 
as a contrast to how it was before with confrontation in the construction industry. 
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1. Inledning 

1.1 Förförståelse 
Privatiseringen av välfärden har medfört att offentlig sektor i byggbranschen har gått från 
produktion i egen regi till en mer öppen marknad där utbud och efterfrågan styr. Branschen 
ska fungera på en marknadsekonomisk basis samtidigt som offentliga sektorn ska 
tillfredsställa sociala samhällsbehov som fortfarande i stort sätt finansieras av skattemedel. 
(Eriksson, 2006).  
 
16 procent av Sveriges BNP utgörs av offentliga upphandlingar. Fyra av tio upphandlingar 
utgjordes av anläggningsarbete under 2011, då tas ingen hänsyn till andra huvudgrupper som 
relaterar till byggsektorn. Ungefär hälften av alla upphandlingar utgörs av kommun och 
landsting, 44 procent för att vara exakt följt av statligt ägda bolag (24 procent) samt 
myndigheter (19 procent). Störst andel av upphandlingar sker i Västra Götaland och 
Stockholm, där Stockholm står för 16 procent av totala. Upphandlingarna som har hamnat 
över tröskelvärde1 har ökat med 12 procent jämfört med 2010.  Hälften av inkomna anbud 
utvärderas utefter ”mjuka parametrar”2 som verkar allt mer vanligare sätt att värdera anbuden. 
(KKS, 2012) 
 
För att få någon förståelse för det här är det viktigt att dra några paralleller och 
sammankopplingar. Svenska välfärdssystemet har under 20 år genomgått ett övergripande 
systemskifte som medför att tillåta vinstdrivande aktörer utföra tjänster inom välfärden. Dessa 
reformer har förordats av politikerna med argumenten att ökad konkurrensen medför på sikt 
lägre kostnader, ökad effektivitet, mer valuta för pengarna samt högre kvalitét (Hartman, 
2011). Politik handlar just om att förändra och förbättra med hjälp av nysatsningar och 
reformer där både vinnare och förlorare existerar men främst att i framtiden ska åtminstone de 
flesta ha det ännu bättre än idag.  
 
Olika debatter har framförts i media om bristfällande uppföljning både från myndighetsnivå 
och regeringsnivå. Hur ska man då veta om det vi gör idag och det vi gjorde igår är ett 
välfungerade system utan uppföljning; Får vi ut det vi ville ha för pengarna som förbrukas av 
stat, landsting och kommun? Skulle det ha räckt med mindre? Bristande uppföljning medför 
också problematik för den interna styrningen samt regeringskansliets styrning. Om det inte 
finns några uppföljningskrav från högre instanser finns det inga incitament för myndigheter 
att göra det heller. (Nilsson, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Är ett värde som används vid offentliga upphandlingar, beloppsgränsen är 47 438 500 kr för 2012. 
2 Betyder att upphandlingar där man värderat anbudens kvalitét eller vägt samman pris och kvalitét och inte efter 
lägsta pris.	  
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I figur 1 sammanställs maktdelegeringen i Sverige där folket fattar beslut i allmänna val. 
Riksdagens uppgift är att besluta om lagar och om statens utgifter och inkomster. Regeringen 
gör en budgetproposition till riksdagen där regeringen för en långsiktig plan som revideras 
vart fjärde år. Efter riksdagens budgetbeslut ansvarar regeringen för att budgetbeslutet 
omvandlas till praktisk handling i form investeringar, drift och underhåll.  Därefter kan 
offentlig beställare3 genomföra sina investeringsprojekt och använda resurserna för drift och 
underhåll. Det medför att offentliga beställare har ytterst ansvar att omsätta politikernas beslut 
till konkret handling. Således kommer arbetet fokusera på beställarens roll och möjlighet till 
påverkan (Nilsson, 2011).  

 
Figur 1. Den demokratiska ansvarsdelegeringen i Sverige. Källa: Nilsson, 2011.  

 
Byggbranschen har länge präglats av att vara konservativ och blivit kritiserad för att vara 
dålig på att förnya sig. Kraven på branschen är att det måste bli mer innovativt och 
nyskapande som i sin tur ska leda till ökad effektivitet, sänka kostnader till en högre kvalité 
samt få mer infrastruktur för pengarna. Helt enkelt att byggbranschen ska leverera en högre 
samhällsnytta (Ingemansson, 2012).  
 
Förbättringsåtgärder har gjorts sedan detta har varit på tapeten. Förbättringar och förnyelse 
har skett främst i byggprocessen; planering av produktionen att undvika allt för mycket dötid 
på arbetsplatsen samt genom ökad samverkan mellan inblandade parter involverade i 
byggprojekt genom alternativa samverkansformer (Wootz, 2012). En samverkansform som 
har fått fotfäste är så kallad partnering4. 

                                                
3 Begreppet ”byggherre” kan förekomma i rapporten, ett annat ord för beställare.  

4 Begreppet beskrivs och analyseras längre fram i arbetet.  
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Dagens beställare är mer uppmärksam på kostnader och mer medveten i sina handlingar och 
vill kunna påverka slutprodukten. Byggherrens ansvar har därmed ökat efter lagändringarna i 
PBL5  vilket har medfört att många krav har förskjutits från myndigheter till byggherren 
(Eriksson, 2006).  Samtidigt som entreprenören är villig att samarbeta med beställaren i tidiga 
skeden för att minska risker och öka möjligheten till vinst. I de flesta fall har beställaren svårt 
att precisera sin önskan och vision för slutprodukten vilket gör att det är svårt för 
entreprenören att lämna ett komplett anbud (Hagberg, Hjelt, 2011). 

1.2 Bakgrund 
Dagens byggbransch ser olikt ut idag än vad den gjorde för några år sen, mestadels större 
integration mellan parterna samt högre tillämpningen av BIM6 (Karrbom, 2012). Ett 
paradigmskifte är på väg i byggsektorn som medför möjlighet att kunna påverka utvecklingen 
så att den blir långsiktigt hållbar. Två tidigare offentliga utredningar ”skärpningar gubbar” 
2002 och uppföljningen ”sega gubbar” 2009 där byggbranschen blev hårt kritiserat av att inte 
vara tillräcklig innovativ och inte benägen till förnyelse samt dålig produktivitetsutveckling. 
Resultatet eller lösningen på ”problemen” var att öka priskonkurrensen. 
Konkurrenssituationen ser olika ut beroende på antal budgivare och storleken på 
upphandling7. Därmed har utvecklingen i byggbranschen gått från fokus på priset till att öka 
mervärde för kunden. Således är slutprodukten viktigare än slutpriset, detta har i sin tur 
medfört att en ökad och mer sofistikerad samverkan har utvecklats (Wootz, 2012). I figur 2 
ser man en tidslinje på Sveriges utveckling inom byggsektorn.  

1994 2002 2009

Privatisering Skärpning gubbar! Sega gubbar!

1990 2013

BIM

Partnering
Egen regi

 

Figure 2. Illustration på utvecklingen i Sverige. 

Partnering är en av samverkansformer som användes och är ett känt fenomen idag. Men 
användes den på ett korrekt sätt? Finns det support att få ut det mesta av ett samarbete? 
Partnering förutsätter att ett helt nytt mind-set och förhållningssätt mot parten, ett mer öppet 
förhållande med förtroende och gemensamma mål är några av huvudkomponenter som gör att 
företagsgränser suddas ut. Partnerings fördelar är erfarenhetsåterföringen och att ta tillvara 
kompetens och kunskap från alla parter inblandade i projektet. Det i sin tur ger en effekt av att 
problemlösningen är det primära och ekonomin blir det sekundära. Som medför att de som är 

                                                
5 PBL står för Plan- och ByggLagen. 

6 BIM står för Building Information Model 

7 Detta blir mer förklarat längre fram i arbetet.	  
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involverade känner att det tillför något och samtidigt blir det en lärarande process under 
projektets gång (Gadde; Dubois, 2011). Som indirekt kan påverka produktiviteten genom ett 
bättre samarbetsklimat. Genom partnering har även en ökning skett över användning av 
underentreprenörer och specialistföretag. Det gör att dagens byggföretag eller 
huvudentreprenör inte sysslar med utförande utan är istället den som koordinerar 
byggprocessen (Ingemansson, 2012).  

Något som har förknippats länge med byggbranschen, inte bara i Sverige men även i hela 
världen, är att produktivitetsutvecklingen har stått och stampat på samma ställe sedan tidigt 
1990-tal. Det vanligaste exemplet är att jämföra konsumentprisindex (KPI) som i folkmun 
kallas för inflation med byggnadsprisindex (BPI) där BPI har stigit betydligt mer än KPI 
senaste decenniet. Under perioden har vi genomgått finanskris 2008 och genomgår en 
långsam recession för tillfället som är ihärdig. Denna debatt om produktivitet har grundats på 
statistisk som inte tar hänsyn till kvalitetsförbättringar av en produkt eller en tjänst. BPI 
bedöms efter tre faktorer per lägenhet – antal balkonger, antal hygienutrymme och antal 
parkeringsplatser i garage och på parkeringsdäck. Den tar ingen hänsyn till materialval, 
energiförbrukning, sophantering och handikappanpassning som ofta förknippas med kvalitét. 
(Lind; Song, 2012). 

Forskare har konstaterat att byggnadsprisindex inte tar tillräcklig hänsyn till 
kvalitetsförbättringar och därför ger en missvisande prisutveckling genom att överskatta 
prisutveckling. Ett enkelt exempel är när platt-tv introducerades som kostade astronomiska 
priser i början och nu kostar en bråkdel av det tidigare priset samtidigt som kvalitén har ökat. 
Samma sak gäller för produktivitet som mäts i förädlingsvärde8. Produktivitet i sin tur grundar 
sig på prisutvecklingen som i sin tur var missvisande. Slutsatsen är att det är svårt att avgöra 
om priserna har ökat pga. att byggnaderna har en högre kvalitét än tidigare genom 
kvalitetsmässiga förbättringar som gröna materialval, energieffektivitet, tillgänglighet och 
säkerhet eller om det beror överskattningar. Dock finns det studier som påvisar att det inte 
finns några konkreta samband mellan pris och kvalitét (Molander, 2009).  

Det är viktigt att urskilja begreppen produktivitet och effektivitet. Oftast blandas dessa ihop 
eller används hafsigt. Effektivitet är när ett företag vill maximera sin vinst på minsta 
bekostnad såsom förbättra logistiken, göra bättre och billigare inköp via import eller 
maskinstyrning. Däremot påverkas inte produktivitet genom att företaget gör billigare inköp 
från utlandet, maskinstyrning kan påverka en viss del produktiviteten genom bättre 
resursutnyttjande av maskiner som är inhyrda under produktionstiden. Produktiviteten är ett 
mått om vi bygger mer med mindre resursutnyttjande, alltså vi får mer valuta för pengarna. 
Många företag har svårt att mäta produktiviteten och det är svårt att skapa gemensam data, 
mestadels att många variabler som kan påverka (Lind; Song, 2012). Arbetet kommer beakta 
att uppföljning är bristande av produktivitet generellt i branschen men är nödvändig att 
påpekas för att få en förståelse av bakomliggande faktorer gällande partnering.  

En annan trend som syns är användning av BIM i större utsträckning i branschen. 
Användandet varierar mycket beroende på yrkesgruppen. Oftast används BIM mer frekvent i 
projektering bland arkitekter och tekniska konsulter, men senare i produktionsledet avtar 
användning och över går mer till traditionell 2D. Det gör att BIM inte används till sin fulla 
potential, så länge inte verktyget får verka genom hela projektet och det inkluderar även 

                                                
8 Förädlingsvärde är skillnaden mellan företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan dessa är värdet på vad 
företaget har skapat genom sitt arbete som fördelas på antalet arbetade timmar.  
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förvaltningsskedet, där byggherrens största kostnader förekommer, så försvinner en del av 
värdeökningen för byggherren. Det gör att behovet av nya roller växer fram som ansvarar för 
nya arbetsområden och experter tas in för att leda och stötta arbetet, bland annat BIM-
samordnare.  

Även partnering är mer resurskrävande, där finns det tendens att expertis tas utifrån som 
partnering-ledare vars uppgift är att leda samarbetet. Följderna kan bli att projekten och 
byggherren blir beroende av utomstående konsultroller och fler specialister som ansvarar för 
sin avgränsade del och ser inte till helheten av projektet. Risken blir att byggprocessen blir 
ännu mer fragmentiserad än integrerad. (Karrbom, 2012) 

1.3 Syfte och mål 
Avsikten med arbetet är att besvara om samarbetsklimatet eller ”ett roligare sätt att arbeta” i 
partnering är främsta argumentet för beställaren och om slutprodukten verkligen blir bättre?  

Vidare ska arbetet utreda vilka argument beställare har vid upphandling av partnering och om 
samarbetsklimatet har en avgörande betydelse men även se om partnering är värt sitt pris. 
 
Eftersom partnering innebär att en beställare är mer aktiv under byggprocessen skall arbetet 
även kartlägga hur kunskapsfördelningen ser ut hos beställaren. Om kunskapen är bunden till 
individen inom organisationen eller om organisation har ett system för erfarenhetsåterföring.  
 
Målet är att utifrån uppställd fråga och genomförda intervjuer, ha en diskussion och öppna en 
dialog över hur samverkansformen partnering har utvecklas och framtida 
utvecklingsmöjligheter av konceptet.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar till att endast omfatta offentliga beställare inom byggbranschen i 
Stockholms Län samt Uppsala Län som lyder under LOU9.  
Det medför att datainsamling sker endast från beställaren och konsulter som ”representerar” 
offentliga beställare. I arbetet kommer endast så kallade investeringsprojekt att studeras. Med 
det menas projekt som ger de lokala invånarna ökad välfärd och mer service genom åtgärder 
som avser ny- eller ombyggnad av stadsdelar, kvarter eller bostadsområde med fokus på 
energi, vatten, avfall, transport, vård och utbildning (Paavola; Starenhed, 2008). 
Investeringsprojekt genomförda i partnering kan utföras som enstaka projekt, 
partneringprojekt eller som strategisk partnering, båda beskrivs senare i arbetet.  

1.5 Metodik och genomförande 
Arbetet inleddes med litteraturstudie vilket var en förutsättning för att skapa en förståelse 
samt att kunna konstruera relevanta frågor för intervjuer. 
 
Arbetet är abduktivt dvs. att man pendlar mellan teori och empiri, alltså använder sig både av 
deduktiva och induktiva metoden.  Deduktiva innebär att man börjar med teorin och sedan 
försöka tillämpa det till verkligheten istället för induktivt som innebär att man startar i 
verkligheten och försöker upptäcka mönster i observationer som kan sammanfattas i modeller 
och teorier (Paulsson, 1999).  Valet av abduktions metoden är först och främst att min 
                                                
9 Förkortning för Lagen om Offentlig Upphandling. Lagen gäller statliga, kommunala och andra myndigheter, 
samt bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som inrättas för att fullföra det allmännas uppgifter och som 
inte har industriell eller kommersiell karaktär (Norman, 2003).  
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kunskap i början av arbetet inte var tillräcklig för att behärska teorin fullständigt men som 
succesivt ökade löpande genom arbetet. Andra skäl är att partnering i Sverige inte är lika 
väletablerad jämfört med andra länder, främst att tillgänglig data från empiriska studier inte är 
tillräcklig för att upptäcka mönster eller skapa modeller och att Sverige jämfört med andra 
länder har en omvändpåverkning10. Huvudsakligen entreprenör och konsultföretag har 
förordad att använda sig av partnering, olikt andra länder där beställaren är initiativtagare till 
partnering (Eriksson, 2006).  

1.6 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
Är två notoriska begrepp inom vetenskapliga metoder. I början av arbetet var det tänkt att 
använda sig av kvantitativ ansats med understöd av kvalitativa. Dispositionen skulle bestå av 
en enkätundersökning som skulle kompletteras med ett antal djupgående intervjuer. Detta 
förslag gick bort med risken att insamlad data blir för omfattande att bearbeta inom tidsramen 
för examensarbetet. Där av är arbetet en kvalitativ ansats uppdelade i två delar, första delen 
består av en litteraturstudie och andra delen består av en empirisk del som utgörs av 
djupintervjuer.  
 
Djupintervjuer låg till grund för att besvara frågeställningen. Sju intervjuer genomfördes, fem 
intervjuer består av offentliga beställare och två intervjuer består av konsulter, 
”representanter” av beställaren eller projektet. Personerna som blev intervjuade har många års 
erfarenhet av byggbranschen/fastighetsbranschen och har upphandlat ett antal partnering 
projekt. Dessa fem beställarorganisationer presenteras i tabell 1 och består av; En närliggande 
kranskommun i Stockholmsområde, ett företag som är Sveriges största fastighetsförvaltare, ett 
fastighetsbolag som är ett av landets största, ett kommunalt bolag som sköter skolfastigheter i 
Stockholm samt ett landsting. Konsulterna består av en projektledare och en partnering-ledare 
som driver projekt åt offentliga beställare. Personerna i beställarorganisationen samt 
konsultbolagen har avgörande och en beslutanderoller vid upphandlingar och ledande av 
projektet. För att öka trovärdigheten i utredningen har respondenterna blivit utvalda att i så 
stor utsträckning kunna presentera offentliga sektorn i byggbranschen.  
	  
	  
Aktörer Beskrivning 

Kommun i Stockholm  Ansvarar för alla investeringsprojekt samt tar hand 
om strategiska investeringar på fastighetskontoret. De 
intervjuade bestod av: 

-‐ Projektledare/Upphandlare 

-‐ Projektchef 

Fastighetsbolag som ägs av 
Stockholms län landsting 

Ansvarar för samordning av strategiska investeringar 
i organisationen. Personen som besvarat frågor är: 

-‐ Senior Projektledare 

                                                
10 Etablerade aktörer i byggbranschen som profileras och marknadsför sig som företag som satsar på samverkan 
och förtroende.  



 

 13 

 

Fastighetsbolag som ägs av svenska 
staten 

Har huvudsakliga ansvaret för investeringsprojekt åt 
organisationen. Personen som besvarat frågor är: 

-‐ Projektledare 

 

Kommunalt fastighetsbolag Ansvarig för förvaltning av fastigheterna. Personen 
som besvarat frågor är: 

-‐ Projektledare 

 

Landsting Ansvarig för projektavdelningen, är ombud för 
beställare. Personen som besvarat frågor är: 

-‐ Projektchef 

 

Konsultbolag Projektansvarig för allt inom projektet. Personen som 
besvarat frågor är: 

-‐ Projektledare 

 

Fristående konsult Ansvara för att leda samverkansprocessen i ett 
projekt. Personen som besvarat frågor är: 

-‐ Partnering-ledare 

Tabell 1. Beskrivning av de intervjuade 

	  
Intervjuerna spelades in med diktafon för att säkerställa att all information togs tillvara och 
efter genomförd intervju transkriberades materialet. Intervjuerna utgick utifrån en 
intervjuguide, se bilaga 1. Frågorna ställdes i den ordning som passade samtalet. Det 
medförde att stort utrymme utlämnades för de tillfrågade att tala fritt kring frågorna, vilket 
gjorde att svaren blev fylliga och samtalet övergick till diskussion med följdfrågor. Denna 
metod kallas för halvstrukturerad intervju som underlättar att jämföra resultaten mellan 
intervjuerna. Vissa personer blev återkopplade i efterhand för ytterligare komplettering av 
information. Intervjuernas varaktighet var mellan 1-2 timmar och i rapporten presenteras alla 
respondenter anonyma. De intervjuade presenteras i arbetet som beställare 1, beställare 2, 
konsult 1 osv. Skälet till anonymiteten är intervjuerna var inspelade per diktafon därmed kan 
öka risken för känslig information undanhålls av respondenten genom att klargöra detta för de 
tillfrågade ökar möjligheten till bättre giltighet.  
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T.ex. Komplexitet är ett nyckelord som var återkommande i svaren bland de intervjuerna. 
Dessa nyckelord har sedan grupperats in i antal övergripande områden. T.ex. ett område kan 
vara Upphandling som nyckelordet komplexitet passar in. Läsaren bör notera de komplexa 
samband som förekommer mellan dessa områden och nyckelord som är beroende av varandra. 
Således är resultatet inte statistisk fastställd utan förklara bakomliggande argument av ett visst 
fenomen, i detta fall partnering. 

1.8 Disposition  
Kapitel Titel Innehåll 
1 Inledning Arbetets syfte, målsättning 

samt använda metod för 
datainsamling samt ansats. 

2 Teoretiskt ramverk Här presenteras en 
sammanställning av den 
litteraturstudie som gjorts 
kring partnering, samt att 
ge läsaren en god 
förståelse om upphandling. 

3  Resultat Här presenteras insamlad 
data från intervjuerna. 

4 Analys Här analyseras data från 
intervjuerna tillsammans 
med teorin. 

5 Diskussion/Slutsats Egna tankar och tolkningar 
av det framtagna 
materialet och slutsats som 
besvarar initiala 
frågeställningen. 

6 Referenser Fullständiga källor 
använda i arbetet. 

7 Bilagor Intervjuformulär. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Definition av partnering 
Det finns många olika definitioner om vad partnering innebär, hur det bör användas samt i 
vilket syfte. En sak som är fastställd är att konceptet partnering inte är en ansvarsform utan en 
samverkansmodell (Rhodin, 2002). I Rhodins rapport beskrivs partnering i sin bredaste form 
som; 

 
’ett arrangemang där kund och leverantörer söker en gemensam effektiv form av samarbete. 
Det kan handla om en överenskommelse att arbeta nära tillsammans i ett enstaka eller flera 

projekt.’ 
 
Från en annan författare beskrivs partnering som;  
 

‘as formal arrangements between at least two members of the project coalition 
to work together on a programme of projects for a defined period, usually called 

a framework agreement’ (Winch G, 2010). 
 

Här beskrivs partnering mer som ett ramavtal men författaren påpekar att avsikten med 
partnering är att; 

 
‘raise transaction frequency so that clients and suppliers can learn more about each other’s 

requirements’ (Winch G, 2010). 
 
En annan beskriver partnerings huvudsyfte som; 

 
'encourage people to look beyond traditional adversarial roles toward cooperation and open 

communication' (Gould, Joyce, 2011). 
 
Alla tre har det gemensamt att det handlar om samarbete, fast Winch G. ser det mer som ett 
ramavtal och Gould & Joyce betonar öppen kommunikation som en viktig del. De flesta 
rapporter är överens om att partnering inte har någon gemensam definition och Winch G. 
påpekar att ‘diffusion has also meant confusion, with the term partnering meaning many 
different things to different people’ och lyfter fram det som ett hinder.  
Dock har Rhodin mer öppen inställning till partnering och låter konceptet vara mer flytande 
med andra ord ingen fast och entydig karaktär (Rhodin, 2002). Detta innebär att partnering är 
mycket anpassningsbar till situationen. 
 
Tidigare studiers har påvisat skilda förklaringar och beskrivningar av konceptet partnering. 
Främsta skälen är att konceptet partnering är ett relativt nytt koncept som håller på att mogna. 
Det finns ingen gemensam överenskommelse bland aktörerna för att konceptet är för 
komplext och kan tillämpas och modifieras till vilket ändamål som avses vara gynnande. Det 
innebär att konceptet är flytande och har ingen fast punkt (Rhodin, 2002).  
 
En sammanställning gjord av Nyström (2007) från tidigare studier konstaterar att två viktiga 
komponenter måste vara inkluderade, det är tillit och gemensamma mål för att det ska kallas 
för partnering, se figur 3. Kransbladen som utgör delar av partnering kan tillämpas på olika 
sätt från fall till fall. Denna studie kommer utgå utifrån Nyström ”Partneringblomman” som 
definition av partnering.  
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Figur 3. Partneringblomman, grundläggande komponenter för partnering. Källa: Nyström, 2007. 

Ett annat begrepp som används inom svensk byggindustri är samverkan, detta är för att ett 
byggbolag har ”lagt beslag” på ordet partnering (Eriksson, Huss, 2012). Vilket ord som 
föredras har ingen betydelse, viktiga att innehållet i begreppet förstås. Denna studie kommer 
fortsättningsvis använda begreppet partnering för att studien ska vara enkel att följa och 
begriplig för läsaren.  
 

2.2 Kategorier av partnering 
Det nämns också att det finns två underkategorier av partnering inom den svenska 
byggbranschen, projekt partnering och strategisk partnering. Projekt partnering är en 
samarbetsform som går genom ett specifikt projekt och strategisk partnering är ett samarbete 
mellan två parter i flera projekt under en viss tidsperiod (Hagberg, Hjelt, 2011).  
	  

2.3 Projekt partnering 
Det hävdas att nästan alla byggprojekt kan dra nytta av att använda partnering i 
byggprocessen (Lowe, 2012). De är dock några faktorer som påverkar partnering i projekt. En 
studie visar att;  

’relevance of partnering essentially depends on the project characteristics and in particular 
on its associated level of complexity, uncertainty and stakes for the purchaser. The higher the 

project complexity, the customer’s stakes and uncertainty related to the project; the higher 
are the perceived risks for the purchasing company and the more positive its attitude towards 
construction partnering. Partnering is not adopted when the project risks are perceived by the 

purchasing company as low’ (Crespin-Mazet; Portier, 2009).  
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Intervjuer gjorda av (Hagberg; Hjelt, 2011) bekräftar (Crespin-Mazet, Portier, 2009) studie att 
partnering är mer gynnsam för stora komplexa projekt med hög osäkerhet och löper under en 
längre period. Förmånen med partnering är möjligheten att påverka i ett tidigt skede med 
teknisk kunskap och erfarenhet för att minska risken för ökade kostnader vid ett senare skede. 
Det stämmer även överens med Nyströms (2007) studie som påvisar att partnering 
neutraliserar moraliska risken för beställaren vid svårdefinierade projekt. 

Att säkerställa en god kvalitet i ett tidigt stadium ökar chansen för den slutliga produkten har 
den önskade kvaliteten. Det innebär också att initiala kostnader ökar för projektet som i sin tur 
ställer krav på kapitalstarka aktörer eftersom det är både tids- och resurskrävande vid uppstart 
av partnering projekt. Orsaken till att det är mer resurskrävande är att fler aktörer är 
involverade i projektet med tätare intervall mellan. Partnering-ledare är en roll bland flera 
som har vuxit fram vid partneringprocessen. Konsultens huvudsakliga uppgift är att ha en 
neutral position mellan beställaren och utföraren och se till att samarbetet fungerar genom 
hela projektet (Eriksson, Huss, 2012).  

Vid en granskning av Trafikverket, gjord av Riksrevisionen, påpekas att en ökad användning 
av konsulter riskerar beställaren att succesivt förlora kunskapen om sin anläggning och det 
finns tendens att det skapar ett privat kunskapsmonopol i framtiden som blir svår att 
konkurrensutsätta (RiR, 2012:14). Detta gör att beställaren blir mer beroende av utomstående 
expertis och konsulter i byggprocessen oberoende av samverkansform.  

2.4 Upphandling 
Innan projektet påbörjas måste byggherren bestämma en lämplig upphandling för specifika 
projektet med hänsyn till projektets förutsättningar och osäkerheter. Från tidigare studier finns 
det tre variabler som påverkar projektets utfall och beställarens möjlighet att styra rättigheter 
och skyldigheter gentemot parterna och även nivån på samarbetsgraden. Dessa tre är 
entreprenadformen (t.ex. vem ansvarar för projekteringen), ersättningsformen (t.ex. fast pris 
eller riktpris med incitament) och samarbetsformen (t.ex. partnering). Genom att kombinera 
dessa tre försöker beställaren försäkra sig att anlita den mest lämpade leverantören 
(kompetens) för uppgiften. Fast i själva verket är det leverantören som har mer kunskap om 
sin kompetens än beställare. (Winch, 2010)  

Asymmetrisk information11 är ett dilemma som förekommer i byggbranschen. 
Konsekvenserna som uppstår är moral hazard eller direkt översätt på svenska moralisk fara 
och adverse selection som betyder snedvridet urval. Det först nämnda sker efter att parterna 
har tecknat ett avtal med varandra där ena parten ändrar sitt beteende efter att kontraktet 
signerats (Winch, 2010). Det andra är snedvridet urval, ett klassiskt exempel är ”the lemon 
problem” av Akerlof (1970). Exemplet bygger på informationsobalansen mellan köpare och 
säljare av en begagnad bil. Säljaren antas ha större kunskap om bilens kvalitét jämfört med 
köparen som inte har tillräcklig med information för att kunna göra en korrekt bedömning om 
bilen är bra eller dålig (Winch, 2010). Ett exempel i byggbranschen är upphandlingar vid 
stora och komplicerade projekt där enbart stora företag har möjlighet att delta i 
anbudsgivningen. Generellt vid anbudsgivning är snittet 4,2 per upphandling för 2011. Dock 
är det viktigt att uppmärksamma att överprövningar är relativt ovanliga i 
anläggningsbranschen där för övrigt sker flest upphandlingar (KKV, 2012:6). De ger en viss 
indikation att konkurrens är relativ låg vid t.ex. vid upphandlingar av stora komplexa projekt 
över tröskelvärdet som orsakar ett snedvridet urval för beställaren. 

                                                
11 Är när ena parten har mer information än den andra.  
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Vid upphandling av partnering projekt så har tidigare studier påpekat att partnering är mest 
lämpad vid mindre kompletta förfrågningsunderlag (FU), vid projekt som löper hög risk av 
osäkerhet eller komplexitet (Nyström, 2007). Vid mindre kompletta FU exponeras både 
aktörer mot risken för opportunism12 (moralisk fara) och genom att tillämpa partnering 
neutraliseras möjligheterna att utnyttja varandra. Fast Nyström slår fast i sin studie att 
partnering är oberoende av hur komplett FU avseende på offentlig upphandling där relativt 
kompletta FU måste tillhandhållas för att skapa en god konkurrensutsättning. Parallellt 
minskar transaktionskostnader vid omförhandling av mer noggranna FU med hjälp av 
partnering. Genom sin empiriska observation slår Nyström fast att hög osäkerhet eller 
komplexitet inte förebyggs med mindre kompletta FU men istället förebyggs med ett 
strukturerat arbetssätt alltså samarbetsformen partnering.  

2.5 Partnering & LOU 
Efter 15 juli 2010 genomfördes en förändring i LOU som resulterat i möjligheten att 
upphandla med partnering som grund. Lagen gäller när offentlig byggherre upphandlar av 
varor och tjänster. Det som skiljer sig är istället för att upphandla efter ”lägsta pris” så sker 
upphandlingen på ”ekonomiskt mest fördelaktiga lösningar för kunden”. Det innebär att man 
tar hänsyn till mjuka parametrar i förfrågningsunderlaget och i stort sätt vilka parametrar som 
helst kan användas. Flesta fall kan det vara värdering av kompetens och erfarenhet vid sidan 
om anbudet. Bara de motiveras samt tydliggörs hur utvärdering går tillväga vid 
anbudsgivningen. I flesta fall brukar 80 % bestå av mjuka parametrar och 20 % för fasta 
parametrar i förfrågningsunderlaget (Eriksson, Huss, 2012). 

Innan har det varit otydligt om hur beställare kan förhandla före anbudet och efter anbudet 
gällande LOU. Efter att nya EU-direktiv gör det möjliggör för beställaren att föra en öppen 
dialog innan projekteringen som kallas för ”konkurrenspräglad dialog”, för att på sätt 
säkerställa den fördelaktigaste lösningen för beställare med avseende på rättsfrågor, 
finansiering och tekniska detaljer. (Fernström, 2007). 

2.6 Entreprenadform 
Gällande entreprenadformer är partnering oberoende av vilken entreprenadform som väljs för 
projektet (Eriksson, Huss, 2012). En lämplig entreprenadform beror av förutsättningar för 
projektet och beställarens upphandlingsstrategi (Olsson, 2012). Det betyder att partnering 
regleras istället efter den entreprenadform som har valts för projekt och bestäms utefter 
[AB04] och [ABT06] då dessa har tillämpats (Eriksson, Huss, 2012). 
 
I utförandeentreprenad [AB04] är beställaren ansvarig för projektering och entreprenören 
ansvarar för utförande dvs. byggande.  I förfrågningsunderlaget redovisar beställaren i detalj 
vad som begärs. Det som kvarstår nu är att entreprenören prissätter förfrågningen under 
anbudsstadiet och därefter påbörjar utförande (Olsson, 2012).  
 
Vid totalentreprenad [ABT06] är entreprenören ansvarig både för projektering och utförande i 
förhållande till beställaren. Då redovisar beställaren inte i detalj vad som begärs utan krav på 
form av funktioner, egenskaper och användning. Utefter kraven utformar entreprenören 
detaljerade handlingar och därefter påbörjar utförande och riskförskjutningen sker helt och 
hållet på entreprenören. 
 

                                                
12 Ett tillfälle som möjliggör fördel till ena parten.  
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Mest fördelaktigast vore totalentreprenad för partnering, när entreprenören kommer in i tidigt 
skede och aktivt deltar i detaljprojekteringen. Det som talar för utförandeentreprenad är att 
beställaren har större kontroll och inflytande av slutprodukten, beställaren har 
funktionsansvaret som bidrar till val av mer långsiktiga hållbara lösningar. Entreprenören 
kopplas in efter projekteringsskedet och genom att kombinera aktiv design underlättas 
samverkan mellan parterna och ändringar kan ske utan större konsekvenser på kostnader. 
(Olsson, 2012)  
 
Trafikverket har gått in med en inställning och förordat totalentreprenad som en lösning till 
ökad produktivitet i anläggningsbranschen. Det har dock visat sig att totalentreprenad inte 
uppnår tillräcklig konkurrens och produktiviteten skiljer sig inte från en utförandeentreprenad. 
Huvudentreprenören får större frihet gällande projektering och utförarande och hur kan 
beställaren i ett partnering projekt ha möjlighet att påverka om allt ansvar ligger på 
entreprenören. Något som också sammanfattades var att totalentreprenad kan medföra en risk 
för beställaren att bli beroende av entreprenören när det gäller förvaltningen. Ovanliga 
reservdelar och kompetenskrav kan öka kostnader för drift och underhåll av anläggningen. 
(RiR, 2012:14). 
 
Vid närmare granskning av entreprenadbestämmelserna så står det i både [AB04] och 
[ABT06] att alla entreprenader ska samverkan ske. I förorden till avtalen nämns att en öppen 
dialog ska fortlöpa genom projektet och att samverkan är nödvändig för ett gott resultat:  
 

“Med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av 
entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. 

Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den 
allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.” (s. 3). 

Och i senare del, i 3 kap § 2 står det att ett startmöte ska innan projektet påbörjas samt att 
kontinuerliga möten ska hållas med jämna mellanrum i 3 kap § 3: 

”Ett startmöte skall hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid mötet skall parterna gå igenom 
kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, precisera 

formerna för informationsutbyte mellan parterna samt behandla övriga frågor av betydelse 
för parternas samverkan. Beställaren skall föra protokoll vid startmöte och protokollet skall 

godkännas av respektive parts ombud genom underskrift. Beställaren skall kalla till 
startmöte.” (AB04 s. 15, ABT06 s. 17). 

2.7 Ersättningsformer 
Två grundläggande koncept finns vid ersättning, en prisbaserad ersättningsform och en 
kostnadsbaserad ersättningsform.  
 
Prisbaserad ersättningsform baseras på att en betalning sker i utbyte av tjänst eller leverans 
och beställaren har inget intresse av vad det kostar för entreprenören. Priset är framförhandlad 
i anbudstadiet dvs. fast pris eller mängd relaterat.  
 
Kostnadsbaserad ersättningsform baseras istället på verkliga kostnader för entreprenören. Här 
har beställaren en mer aktiv roll att påverka och styra de verkliga kostnaderna för projektet. 
Exempel på former är löpande räkning, riktpris med incitament och budgetmodellen. Det 
förutsätter att öppna böcker används för att trygga kostnadsstyrningen. (Olsson, 2012) 
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Ersättningsformer gällande partnering 
Partneringformen skapar goda förutsättningar med att utnyttja partnernas kunskap och 
erfarenhet i tidigt skede. På så sätt bidrar arbetsformen till ett mer integrerad kunskapsutbyte 
bland parterna samt skapar möjlighet att välja en lösning utifrån helhetssyn som både tar 
hänsyn till kvalitét och kostnad (Kadefors, 2012).  Det kräver att ersättningsformen stödjer 
och stimulerar samarbetet mellan beställare, entreprenören, underentreprenörer och förvaltare.  
Enligt Olsson ska ersättningsformen underlätta: 
 

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 

 
Olsson upplyser om att fast pris är alldeles för låst ekonomiskt, priset är konkurrenssatt och 
stora förändringar medför nya förhandlingar i ÄTA-arbeten och att löpande räkning medför 
att beställaren står för 100 % av den ekonomiska risken samt svårt att prognostisera 
slutkostnaden.  
 
För att partnering ska vara effektivt förslår Olsson ett upplägg där den råa 
produktionskostnaden görs rörlig dvs. redovisa verkliga produktionskostnader. Sedan bör det 
kombineras med en fastpris del (i kronor, inte procent) innehållande entreprenörens vinst och 
för administrationsdelen. Fastpris delen upphandlas i priskonkurrens och det bör även 
tillämpas på leverantörer och konsulter.   
 
Denna form kan sedan kombineras med riktpris med incitament för produktionsdelen och 
eller uttalade mervärdeskapande som ska uppnås för beställaren.  
 

2.8 Incitament 
Incitament är ett verktyg för belöning/bestraffning som används i partnering och kan utformas 
och användas på olika sätt. Vanligast är att vinsten eller förlusten fördelas 50/50 mellan 
beställare och huvudentreprenören. Det finns även andra varianter istället för riktpriset med 
incitament som kallas för budgetmodellen. Det är ett bonussystem som grundar sig på att en 
entreprenör lyckats uppnå strategiska mål eller kriterier som beställare har ställt krav på. Detta 
kan vara sådant som underskrider budget, tid, minskade arbetsolyckor eller nöjd kund index 
(Eriksson, Huss, 2012). 

Något som användes i större utsträckning utomlands är ”PPP” – Public Private Partnership 
eller även kallad ”OPS”- Offentlig Privat Samverkan. Det innebär att beställaren säkerställer 
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att slutresultatet håller en god kvalitét genom att förskjuta ansvaret på utföraren som får 
uppdraget att finansiera, bygga och driva en offentlig nyttighet under förutbestämd tid 
(Eriksson, Huss, 2012). Under denna studie pågår ett projekt NKS – Nya Karolinska Solna 
som är upphandlad enligt OPS lösningen och som blir färdigt 2017 (NKS, 2012).  

2.9 Uppföljning 
Vid början av varje projekt hålls ett uppstartsmöte/workshop där alla aktörer får träffa och 
lära känna varandra, på sätt öka tilliten och samarbetet för att sammanställa gemensamma 
mål. Dessa möten följs upp under projektet med täta mellanrum, avstämning för att se om 
målbilden hålls och även ett uppföljningsmöte hålls efter projektet är klart. Syften med 
mötena är ständigt förbättra planprocessen och förebygga ”flaskhalsar” som uppstår under 
projektets gång. Arbetsgången tar tillvara på aktuella misstag eller framgångar så att dessa 
förebyggs eller implementeras gällande aktuella stegen i byggande.  

Vid avslutande möte görs en uppföljning av projektets där erfarenheter utbyts och målbilden 
utvärderas. Detta för att tillhandhålla kunskap och erfarenhet från varje genomförd 
partneringprojekt till näst kommande partneringprojekt (Eriksson, 2007). Detta är dock mer 
komplicerat i verkligheten av flera faktorer och oftast sker uppföljningar med stort inslag av 
självutvärderingar, för att det är lättast att mäta. Alltså att beställaren och entreprenören 
utvärderar samarbetsklimatet med att betygsätta varandra och beroende på betyget om det är 
högt eller lågt bestämmer om projektet är lyckat eller inte (RiR, 2012:14).  

Byggbranschen är projektstyrd alltså varje projekt är unikt, enstyckstillverkning därmed svårt 
att applicera en universal lösning (Hellard, 1995). Vid upphandling av nästkommande projekt 
antas att samma aktörer ska upphandlas men det är inte självklart när upphandling sker i 
konkurrens med undantag för strategisk partnering där ett samarbete kan gälla i fyra år 
(Eriksson, 2007).  

 
3. Partnering i verkligheten 
 

3.1 Djupintervjuer  
 
Intervjuerna är baserade på ett intervjuformulär, se bilaga 1. Här nedan presenteras en 
sammanställning av svar från respondenterna som är relevanta för arbetet. Svaren är indelade 
i tre övergripande grupper; innehållet (vad partnering innebär), användning (hur partnering 
används), och skapande (varför partnering).  

3.2 Innehållet 
Som tidigare nämnts i arbetet är begreppet partnering tvetydigt bland aktörer. Även bland de 
intervjuade sades bland annat: 

”Begreppsförvirringen är ju total, förtroende entreprenader, entreprenad samverkan, utökad 
samverkan och allt vad det heter och egentligen är det olika ord för samma sak, det är ett 

arbetssätt” – B1 

”Det finns ingen vedertagen nomenklatur, några säger riktpris andra säger målpris eller 
vissa kallar partnering andra samverkan. Det är ett problem, begreppen tolkas på olika sätt 
beroende på vem man pratar med. Att ha en vedertagen nomenklatur för just partnering.” – 
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K1 

Även bland de intervjuade sades att partnering är mer resurskrävande i tid och engagemang 
för beställare: 

”Partnering tar mycket tid, främst i det första skedet. Beställaren måste vara med och vara 
mer aktiv” – B1 

”Självklart blir det lite mer timmar i samverkansprojekt än traditionell form.”– B2 

Det i sig är ett sätt för beställaren att skapa tillit i relationen som var en grundförutsättning för 
partnering skulle fungera: 

”I den vanliga entreprenadbranschen förekommer tjuv- och rackarspel relativt ofta. Så 
kommer man rätt i partnering så slipper man det, får ett förtroende.” – B4 

Med hjälp av samarbetet ökar förtroende som i sin tur medföra att gränser suddas ut bland 
aktörer. Det gör att partnering bedöms som ostrukturerad i branschen. Generellt bland de 
intervjuade poängterades att det måste vara rätt individ som är intresserad av ett arbetssätt 
som gäller vid partnering.  

 
”Ibland får partnering något slags rykte över att vara mjukis, flum och det tycker jag att man 
ska försöka ta bort. Det handlar om ordning och reda och att ha struktur, vara formell i det 

arbetssättet.” – K1 
 

”Jag tror absolut att den här typen av arbetsformen har kommit hit för att stanna. Som sagt, 
det hänger ju mycket på vilka personer det är. Tittar man på ni som kommer från skolan, ni är 

vana att jobba i grupp, ni är vana att lösa problemen gemensamt.” – K1 
 

3.3 Användning 
Ur intervjuerna går det erhålla att partnering vid introduceringen av konceptet skulle vara det 
billigare alternativet eller mer ekonomiskt fördelaktig för beställaren. Främst skälet är att ett 
samarbete sker under längre period som medför att aktörerna ständigt anpassar sina 
verksamheter till varandra. Det har i sin tur visat sig att samarbetsklimatet är mer avgörande 
för beställaren vid tillämpningen av partnering. Även att partnering används för att förebygga 
komplexiteten i ett projekt som tidigare påpekats i arbetet. 
 
”När man sålde in det till politikerna så var ju den ekonomiska moroten som var drivkraften, 

men det är en del av konceptet. Det är ju ett roligare sätt att driva projekten.” – B3 
 

”Så oändligt mycket enklare och roligare och bättre att arbeta” – B1 
 

”Samarbetsformen partnering är fastställd innan projektet. Man utgår ifrån projektets 
komplexitet och kvalitét, vad ska vi göra och hur det ska utföras. Så som i Stockholm i 
tätbebyggt område där många kringliggande orsaker som måste tas till hänsyn, andra 

människor runt omkring, ledningsdragning som ska samordnas osv.” – B1 
 

”Varje projekt är ju exklusivt på sitt sätt, så beslutet tas efter vilka förutsättningar projektet 
har.” – B2 
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”Samarbetsklimat blir också bättre i partnering projekt men om det reducerar kostnader 
genom att produktivitet ökar vet jag inte. Spontant känns som att det gör, men om det finns 

någon mätning på det vet jag inte.” – B2 
 
Med underlättad upphandling i LOU gör att strategisk partnering har fått större utveckling i 
Sverige och partnering.  
 

”Största förändring från 2003 är att partnering fått upp lite fart, främst i strategisk 
partnering.” – B4 

 
”Partnering sker vid upphandling under LOU där mjuka parametrar beaktas. Idag är det fyra 

projekt som pågår i partnering i halvmiljardsklassen. Inga hinder att använda sig av 
partnering under LOU. Bara man använder sig av lagstiftningen rätt och konkurrensutsätter 

på rätt sätt” – B4 
 
Med hänsyn till komplexitet och storleksordning på projekt förekommer det snedvridet urval 
för beställaren vid upphandling av partneringprojekt. Bland de intervjuade nämndes att enbart 
de stora bolagen har möjlighet att lägga bud.  En förändring som verkar har skett är i 
omvändpåverkning, där entreprenören marknadsfördes sig som den som satsar på samverkan 
och gör det fortfarande. Beställare är mer medveten och är den som efterfrågar partnering i 
projekt, beroende på projekts förutsättningar. Dock erbjuder de flesta entreprenörer någon 
slags partnering upplägg och försöker på så vis öka marknadsandelar.  
 
 
”Det är ganska säkra entreprenader för entreprenören tycker jag. Dem har sitt hemma från 
första början. Dem måste klanta till sig ganska ordentligt för att det ska bli en förlust affär.” 

– B3 
 

”Det är inte så många som kan lämna anbud förutom dem fyra stora. Det borde ha varit fler 
anbud, upphandlingen var på 135 miljoner det är ett projekt på 300 miljoner totalt.” – B2 

 
”Det som fattas i dem här projekten är att få in dem mellanstora företag, inte bara dem fyra 

stora.” – B3 
 

Dem här mjuka parametrarna, samarbetsförmågan och personliga egenskaper är helt unikt 
för byggbranschen dem har ju aldrig frågat efter förut. Detta har kommit med partnering, 

man vill hitta individer som passar just för det här arbetssättet. Detta här kommit på senaste 
åren. Det här fenomenet har funnits bland andra yrken blandat annat i konsultbranschen som 
måste försöka sälja in sig och sina tjänster medan entreprenören har alltid känt att dem kan 
mycket mer än andra och behöver inte marknadsföra sig lika mycket eller på samma sätt. – 

B1 
 

”Många entreprenörer kör sina egna slags ”samverkansupplägg” som skiljer sig 
någorlunda. En entreprenör som vi har samverkan nu hade ingen slags samverkans modell 

eller koncept, men det i för sig var inget negativt.” – B2 
 

Ekonomiska aspekter, incitament och ersättning är viktiga verktyg som påverkar samarbetet 
mellan parterna. Här nämner de intervjuade hur det appliceras och påverkar. 
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”Oftast i partnering projekt är det just den här punkten som är jobbigast är ju när det 
handlar om ekonomi. Man har inte riktigt klart för sig vad som är målpris reglerande. Viktigt 

att tydliggöra det i avtalet.” – B3 
 

 ”Vi kör oftast med en fast del och en rörlig del, vi kör oftast med två skeden. Efter skede ett 
har vi tagit in en oberoende kalkylator som har kalkylerat offerterna och jämfört dem mot 

varandra och se vart dem skiljer sig. Oftast sitter man skruvar här och där, diskussioner förs 
om vem som har rätt och vem som har fel.” – B3 

 
”Då låser man entreprenaden tillsammans, nu säger vi att det här kostar 100 och om jag som 
beställare inte håller på att ändra någonting så har entreprenören möjlighet att göra sina bra 
inköp och planering av projektet. Då har han den avansen att tjäna pengar i den rörliga delen 
också. Där har vi incitamentet att vi delar på vinsten om det går under riktpriset. Men det är 

några entreprenader som tycker att det är ingen vits med det där, det är bättre om 
entreprenören får göra bra upphandlingar. Resonemanget är inte färdig diskuterat än.” – B4 

 
”I alla entreprenader har vi en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är ju vinst och 
administration för projektet. Om man är smart när man bygger och den fasta delen blir 

mindre än den jag får i ersättning ifrån beställaren får han ju oavsett. Om den fasta delen är 
15 miljoner och dem lyckas få kostnader på 13 miljoner så tjänar entreprenören 2 miljoner 
redan där. Och om jag ändrar någonting där eller lägger till så får dem ändå betalt.” – B4 

 
Många är överens även att partnering inte är det billigaste alternativet som tidigare 
argumenterats. 
 
”Partnering behöver absolut inte bli billigare. Framför allt inte när det gäller ekonomi, ska 

man ha klart för sig.” – B3 
 

 ”Det blir ju inte billigare bara för att man kör partnering. Det man kan tjäna litegrann på 
som jag har sätt genom åren det är ju att man gör en anpassad projektering. Att man gör dem 

handlingar som man verkligen vill ha, vilket innebär att ibland har vi något lägre 
projekteringskostnad faktiskt i partnering projekt, men entreprenaden är inte billigare.” – B4 

 
Ständig förbättring och erfarenhetsåterföring är komponenter som tillkommer vid partnering. 
Mycket tyder på att uppföljning i projekt förekommer men att erfarenhetsåterföringen är 
delvis bristfällig bland de intervjuade. Väl en uppföljning sker grundas den i princip på 
utvärderingsmall som både parterna svarar på och betygsätter.  
 
”Men inget riktigt uppföljningssystem, bristvarigt. Vi är inte världsmästare på att sprida till 

andra.” – B1 
 

”Vi är ju en återkommande kund och vi gör därför utvärderingar av varandra.” – B4 
 

”Lärande organisation, ambitionen finns ju där men inget särskilt system” – B3 
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3.3 Skapande 
Effekterna av partnering är entreprenören blir delaktig i tidigt skede som gör att 
förutsebarheten ökar för beställaren men även att beställaren har möjlighet att påverka 
produkten längre fram i projektet utan större påverkan på ekonomin. Främst av att det är mer 
fokus på att lösa problemen än kostnader. Något som är grundläggande för beställaren är 
flexibilitet, tid och kostnader. Flexibilitet uppkommer när partnering tillämpas, att utnyttja 
resurser på ett effektivt vis. Många beställare är tidsberoende av terminsstarter etc. det gör att 
snabbhet efterfrågas, att kunna starta upp projekt snabbt och enkelt samtidigt som de blir 
färdigställt i tid.  Ytterligare att slutkunden är med vid utformande av produkten.  
 

”Drivkrafterna är att man blir flexibel, delvis beroende av samverkan.” – B2 
 

”Partnering möjliggör samarbeten i alla led och riktningar, jobbar ytterst med att få in 
slutanvändande i projektet samt förvaltningen är med på ett hörn.” – B3 

 
”Det är den stora drivkraften för offentliga beställare att dem personer som är med i 

projektet ägnar sig åt att lösa problemet i projektet. En annan huvudsak att vi vill köra 
partnering är att få en uppskattning på kostnader och det tycker man att man får i tidiga 

skeden nu.” – B4 
 

”Man försökte inte då tyckte jag försöka lösa problemen eller utmaningar, man utnyttjade 
risktillfällen till att tjäna pengar.  Parterna satt i sina egna skyttegravar, efter kontraktet 

skrevs på så hoppade båda in i sina skyttegravar och skjut på varandra. Istället för att arbeta 
tillsammans för att få en bra produkt och en lösning för alla parter då.” – B3 

 
”Så tycker jag personligen att det är just det här med öppenhet, tar upp problematik och löser 

det tillsammans istället för att stirra sig blind på ekonomin och man vet knappt vad man 
bygger för något.” – B2 

 
“för det första vet jag bättre på vad saker och ting kostar, vilken tid det tar och när är det bra 

att utföra det. Jag vet också vad entreprenören verkligen behöver ha för handlingar och 
resterande som jag sitter och ritar på behöver han inte som han i självverket kommer rita 

ändå.” – B4 
 

”Jag frågade faktiskt en beställare varför dem väljer i partnering hela tiden? 
– Dem ansåg att dem fick en bättre produkt till ett pris dem förstår.” – K1 

 
Det skapar även konkurrens vid upphandlingar genom att ha strategisk partnering avtal med 
flera leverantörer. 

 
”Vi ska försöka göra en ny upphandling i partnering men istället för att ha en entreprenör så 
ska vi ha tre entreprenörer. Stora fördelar med det är istället för att ha en beräkningskonsult 

som sitter och jämför systemhandlingar. Nu är alla tre entreprenörer och räknar på 
systemhandlingar och på det sätt konkurrensutsätter dem med varandra.”– B3 

 
Dock är det mer krävande och det skapar att det är fler som är involverade i processen. Det 
gör att rätt folk eftersträvas också men samtidigt är det svårt att skapa kontinuitet. 
 

”Det tar lite tid när alla är med på banan, man är konservativ i byggbranschen och man är 
van att jobba för sitt företag.” – B3 
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”Kan ju vara ganska många personer som har bytts ut under resan. Det behöver inte vara 

någon nackdel, det handlar mera om att få in rätt typ av personer. Kontinuiteten får inte bli 
påverkad om man inte byter ut dem ledande rollerna.” – K1 

 
”Sen är det beroende på projektet storlek, det kostar ju pengar också man har ofta workshops 
med massor av människor, jag kostar pengar. När man har workshops så faller det massor av 

produktionstid, timkostnader ökar.” – K1 
 

”Man ska försöka eftersträva att folk stannar kvar genom hela processen, i alla fall ha kvar 
dem ledande befattningar så finns det förutsättningar för att det ska bli lyckat.” – K2 

 
”Det kräver att jag har någon slags organisation som är minst lika duktig som 

entreprenörerna, så är det och det är inte alltid man har det. Det kan hända att det blir 
dubblaposter men trots att det är så, så kan man säga hade man gjort en färdig handling och 
gått ut och frågat. Så hade jag ändå varit tvungen att ha gjort allt det där och även hade gjort 

lite mer än vad det behövs.” – B4 
 

Ett argument är att riskerna minskar för båda parterna, partnering neutraliserar 
opportunismen.  
 
”Man pratar också om det här med risktagande, sen är det svårt med det här med risker. Ett 
av argumenten i partnering är att dela risktagningen i projekten, så länge det går bra så går 
det bra. Men när det väl hettar till och det handlar om pengar. Pengar är alltid svåra frågor. 

Men ett svårt definierat projekt är ett bra argument.” – K1 
 

Här menar beställaren om entreprenören är effektiv med sin organisation kan vinsten bli större 
i den fasta delen. Men även att entreprenören kan göra bra inköp något som har ökat med 
partnering, beställaren har större insyn i huvudentreprenörens upphandlingar. 
 

”Jag ansar att både riskerna och möjligheterna ska vara lika fördelade, det är ju en 
bedömningsfråga. Entreprenör ska alltid ha i åtanken att han kan tjäna pengar om han är 

smart.”– B4 
Å andra sidan tycker en annan beställare att det är mindre bra att inte ha någon insyn i fasta 
delen av entreprenören.  
 

”Beror på vilken incitamentsmodell man har lagt upp. Finns det ingen morot för 
entreprenören att bygga billigare, varför ska dem göra det då. I för sig så ingår redan i mål 

priset en vinst för entreprenör i fasta delen. Dem vettt ju vad dem kommer tjäna på det här om 
man följer målpriset. Den tycker jag är dålig i ett partnering projekt om man kör med öppna 
böcker. Det är nästan 20 miljoner i vårt projekt där vi inte har någon insyn alls. Det är bara 
för dem att fakturera dem här 20 miljonerna, vi har ingen aning om det har kostat 14 eller 25 
miljoner för dem. Det är den delen som har varit svår att komma överens om, hur mycket ska 

det vara.” – B3 
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4. Analys 
Bearbetning av intervjuerna är kategoriserade i tre övergripande grupper. Dessa områden 
presenteras i figur 4. I analysen kommer mindre ämnesområden inom övergripande grupper 
analyseras och kan appliceras under fler av de övergripande grupperna. Läsaren bör beakta de 
komplexa samband som råder över ämnesområden och övergripande områden och dessa kan 
överlappa varandra.  

 

Figur 4.  
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4.1 Analys av intervjuerna 
En summering av intervjuerna se tabell 2. Från tabellen kan man utläsa att erfarenheten från 
respondenterna varierar mellan 17-40 år. Dock betraktas alla som erfarna, bedömning grundar 
sig på alla företag som söker medarbetare med minst 10 års erfarenhet. 25 år är medianen på 
erfarenhet. Medelvärdet för antal genomförda partnering projekt är 5,3 och medianen ligger 
på 4 som presenteras inom parentes i tabellen. Antalet partnering projekt (inkl. strategisk 
partnering) grundar sig på färdigställda projekt och dessa utgår efter ”Partneringblomman”. 
Vissa beställare hade erfarenhet från tidigare samverkansformer innan partnering begreppet 
utvecklades, dessa projekt är inte inräknade.  

Mest återkommande nyckelordet bland intervjuerna var ordet komplexitet därefter 
arbetsklimat, bättre produkt, risker och incitament osv. Sju intervjuer genomfördes fast bara 
sex syns i tabellen, intervjun av B3 genomfördes två intervjuer i organisationen på två olika 
individer.  

Tabell 2. 

Beställare (B), 
Konsult (K) 

B1 B2 B3 B4 K1 K2 Snitt 

Erfarenhet (år) 23 36 20, 25 40 25 17 26,6 
(25) 

Antal partnering 
projekt 

4 7 3, 7 4 10 2 5,3 

(4) 

Avtal, partnering 
projekt (PP), 
strategisk 
partnering (SP)  

AB 
med 
PP  

ABT 
med 
PP 

ABT 
med 
SP 

50/50 
AB, 
ABT 
med PP  

ABT 
med SP 

- -  

Nyckelord – Förekommer flest gånger i alla intervjuer, efter nummerordning 

1. Komplexitet (6 av 6) 

2. Arbetsklimat, bättre produkt, risker, incitament (5 av 6) 

3. Flexibilitet, rätt prisbild, rätt person (4 av 6) 

4. Investering, inte billigaste alternativet, låta utföraren tjäna peng (3 av 6) 
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4.1.1 Innehållet 
Överlag är man överens av att partnering är ett arbetssätt och det har tidigare studier visat. 
Även att en gemensam nomenklatur för partnering är fortfarande bristvarig i branschen och 
detta har även bemärkts av Rhodin, Winch och Gould & Joyce. Att beställaren har möjlighet 
att ta in entreprenören i tidigt skede ökar också möjlighet till flexibilitet. Det ger utrymme för 
beställaren att starta upp ett projekt mycket fortare utan risken för allt detaljerad projektering.  

Att samarbete tidigt i projektet minskar projekteringskostnader men samtidigt är det mer 
resurs- och tidskrävande för beställaren när fler aktörer är inblandade. Argumentet är att 
slutprodukten ska vara mer kundorienterat och anpassad till dess verksamhet.  Av intervjuerna 
framkommer att partnering är här för att stanna och kommer förmodligen används i större 
utsträckning i framtiden mestadels för att yngre generationen som kommer i kontakt med 
konceptet har lättare att arbeta in sådan miljö.  

4.1.2 Användning 
För att partnering ska fungera korrekt är tillit och gemensamma mål de viktiga 
komponenterna. Det framkommer även i intervjuerna att tilliten är nyckel till framgång och 
mycket beroende på personer involverade i projektet. Samarbetsklimatet är en stor del i 
partnering främst för att offentliga beställare som är en återkommande kund. Tidigare har 
partnering argumenterats för att sänka kostnader men huvudsakliga drivkraften är 
samarbetsformen.  

Från tidigare studier har det varit främst entreprenören och konsulter som förordat partnering 
(Eriksson, 2006).  Från intervjuerna framkommer en tendens att beställaren är initiativtagare 
till partnering. Skälet är att projektet skulle gynnas av samarbetsformen partnering främst av 
det är svårt att definiera i förväg vad som ska byggas, komplexiteten är hög.  

En ökning av strategisk partnering har ökat jämfört med tidigare år. Vid upphandlingar är 
antalet anbudsgivare relativ låg eller enbart dem fyra stora medverkar. Detta beskrivs i 
litteraturstudien som snedvriden urval. Främsta skälet är att vid upphandlingar så är 
kriterierna av ”mjuka parametrar” väldigt höga. Många av medelstora företag får inte 
möjligheten bara för att dessa inte uppfyller kriterierna. Flera av beställare påpekade att det 
måste vara rätt person för uppgiften och att erfarenhet har en liten betydelse. Det är viktigare 
att personen är nyfiken och intresserad av att arbetssätt som partnering. Då borde de dessa 
mjuka parametrar inte utgå utifrån erfarenhet av partnering projekt för att öka chansen för 
mindre bolag att testa på partnering. En beställare uttalade sig att många entreprenören har 
sina egna partnering koncepten, men att en entreprenör som de har jobbat med hade inget 
egen utvecklat koncept som i för sig var inget nackdel mer av en fördel. Beställaren och 
entreprenören kunde utforma gemensamt ett koncept som var knutet till verksamheten som 
beställaren bedrev. Gällande entreprenadformen så används totalentreprenad vid strategisk 
partnering och en jämn fördelning mellan utförande- och totalentreprenad vid 
partneringprojekt. Främsta skälet att totalentreprenad användes vid strategisk partnering är att 
garantitiden är längre. Entreprenadformer var ett sätt för beställaren att styra skyldigheter 
respektive rättigheter för att försäkra att slutprodukten håller kvalité till önskad nivå.  

Incitament och ersättning är något som är viktig oavsett vilken projektform som väljs. Det 
framgår från intervjuerna att det svårt att definiera vad som styr målpriset vid 
programändring. Som tidigare nämnts så är konceptet fortfarande under en mognads fas och 
många är inte vana att arbeta på det här sättet och lätt att hamna i ÄTA tänket. Även att insyn 
varierar från projekt till projekt, vissa beställare påpekade att de skulle vilja ha full 
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transparens t.ex. i att se vilka kostnader utföraren har i fasta delen där en del av vinsten finns 
för utföraren att hämta. Vissa beställare är mer inställda på att slopa incitament från målpriset 
helt och hållet, istället införa ett bonussystem för utföraren när den gör prisvärda inköp. 
Argumenten är att de kan tjäna mer vid inköp än att fokusera på att komma under målpriset.  

Finns ingen riktig strukturerad uppföljning av upphandling bland dem intervjuade. Som 
tidigare nämns är uppföljning bristfällig eller att utvärderingar på samarbetsklimatet 
betygssätts mellan parterna. Förmedling av erfarenhet är begränsad till individen än till 
organisationen. Kunskapsnivån om partnering är bunden till enskilda individer inom 
organisationen som medför att beställaren måste förlita sig på utomstående kunskap. 
Partnering syfte är att skapa kontinuitet i arbetet men i byggbranschen där omsättning på folk 
är hög är det svårt att försäkra sig som beställare att ledande personer är kvar genom hela 
projektet, oftast pågår projekt i flera år. 

4.1.3 Skapande 
Förutsättningar som skapas av partnering är att beställaren får en bättre prisuppfattning av 
kostnader och en bättre produkt. Alltså vet beställaren vad saker och ting kostar redan i tidigt 
skede. Bättre produkt behöver inte byta bättre i kvalitét eller dyrare men mer att det är en 
produkt som beställare har önskat sig eller fått vara med och utformat. Alla beställare har 
väldigt krävande hyresgäster som har önskemål för sina verksamheter. Hantering av risker 
utförs gemensamt på sätt minimeras tjuv- och rackarspel men det krävs att båda parterna har 
samma agenda från dagen då kontraktet skrevs på. Som tidigare nämns så minskar 
opportunismen med att partnering tillämpas och inte att systemhandlingar är mindre 
detaljerade. 

Flexibiliteten och tidshållning erhålls också utav partnering. Flexibilitet är att beställaren har 
möjlighet att påverka produktvalet i senare skeden utan att påfresta ekonomin jämfört om det 
vore en traditionell genomförandeform. Samtidigt som snabbheten (tidshållningen) gör att 
projekten kan startas relativt snabbt och oftast bli klar i tid.  

5. Diskussion/Slutsats 
 

5.1 Frågeställning 
Arbetets uppgift var att besvara på om: 

Om ”ett roligare sätt att arbeta” i partnering är främsta argumentet för 
beställaren och om slutprodukten verkligen blir bättre?  

Med hjälp av arbetet går det att förklara ”ett roligare sätt att arbeta” är ett exempel på de 
studerades sätt att beskriva den utveckling som skett. Ur citatet kan vi utläsa att det kan vara 
roligt att arbeta tillsammans som kontrast till hur det var tidigare med konfrontation. Om 
slutprodukten är bättre är däremot svårt att avgöra utifrån studien. Däremot upplevs 
slutprodukten som bättre för beställaren, inte att produkten i sig har bättre kvalitét eller 
billigare än en annan produkt men att beställaren fått det han har önskat. Dock bygger inte på 
några faktiska systematiska uppföljningar. 

Många av partnering projekt är stora projekt och det gör också att enbart dem stora 
entreprenörer kan medverka i budgivningen. Det medför också att konkurrensen är bristfällig 
och på så vis kan kostnaderna öka om entreprenören är medveten om att han är en av få på 
marknaden som har resurser att genomföra stora komplexa projekt.  
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Finns också tendens till att byggbranschen kan bli mer fragmentiserad än vad den redan är och 
mycket beror på att beställaren förlitar sig mycket på utomstående hjälp. Även om det ökar till 
fler jobbtillfällen nu, behöver inte det betyda att vi får tillräckligt värde ut av våra skattemedel 
i framtiden.  
 

5.2 Rekommendation 
Uppföljningen är fortfarande bristande från enskilda projekt. Där borde företagen eller 
beställaren försöka investera i system som systematiskt samlar in erfarenheten från varje 
projekt. Det kommer öka kunskapen inom organisation men även lyfta fram framgångsrika 
projekt som andra kan ta lärdom av. På så vis driva vidare utvecklingen av svenska 
byggbranschen. Branschen är alldeles för hårt kritiserat i debatter generellt vilket gör att man 
aldrig kommer ut den negativa spiralen. Många lyckade exempel lyfts fram t.ex. 
Norrortsleden men som inte får samma uppmärksamhet i media som negativ kritik får.  

5.3 Fortsatta studier 
Något som dök upp under studien är hur partnering påverkas vid olika entreprenadformerna, 
totalentreprenad och utförandeentreprenad. Om hur dessa skiljer sig från varandra och hur 
beställarens förmåga att påverka produkten och vilken entreprenadform är mest lämpad vid 
partnering. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1. – Intervjuformulär 
Allmänt 

• Hur många år har du arbetat inom fastighetsbranschen/byggbranschen? 
• Vad är din roll i organisation och vilka är dina huvudsakliga uppgifter? 
• Hur många partneringprojekt har du arbetat med? 

 
Inställningar och åsikter 

• Vad är den huvudsakliga orsaken till att Ni vill arbeta med partnering?  
 

• Vilka drivkrafter finns det för en statlig beställare att använda sig av partnering? 
(besparing, få mer av utfört för samma peng, få bättre samarbetsklimat)  
 

• Vem/vilka är initiativtagare till val av partnering? (Beställare/Entreprenören externa 
konsulter)  

 
• Fördelar med partnering är ökad produktivt och reducerad kostnad, tycker du att detta 

stämmer överens med dina erfarenheter och bedömningar? 
 

• Anser Ni att det för en statlig beställare finns incitament att bygga billigare för att 
spara pengar till statskassan. ( Fråga är inte ställd för att provocera mera för att få ett 
grepp om synsättet kring detta.) 

 
 
Upphandling, kunskap och kostnad 

• Vilken partnering modell (varianter) har på senare tid utvecklats och blivit mer 
anpassad till svenska marknaden? (uppdelad upphandling, fas 1 & fas 2) 
 

• Vid framtagning av förfrågningsunderlaget, tar Ni fram en kostnadsprognos för att 
genomföra projektet med och utan partnering? Skiljer sig dessa prismässigt? 

 
• Hur bedömer Ni att kunskapsnivån kring partnering är inom Er organisation? Var 

finns kunskapen och var bör den finnas? Besitter organisationen med kunskap eller 
köps kompetens utifrån? 

 
• Hur mäter/jämför ni mellan faktiska kostnadsutfall med kontrakterad kostnad? Har ni 

något system för uppföljning? 
 

• Skiljer sig kunskapsutbytet mellan partnering och ett icke partnering projekt? Om det 
gör det, på vilket sätt?  
 

 
Övriga frågor 
	  

 


