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SAMMANFATTNING  
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Examensarbete nummer 227 

Handledare Hans Lind 

Nyckelord Partnering, Utökad Samverkan, Bygg, Anläggning Projekt, 

Friends Arena, Tele2 Arena 

   

Det finns ett stort behov av att effektivisera byggbranschen i Sverige och partnering ses ofta 

som ett möjligt arbetssätt för att uppnå bättre resultat. Uppfattningen om vad partnering i ett 

byggprojekt innebär skiljer sig dock åt. Trots detta genomförs forskning runt om i världen i 

syfte att belysa skillnader mellan traditionella byggprojekt och partneringprojekt. Resultaten 

är inte tydliga och forskningen har fått kritik för att vara partisk genom att främst fokusera på 

fördelarna och inte på svårigheter och nackdelar. 

 Med syftet att fördjupa kunskapen om partnering har två tillsynes likvärdiga byggprojekt 

jämförts. Det är Stockholms två nya arenor som har studerats; Friends Arena och Tele2 

Arena. Jämförelser har baserats på vilka partneringprocesser och dimensioner av partnering 

som använts. Studien har även sökt efter andra projektpåverkande faktorer för att få en mer 

komplett bild av den miljö som partneringprojekt agerar i. 

Telefonintervjuer har genomförts med representanter från respektive part och projekt och 

resultatet visar på stora skillnader mellan projekten. Slutsatserna är att branschen bör enas om 

en grundnivå av partneringprocesser och dimensioner av partnering som ska användas för att 

ett projekt ska få kalla sig partneringprojekt.  

Vid rekrytering av nyckelresurser till projekt eller vid jämförelse av produktivitet och 

kostnader samt även vid erfarenhetsåterföring från andra partneringprojekt, baseras 

informationen på dagens breda flora av s k partneringprojekt. Det innebär risk för att felaktiga 

slutsatser dras som i sig ligger till grund för de beslut som fattas.  
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ABSTRACT  
  

  Title: Partnering in the construction industry – Comparison of two 

arena projects 

Authors Angelika Dalvén 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number 227 

Supervisor Hans Lind 

Keywords Partnering, Collaboration, Construction, Project, Friends 

Arena, Tele2 Arena 

   

There is a need to increase productivity within the Swedish construction industry and 

Partnering is often seen as a possible way to achieve higher result. Though the understanding 

of Partnering varies, research is made, around the world, with purpose to compare Partnering 

projects with Non-partnering projects. There are no clear results and the research has been 

criticised for being partial by enhancing the advantages and not looking at problems and 

disadvantages.  

With purpose to deepen the knowledge of Partnering, a study of two equal construction 

projects has been made, using Stockholm’s new arenas as cases Friends Arena and Tele2 

Arena. The study has been carried out by comparing processes and dimensions of partnering 

in addition to looking for other variables that has affected the projects, in order to achieve a 

better understanding of the nature of projects.  

Interviews have been made with representatives from each actor and project. The result shows 

great differences between the two projects. The conclusion is that the construction business 

needs to agree on common ground regarding processes and dimensions that shall take place 

within a project in order to be called a Partnering project.   

When recruiting key-competence to projects or comparing productivity and cost as well as 

handling feedback from other Partnering projects the information is based on today's large 

variety of so-called partnering projects. This comes with the risk that wrong conclusions 

underlie decision-making. 

 

 

 



 

4 

 

FÖRORD 
Det är med intresse jag under årens lopp reflekterat över byggbranschen och hur den så tydligt 

skiljer sig från andra branscher jag har erfarenhet från, avseende processer för ökad 

effektivitet, system för kostnadsuppföljning och kundnöjdhet.  

Under mitt yrkesverksamma liv har jag – som ett led i byggbranschens konjunkturkänslighet 

alternerat mellan fastighets-, livsmedels- och byggbranschen, och har totalt 12 års erfarenhet 

från bygg- och fastighetsbranschen.  

Idag är jag ekonomisk projektcontroller på ett av Trafikverkets stora järnvägsprojekt. 

Huvuduppdraget är en utförandeentreprenad med Utökad Samverkan - enligt FIA:s modell 

nivå II. Totalt ingår fyra parter i samverkan – beställare, projektör, entreprenör och 

underentreprenör. Denna form av samverkan med totalt fyra parter är unikt i Sverige fram till 

idag. Ersättningsformen består av en gemensam riktkostnad för samtliga parters kostnader i 

projektet. Entreprenör och projektör har fast pris för management. Möjligt incitament 

beräknas enligt formeln; riktkostnadstak – verklig kostnad, samt fördelas tillsammans med 

bonus och viten enligt en överenskommen fördelningsnyckel. Det är en öppen ekonomisk 

redovisning av samtliga parters kostnader, inklusive beställarens.  

Det är med denna förförståelse ämnesvalet för uppsatsen var enkelt.  

 

Jag vill uppmärksamma de personer som gjort denna uppsats möjlig: 

Hans Lind 

Respondenterna i denna studie, för er öppenhet och vilja att dela med er av era erfarenheter. 

Projektledare Jimmy Hagström på Trafikverket med projektkollegor och samverkansparter. 

Patrik, för ditt stöd under mina år av studier. 

Nathalie, för att du stått ut! 

Anders 

 

Ett stort tack! 

Stockholm, maj 2014 

Angelika Dalvén 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEM 

Den svenska byggbranschen är en mycket traditionell bransch som står inför stora utmaningar 

i form av växande konkurrens, krav på höjd produktivitet i kombination med ett mer 

långsiktig och hållbart byggande och med en stor pågående pensionsavgång. Det innebär 

bland annat behov av effektivare processer, innovation och ökat lärande i branschen samt en 

kulturförändring för att locka den yngre generationen och kvinnor till branschen.  

Det är ett välkänt problem att byggprojekt ofta har svårt att hålla tid och budget. Flera 

forskare ifrågasätter den rådande projektteorin då den inte tar hänsyn till i vilken omgivning 

ett projekt bedrivs och hur ett projekt har att hantera de ständigt pågående förändringar som 

sker avseende förutsättningar, i omvärlden, interna och externa kommunikations- och 

maktprocesser samt otydlighet gällande krav på den färdiga produkten. 

Partneringteorin och tidigare studier av den ifrågasätts av samma anledning. Ofta jämförs 

partneringprojekt med icke-partneringprojekt i forskningen, med syfte att visa för- och 

nackdelar mellan de olika arbetssätten. Men det är inte svart eller vitt, även här är det oerhört 

många faktorer som spelar in i om projektet är lyckat eller inte. Dessutom råder stor oklarhet 

kring vad partnering är samt hur resultat ska mätas och jämföras. 

1.2 SYFTE 

Syftet är att studera två tillsynes likvärdiga partneringprojekt för att fördjupa kunskapen om 

vilka partneringrelaterade processer som har använts i de olika projekten och i vilken 

utsträckning, vad som fungerat bra och mindre bra, vilka övriga faktorer som påverkat 

projektarbetet, samt för att ta tillvara vunna erfarenheter från dessa båda projekt.  

1.3 METOD 

Studien baseras på en kvalitativ jämförande studie av två arenaprojekt i Stockholm. Intervjuer 

genomförs med representanter från beställare och entreprenör.  

1.4 DISPOSITION 

I första kapitlet finns en kort summering av bakgrund, problembeskrivning, syftet med 

studien, metod och uppsatsens disposition. Fördjupning av metodvalet samt beskrivning av 

empirin sker i kapitel två. I kapitel tre följer en utförlig bakgrunds- och problembeskrivning. 

En teoretisk översikt sker i kapitel fyra och resultatet av undersökningen presenteras i kapitel 

fem. Kapitel sex innehåller analys och slutsatser och vunna erfarenheter studien resulterat i. 
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KAPITEL 2. METOD OCH EMPIRI 

2.1 UNDERSÖKNINGSMETOD 

2.1.1 BAKGRUND TILL VALD METOD 

Det är för stora och komplexa projekt, där förutsättningarna inte är klarlagda vid 

upphandlingen och produktionsmetoderna behöver situationsanpassas, som Partnering eller 

Utökad Samverkan anses bäst lämpade. Tidigare studier av partneringprojekt har dock 

kritiserats för att inte vara objektiva och opartiska (Bresnan 2007, s 365)(m fl). Nyström 

(2007, s 9) har undersökt hur utvärderingar av partneringprojekt kan förbättras och identifierat 

tre kriterier för en bra utvärdering. Den ska: 

 Baseras på projektfakta och inte på vad olika personer tycker 

 Inkludera en jämförande analys 

 Leta efter andra påverkande variabler på ett systematiskt sätt för att isolera den unika 

effekten av partnering. 

 

2.1.2 VALD METOD 

Nyström (2007) har använt utvärderingskriterierna för jämförelse mellan partneringprojekt 

och icke-partneringprojekt. I den här studien används kriterierna istället för att jämföra 

tillsynes likvärdiga partneringprojekt för att få en fördjupad bild av partnering i byggprojekt 

samt vilka variabler som påverkat verksamheten under projekttiden. 

 

Vald metod är att utföra en jämförande studie i form av telefonintervjuer med 

projektledningsrepresentanter från beställare och entreprenör för två partneringprojekt. 

Intervjufrågorna grupperades i grundläggande projektfakta, bakgrundsfrågor, 

partneringprocessfrågor samt öppna frågor kring potentiella problemområden. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Materialet har därefter jämförts och analyserats utifrån 

det teoretiska ramverk studien baseras på, samt de tidigare studier som presenteras i kapitel 

fyra. 

2.2 EMPIRI 

2.2.1 STUDERADE PARTNERINGPROJEKT 

Valet av byggprojekt att jämföra i denna studie föll på Stockholms två nya arenor; Friends 

Arena i Solna kommun och Tele2 Arena i Stockholms Stad – som var för sig är stora, 

komplexa och unika projekt och där båda projekten har haft stora osäkerheter och utmaningar 

att hantera. Arenorna har uppförts som partneringprojekt, med samma entreprenör i båda 

fallen och de stod klara under perioden 2012-2013.  
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2.2.2 FRIENDS ARENA  

Idén till Friends Arena växte fram i samband med diskussionen kring hur den då befintliga 

nationalarenan – Råsunda Stadion – skulle renoveras och byggas ut för att uppfylla UEFAs 

och FIFAs krav på kapacitet och säkerhet. I en gemensam dialog med inblandade parter valde 

Solna Stad istället att bygga en helt ny stadsdel – Arenastaden - som nu tar form strax norr om 

Stockholms innerstad. Här byggs förutom Friends Arena (Sveriges nya nationalarena), även 

Mall of Scandinavia - med ambitionen att bli Skandinaviens största shoppingdestination - 

samt bostäder och kontor. Stadsdelen ligger i nära anslutning till grönområden som 

Hagaparken och Råstasjön och med ett affärsmässigt mycket strategiskt bra läge mellan 

Stockholms två flygplatser, Bromma flygplats och Arlanda flygplats.  

Beställaren – Arenabolaget – består av fem delägare med sina respektive intressen av att 

utveckla stadsdelen (Arenastaden, 2014) (Friends Arena, 2014) (Peab, 2014). 

 

2.2.3 TELE2 ARENA  

Även i Stockholms Stad har viljan att arrangera större evenemang och internationella 

fotbollsmatcher diskuterats under många år. Syftet har varit att stärka huvudstadens 

attraktionskraft som evenemangsstad både nationellt och internationellt. Någon möjlighet att 

bygga ut Söderstadion för att uppfylla gällande krav från UEFA och FIFA fanns inte. 

Däremot ansågs Globenområdet mycket lämpligt för den nya arenan, bara minuter ifrån 

Stockholms centrum, söderut med tunnelbanan. Området är sedan tidigare ett väl etablerat 

evenemangsområde med de befintliga arenorna Hovet, Globen och Annexet samt 

restauranger, butiker, hotell och kontor. Med Tele2 Arena finns möjlighet att hantera hela 

spektrumet av storlek på evenemang i området (Tele2 Arena, 2014)( Peab, 2014). 

Beställaren är Stockholms Stads kommunalt ägda fastighetsbolag SKAF.  
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KAPITEL 3. BAKGRUND OCH PROBLEM 

3.1 BAKGRUND 

3.1.1 BYGGBRANSCHEN – TVÅ OLIKA KULTURER 

Historiskt sett består den svenska byggbranschen av två grenar med var för sig, sedan länge, 

utvecklade kulturer. Kunskap, värderingar och normer från det traditionella hantverket, som 

utgör den ena grenen, har formats under många hundra år och förts vidare från mästare till 

lärling inom varje yrkeskategori (Bröchner, Josephson och Kadefors, 2002, s 393). Än idag 

karaktäriseras grenen av en stark muntlig kultur där lärandet sker genom erfarenheter från 

praktiskt arbete och diskussioner mellan kollegor. Genom att testa sig fram utvecklas nya 

arbetssätt inom en hantverksgrupp.  Den starkt förankrade kulturen med informellt lärande, är 

en nackdel för branschen. Ny kunskap förmedlas, som så mycket annat idag, via skrivna 

rapporter, utbildning och datasystem. Att ta till sig kunskap på detta sätt, är utanför normerna 

i hantverkskulturen inom byggbranschen och här anser branschen själv att man ligger i 

underläge jämfört med övriga branscher (Styhre, Josephson och Knauseder, 2004, s 964). 

Som konstrast till detta finns den andra grenen som idag är tydlig inom tyngre och mer 

komplicerade bygg- och anläggningsprojekt. Det är den militära ingenjörsgrenen som 

introducerades av Baltzar von Platen vid byggandet av Göta Kanal. Tvärtemot den 

traditionella hantverkskulturen använde han sig av olika metoder, som expertkunskap från 

andra länder, teknik och matematik, för att planera arbetet, samordna olika yrkesgrupper och i 

genomförandet av att anlägga kanalen (Bröchner, Josephson och Kadefors, 2002, s 393). 

3.1.2 MARKNADEN 

Marknaden för den svenska byggbranschen uppfattas traditionellt som väldigt lokal. Varje 

uppdrag ses som unikt eftersom det ska anpassas efter de specifika förutsättningarna och 

normer som gäller på plats. Uppfattningen bekräftas av att branschen består av många små 

lokala byggföretag med undantag av ett fåtal större. Organisatoriskt har dock även de större 

företagen agerat lokalt med stark geografisk anknytning, vilket lett till isolering av den 

enskilda marknaden eller projektet. Resultatet är att företagen tappar möjlighet till att utveckla 

sitt kunnande via erfarenheter från andra och möjligheten till både ekonomiska 

samordningseffekter som inköp av stora volymer och gemensamt nyttjande av experter inom 

företaget.  

Det pågår en förändring av marknaden i och med det svenska EU-medlemskapet, med ökad 

konkurrens från utländska byggföretag och leverantörer. Det är en bidragande orsak till att 

marknaden blivit för liten för några av de större svenska byggföretagen, något som har lett till 

att dessa företag genomgått en strukturell förändring. För att företagen ska kunna etablera sig 

på nya marknader och samtidigt behålla marknadsandelar på befintliga marknader krävs att 

företagen ökar sin konkurrenskraft. Det sker bland annat genom effektiv hantering av 

resurser. Företagen har t ex valt att centralisera inköp för att öka volymer och därmed minska 

kostnaderna (Huemer och Östergren, 2000). Det är inte enkelt att genomföra förändringar i en 

så konservativ bransch. Samarbeten och möjligheten till nya affärer bygger oftast på 
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personliga kontakter och relationer. Att centralisera vissa beslutsområden kan upplevas som 

att de lokala enheterna berövas makt, vilket i sin tur kan ge upphov till svårigheter med att 

genomföra de organisatoriska förändringarna. Ett annat sätt att öka konkurrenskraften är att 

sprida den kunskap och erfarenhet som olika individer och enheter inom företaget samlat på 

sig till andra delar i organisationen. Syftet är att nyttja erfarenheterna i nya projekt och 

därmed minska risker och kostnader (Huemer och Östergren, 2000).  

Styhre, Josephson och Knauseder (2004, s 961) presenterar i en studie på svenska byggprojekt 

röster som önskar ett närmare samarbete mellan konstruktör och produktion. Konstruktörer 

önskar återkoppling på sitt arbete – vad har fungerat bra och mindre bra, både avseende 

konstruktionslösningar och materialval. Produktion efterfrågar en konstruktör som snabbt kan 

komma ut på plats och diskutera olika lösningar, som på handlingarna bättre förklarar varför 

olika konstruktionslösningar valts och som kan delta i produktionen under någon vecka för att 

bidra med sin kunskap och för att ta med sig kunskap från produktionen. Båda parter ansåg att 

det saknades tillfällen – planerade möten – där konstruktörer och produktionen kunde 

diskutera planerings- och produktionsfrågor tillsammans. Slutligen konstaterades att 

byggprojekt idag har ett för pressat tidsschema för att ha möjlighet att ha denna form av 

dialog och återkoppling mellan parterna i projektet. Dessutom tycks kontraktsformen med den 

strikta ansvarsfördelningen för arbetet – påverka byggprojekts möjlighet att utveckla denna 

dialog och dra nytta av den kunskap det ger. 

Utöver detta är det dessutom svårt att ta del av och lära sig av andra företags erfarenheter och 

vad som anses som praxis vid t ex en tvist i Sverige. För att inte riskera företagets rykte och 

varumärke samt uppfattas som svår att samarbeta med, sker konfliktlösningen som en sista 

utväg via skiljedom, vilken inte är offentlig. Så långt det är möjligt väljer företagen att 

förhandla, kompromissa och själva hitta lösningar på en konflikt (Bröchner, Josephson och 

Kadefors, 2002, ss 397-398).  

Sammanfattningsvis är det tydligt att branschen har svårt att ta del av ny kunskap, 

implementera nya lärdomar och skapa förändring (Statskontoret 2009).  

3.1.3 FRAMTIDEN – KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Den allt mer konkurrensutsatta marknaden ställer ökade krav på kvalitet i kombination med 

låga priser. Omvärldens fokus på att planera och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle 

påverkar branschen genom t ex ökade krav på miljöarbetet med energieffektiva byggnader 

och byggprocesser, spårbarhet på material, minskning av koldioxidutsläpp etc. Ytterligare 

variabler som påverkar branschen nu och i framtiden är att branschen är inne i en 

generationsväxling med stora pensionsavgångar. Det finns dock ett betydande problem med 

att få in yngre generationer, då dessa efterfrågar medarbetarskap och möjlighet till personlig 

utveckling (Josephson och Saukkoriipi, 2009, ss 11-13). Medarbetarskap innebär att som 

medarbetare få befogenhet att fatta viktiga beslut och bli ansvariga för resultatet (Jones, 2007, 

s 138). Branschen är väl medveten om att den behöver genomgå en omfattande förändring för 

att lyckas med detta. En annan stor utmaning är att locka kvinnor att kliva in i denna annars så 

mansdominerad bransch och stanna (Cettner, 2008, s 53). 
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3.2 PROBLEMBESKRIVNING 

3.2.1 PROJEKT  

”Ett projekt är en unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter 

med start- och slutstadium, initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, 

inklusive begränsningar i tid, kostnad och resurser.”  

    ISO 10006 

Inom bygg- och anläggningsbranschen bedrivs arbetet i princip uteslutande i projektform och 

därmed i unika processer. Orsaken är att förutsättningar skiljer sig åt för varje bygg- och 

anläggningsuppdrag. Det kan gälla allt från den unika kundens krav, behov, önskemål och 

ekonomiska förutsättningar till entreprenadform, arbetslagets och ledningens sammansättning, 

uppdragets art etc. Det gäller även var arbetet ska utföras, hur den omgivande miljön påverkar 

i fråga om geotekniska förutsättningarna, transport- och logistikmöjligheter, meteorologisk 

påverkan i form av temperaturer, nederbörd, vindar, men även hur projektet påverkar den 

kringliggande miljön och vad det får för konsekvenser för valet av arbetsmetoder med mera. 

Även om branschen medvetet arbetar för att öka sin produktivitet, t ex genom att 

implementera Lean i sin verksamhet, så är det omöjligt att helt eliminera de unika 

förutsättningarna. Det i sin tur innebär att branschen även i fortsättningen troligen kommer 

använda sig av projektformen för att utföra sina uppdrag.  

Trots att det finns en lång projekterfarenhet i bygg- och anläggningsbranschen och gedigna 

projektledarutbildningar baserat på bred forskning i ämnet så misslyckas branschen ofta med 

att leverera det kunden beställt till överenskommet pris och i rätt tid. Med tiden har kritiska 

röster höjts (Hodgson och Cicmil, 2006, ss1-21) kring att rådande projektteorier inte tar 

hänsyn till i vilket sammanhang, miljö, kultur, konjunktursvängningar, politiska spel, 

maktfördelning etc. som projektet befinner sig i och vilka medarbetare, kontraktsparter och 

övriga interna samt externa intressenter som behöver hanteras – alla med sina särintressen. 

Cicmil och Marshall (2005, ss 523-526) ifrågasätter den rådande projektteorin som mäter ett 

projekts framgång enbart i tid-kostnad-innehåll samt inriktar sig på nyttjandet av tekniska 

system för planering, riskhantering och kontroll för att nå de önskvärda resultaten. Författarna 

hänvisar till forskare och utövare som identifierat tre viktiga aspekter som beskriver 

byggprojekt: 

 Komplexa kommunikativa och maktrelaterade processer mellan projektets aktörer 

 Otydlighet och tvetydlighet avseende projektprestationskrav över tid 

 Förändringar och oförutsägbarhet som sker över tid och paradoxen av kontroll 

 

För att lyckas med ett byggprojekt är det istället nödvändigt att fokusera på att skapa en 

projektkultur som med sociala vanor och beteenden gör det möjligt att kommunicera med 

varandra och en projektorganisation där var och en känner sig delaktig och som gemensamt - 

med färdigheter, kunskaper och processer för lärande - har förmågan att hantera den 

komplexa och snabbt föränderliga värld som utgör byggprojektets förutsättningar. 
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3.2.2 PARTNERING 

Partnering anges ofta som ett sätt att komma tillrätta med branschens problematik, genom att 

fördjupa samarbetet mellan byggprojektets parter. Därmed - menar forskare och utövare - 

finns stora förutsättningar för ökad produktivitet och kvalitet, högre måluppfyllelse, lägre 

kostnad och kortare projekttid. Bättre relationer ses som en följdeffekt som i sin tur leder till 

ökat förtroende för branschen. Med ett ökat fokus på samarbete, människor och utveckling 

bör dessutom branschen bli mer attraktiv för den yngre generationen och kvinnor (Svedmyr et 

al, 2007, s 10). 

Tidigare forskning kring partnering har inriktat sig på att jämföra partneringprojekt med 

traditionella byggprojekt för att detektera skillnader. Kritik har riktats mot forskningen för att 

den inte anses vara objektiv utan främst fokuserar på fördelarna med arbetssättet istället för att 

även se till nackdelarna och svårigheterna. Den anses även vara subjektiv då den beaktar 

projektmedlemmars upplevelser av att arbeta i partneringprojekt, istället för att fokusera på att 

utröna om partneringprojekt lyckas bättre än traditionella projekt med att nå högre kvalitet, 

lägre kostnad och utförs på kortare tid – med andra ord nyckelkriterierna för ett projekt: tid - 

kostnad – innehåll. 

Men vad är då orsak och verkan till ett projekts resultat? För att svara på det är det nödvändigt 

att se hela bilden, med andra ord granska samtliga orsakssamband som leder fram till 

resultatet och därefter avgöra om något enskilt samband varit ensamt avgörande, eller om det 

handlar om en komplex uppsättning av olika samband som är orsaken till resultatet (Hodgson 

och Cicmil, 2006, ss1-21). Partnering är ett verktyg för att driva projekt, men som alla verktyg 

så måste användarna förstå hur det ska användas, nyttja det på rätt sätt, på rätt objekt och i rätt 

sammanhang. 

Ett företag eller organisation som bedriver en varaktig verksamhet använder olika verktyg i 

sin verksamhetsstyrning. Det är formella styrmedel – som kan ses som hårda och oftast ger 

tydliga mätbara och jämförbara värden - som budgetering, resultatplanering, 

produktionskalkyler, prissättning, intern bokföring etc. Det är organisationsstrukturella 

styrmedel - som organisationsform, ansvar och befogenheter, beslutsprocesser och 

belöningssystem. Dessutom är det mer mjuka och informella styrmedel - som företagskultur, 

medarbetarskap, lärande, kompetensutveckling och ledarstöd (Ax et al, 2007, s68). 

Ett större bygg- eller anläggningsprojekt pågår ofta under ett flertal år, från planeringsstadiet 

till överlämnandet av den färdiga byggnaden/anläggningen till beställaren. Eftersom projektet 

bedriver en varaktig verksamhet över flera år är det att jämställa med ett företag eller 

organisation som bedriver sin varaktiga verksamhet. När entreprenören kommer in i ett 

projekt expanderar projektet oerhört fort, med krav på att producera maximalt och effektivt 

samt att ha alla funktioner på plats på oerhört kort tid. Där skiljer sig byggprojekt från ett 

företag/organisation med varaktig verksamhet som expanderar i den takt verksamheten klarar 

av utan att få växtvärk. Växtvärk kallas det när organisationsstruktur, kultur, processer, 

stödresurser och IT-verktyg inte hinner anpassas i takt med storleksökningen och det därmed 

får negativa konsekvenser. Men vad är det som säger att byggprojekt inte kan få växtvärk och 
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lida av negativa konsekvenser? Några av de problem som tillskrivs byggbranschen är att den 

är förändringsobenägen, har svårt för att lära nytt och att kulturen är så fast förankrad att den 

inte går att påverka. Kanske står orsaken att finna i att byggprojekt fokuserar på just att snabbt 

nå målen kring tid-kostnad-innehåll och inte arbetar tillräckligt med organisationsstruktur och 

informella styrmedlen som projektkultur, lärande, medarbetarskap och utveckling (Hodgson 

och Cicmil, 2006, ss1-21). Med en ökad trend av att använda bemanningsföretag och 

underentreprenörer inom branschen är frågan vem som tar ansvar för att utveckla dessa frågor 

hos entreprenörerna idag. När offentlig upphandling idag i princip baseras på lägsta pris och 

fokus i alla led ligger på att hålla nere kostnaderna samtidigt som entreprenörerna ska öka 

vinsterna, så är risken stor att det sker på bekostnad av kvalitet och personal (Green et al, 

2008). 

Lägg sedan till den stora osäkerhet som utgör den miljö byggprojekt bedriver sin verksamhet 

i. En nyckelfaktor till att lyckas med byggprojekt är att verksamheten är tillräckligt rustad för 

att upptäcka och flexibel nog att hantera de förändringar som påverkar projektet både på kort 

och på lång sikt (Hodgson och Cicmil, 2006, ss17-18) (Green et al, 2008). 

Sammantaget är det många faktorer som påverkar ett byggprojekt och därmed även resultatet.  

Tidigares studier av partneringprojekt har fokuserat på att jämföra partneringprojekt med 

likvärdiga icke-partneringprojekt för att studera om partnering ger en positiv effekt. Resultatet 

har varierat. Kadefors (2002, s7) citerar en undersökning utförd av Texas Department of 

Transportation på över 200 partneringprojekt som jämförts med 200 icke-partneringprojekt, 

där resultatet visade att mindre partneringprojekt inte fick samma effekt av partneringarbetet 

som partneringprojekt över 50 Mkr.  

Nyström (2007) har jämfört 10 ”tvillingprojekt” utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv 

som anger att höjd kvalitet och/eller sänkt kostnad skapar ett värde. Han utgår därmed från att 

en bra utvärdering av ett partneringprojekt ska ta fasta på om arbetssättet partnering har 

skapat ett ökat värde jämfört med ett likvärdigt projekt som inte använt partnering. Hans 

studie visar dock inget tydlig ökat värde för partneringprojekt.  

 

Det råder dock en osäkerhet kring vad partnering är och vad det innebär för skillnad mot ett 

traditionellt byggprojekt där parterna samarbetar i olika former. Därmed finns det troligen 

stora skillnader mellan hur olika projekt arbetar med partnering, som i sin tur kan vara en 

orsak till de varierande resultaten i genomförda studier. 
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KAPITEL 4. TEORETISK ÖVERSIKT 

4.1 PARTNERING  

I projektteorin bygger projekt på samarbete, förtroende, gemensamma mål och uppföljning av 

dessa. Att använda partnering som arbetssätt i ett projekt innebär att fördjupa samarbetet 

genom att skriva anpassade avtal och skapa gemensamma processer och mål. Det 

övergripande syftet är att tillgodose kundens behov på ett optimalt sätt och undvika de 

suboptimeringar som ofta uppstår i ett normalt byggprojekt, då dessa har en negativ påverkar 

på både kvalitén på utförandet och på projektets ekonomi (Svedmyr et al, 2007, s 10).  

 

Någon tydlig definition av partnering finns inte, däremot har forskningen identifierat ett antal 

processer och arbetssätt som är signifikanta för partneringprojekt. Bennet och Jayes (1998) 

kategoriserar dessa under olika generationer av partnering där den första generationen 

innehåller grundläggande processer i form av projektgemensamma mål, 

konfliktlösningsprocess och kontinuerlig förbättring. I den andra generationen partnering 

fördjupar parterna samarbetet ytterligare genom att skapa processer för att bättre förstå 

beställarens mål och därefter samordna arbetet för att nå upp till dessa mål, identifiera vilka 

parter som behöver ingå i partneringsamarbetet för att säkra rätt kompetens för uppdraget, 

säkerställa att samtliga parter blir belönade för sitt arbete, öka samarbetet mellan parterna, 

sätta upp mätbara och mellan projekt jämförbara mål för kontinuerligt förbättringsarbete, 

skapa standardiserade processer baserat på bästa tänkbara utförande samt att arbeta med 

återkoppling för att ta tillvara den nya kunskap som varje projekt för med sig. I den tredje 

generationen partnering utvecklar byggindustrin skräddarsydda produkter och serviceavtal åt 

sina återkommande kunder. 

 

Nyström (2007, s 2-4) har utarbetat en modell - kallad Partneringblomman - som beskriver 

partneringprojekts olika processer och arbetssätt – baserat på aktuell forskning. Modellen 

beskriver dels ett partneringprojekts obligatoriska moment (angivna i mittcirkeln), dels 

valbara moment (de yttre cirklarna) som därefter kan appliceras till projektet, baserat på 

projektets komplexitet, parternas erfarenheter, ambitioner och övriga förutsättningar. Efter att 

ha fått kritik för otydlighet avseende vissa ingående moment har Nyström arbetat fram en 

fördjupad modell tillsammans med FIA – Förnyelse I Anläggningsbranschen, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 
 

Figur 1. FIA:s partneringblomma (Nyström 2007, s 4). En utvecklad beskrivning av partneringprojekts olika 

arbetssätt och processer – med obligatoriska och frivilliga moment - framtagen i samarbete med FIA – 

Förnyelse i Anläggningsbranschen. 

4.2 UTÖKAD SAMVERKAN  

4.2.1 FIA 

Utökad samverkan är en svensk modell för anläggningsbranschen, framtagen av FIA – 

Förnyelse i anläggningsbranschen (FIA, 2006). FIA bestod av en arbetsgrupp med 

representanter från tidigare Banverket och Vägverket samt Skanska, NCC, PEAB och ELU, 

samtliga med stor yrkes- och samverkanserfarenhet från branschen. 

Syftet med modellen är att komplettera de verktyg för effektiv konkurrens, ansvarsfördelning 

och drivkraft som finns inom den svenska anläggningsbranschen med ett verktyg för effektivt 

samarbete. Dessutom ska modellen kunna användas i alla former av projekt oavsett 

upphandlings-, entreprenad- eller ersättningsform. 

Utökad Samverkan är en form av projektallians och skiljer sig från ”Partnering” enligt den 

litteratur FIA refererar till på följande sätt: 

Rutiner för kontinuerlig  
uppföljning och förbättringsarbete 

 

Öppenhet i frågor av gemensam art. 
 Konfliktlösningsmetoder 

 

Gemensam riskhantering 

Gemensam målstyrning 
 

Gemensam organisation med 
processledning 

Omvärlds- 
kommunikation 

Bench-
marking 

Ökad 
delaktighet 

av övriga 
aktörer 

Fördjupad 
målstyrning 

Fördjupade 
insatser för 

grupputveckling 

Aktiv 
design 

Systematisk 
kompetens-
utveckling 

Bransch-
utvecklande 
aktiviteter 
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 ”Utfallet av det ekonomiska incitamentet görs direkt beroende av måluppfyllelsen i 

projektet.” 

 ”Samtliga leverantörer införlivas i incitamentsavtalet. Dvs. om leverantör A presterar 

väl och B illa kommer båda att dela på vinst eller förlust enligt förutbestämda 

proportioner. Detta skapar drivkraft för samverkan och en vilja att hjälpa varandra 

genom svårigheter.” 

 ”Alliansens deltagare tar kollektivt ansvar för slutresultatet och risker förenade med 

projektet oavsett om det kunnat förutses eller inte. Detta får till effekt att parterna blir 

mer proaktiva när det gäller identifiering och hantering av risk.” 

 

De bästa effekterna av Utökad Samverkan menar FIA är att använda modellen tillsammans 

med en utförandeentreprenad där ersättningsformen består av en riktkostnad med incitament 

kombinerad med fast pris för management. Det ger goda förutsättningar för motivation att 

samarbeta för att öka produktiviteten och öppet redovisa respektive parts kostnader. 

 

Med utgångspunkten att FIA:s modell för Utökad Samverkan beskriver partnering i sin 

yttersta form, väljer jag här att använda modellen för Utökad Samverkan som teoretiskt 

ramverk. 

4.2.2 FIA:S MODELL 

Modellen, se figur 2, som för nivå I och II innehåller samma moment som i Nyströms modell 

ovan är uppdelad i totalt tre nivåer;  

 

Nivå I – består av obligatoriska moment som tillsammans skapar förutsättningar för ökat 

förtroende mellan parterna, ökad arbetsmotivation samt underlättar konfliktlösningsarbetet.  

Nivå II – består av valbara moment som bäst riktar sig till större och mer komplicerade 

projekt, vilka kräver ett mycket nära samarbete mellan parterna och gemensamt engagemang, 

idérikedom och ingenjörskap för att genomföra projektet inom givna tids- och kostnadsramar. 

Nivå III – är den strategiska nivån och är lämpligast när flera likvärdiga projekt ska utföras i 

följd och där ett väl fungerande samverkansteam genom optionsförfarande driver 

efterföljande projekt tillsammans. Det ger stora fördelar både avseende tid och kostnader då 

det inte krävs unika upphandlingar för vart och ett av projekten samt ger kostnadsbesparingar 

även under utförandet.   
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Figur 2.  FIA:s modell för Utökad Samverkan (FIA 2006, s 5). Modellen beskriver FIA:s syn på vilka 

moment som ingår i olika nivåer av samverkan inom anläggningsprojekt i Sverige. 

4.2.3 OBLIGATORISKA MOMENT ENLIGT UTÖKAD SAMVERKAN NIVÅ I. 

Etablering av organisationsform 

Styrgruppen - består av parternas ombud och projektchefer och har till uppgift att skapa en 

öppen projektkultur och tydliga mötesforum med syfte att uppmuntra till dialog och 

samverkan mellan parterna. Det är en förutsättning för att skapa och behålla ett aktivt 

engagemang från nyckelpersonerna i projektet. Uppföljning av de gemensamma målen, 

organisationsförändringar och utvecklingsfrågor hanteras av styrgruppen 

 

Samverkansgruppen – består av projektansvarig från respektive delaktig part; beställare, 

projektör, entreprenör, underentreprenör etc, beroende på sammansättningen i projektet. 

Gruppen är ansvarig för att välja rätt medarbetare till projektet – en fråga som kan vara helt 

avgörande för projektets framgång. Gruppen designar projektkulturen och projektets 

anpassade arbetssätt baserat på Utökad Samverkan, samt försäkrar sig om att det 

kommuniceras ut och förstås av alla nivåer hos respektive part. Dessutom håller 

samverkansgruppen inledande workshops med syfte att definiera roller, ansvar och där 

deltagarna gemensamt tar fram målformulering och uppföljningsprocesser samt en 

konflikthanteringsrutin.  

Processledaren – bör helst vara en fristående konsult med uppdraget att leda seminarier med 

inriktning på grupputveckling och utbildning i samverkansarbetet i projektet. Processledaren 

deltar även på workshops och informationsmöten samt håller sig kontinuerligt uppdaterad om 

projektets status för att kunna stödja samverkansgruppen och säkra att projektet inte avviker 

från grundprinciperna i modellen.  
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Gemensam målstyrning 

Genom att samtliga parter aktivt deltar i målformuleringen ökar förtroendet mellan parterna, 

det blir ett öppnare klimat och gruppen blir effektivare. Tydliga och mätbara mål som 

kontinuerligt följs upp och kommuniceras ut till respektive parts projektmedarbetare skapar en 

värdefull gemenskap och delaktighet. En gemensam syn och förståelse för projektmålen är 

därför viktig. Projektmedlemmarna upprättar gemensamt ett måldokument bestående av 

målformulering och information om hur måluppfyllelsen ska mätas. I måldokumentet finns 

även en samverkansplan som beskriver samverkansgruppens organisation med befogenheter 

och ansvar samt rutiner för hur samverkan ska bedrivas och hur målen ska nås. 

 

Gemensam riskhantering 

En kontinuerlig och gemensam riskhantering är avgörande för projektets framgång. Med en 

gemensam bild av riskerna med konsekvenser fattar samverkansparterna även gemensamma 

beslut om kostnads- och tidspåverkande åtgärder. Det blir ett gemensamt ansvarstagande.  

 

Konfliktlösningsmetoder 

Genom att tidigt hantera olika typer av konflikter i projektet blir projektgruppen som helhet 

stark och effektiv. En rutin tas fram för hur konflikter ska hanteras och av vilken grupp. En 

s.k. konflikttrappa där varje trappsteg avser forumet där konflikten ska hanteras och tider för 

konflikthanteringen sätts för varje nivå. Har inte parterna kommit överens inom utsatt tid lyfts 

konflikten upp till nästa forum. Därigenom hanteras konflikter strukturerat och risken för 

långdragna processer som påverkar projektet i sin helhet negativt, minskas. 

Rutiner för kontinuerlig uppföljning och förbättringsarbete 

Genom att kontinuerligt följa upp gemensamma mål, handlingsplaner, samverkan och 

arbetssätt samt kritiskt analysera resultatet, ta fram förbättringsåtgärder samt kommunicera och 

implementera dessa i det dagliga arbetet, ges medarbetarna möjlighet till feedback och ökad 

förståelse för hur det egna arbetet påverkar resultatet. Gemensamma mål och kontinuerlig 

återkoppling ökar ansvarstagandet och kreativiteten hos medarbetarna för att nå de uppsatta 

målen. 

Öppenhet i frågor av gemensam art. 

Utökad samverkan bygger på förtroende mellan parterna. Förtroende skapas genom ett öppet 

klimat där parterna tillsammans diskuterar produktionsmetoder, jämför inköpsalternativ och 

kvalitetsnivåer. Med en öppen ekonomisk redovisning hos samtliga parter blir projektets 

budget ett styrverktyg i gemensamma beslut som gäller projektet. 

4.2.4 VALBARA MOMENT ENLIGT UTÖKAD SAMVERKAN NIVÅ II. 

Fördjupade insatser för grupputveckling 

Genom att vid olika workshops och seminarier gemensamt diskutera parternas olika 

förutsättningar, erfarenheter och projektkulturer samt hur detta kan påverka projektet, ökar 

förtroendet inom gruppen som i sin tur leder till ett öppnare klimat och en trygg och effektiv 

arbetsgrupp. 
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Fördjupad målstyrning 

En utökad uppföljning av mål och delmål som analyseras och kommuniceras till samtliga 

parter. 

Benchmarking 

Genom att kontinuerligt samla in och ta till sig erfarenheter och lärdomar från andra 

samverkansprojekt kan projektet undvika fallgropar, identifiera och hantera både risker och 

möjligheter i ett tidigt skede och därmed påverka det egna projektets förutsättningar positivt.  

Ökad delaktighet av övriga aktörer 

Övriga aktörer involveras djupare och bredare i mål- och uppföljningsarbetet vilket i sin tur 

ger en ökad förståelse, acceptans och engagemang för projektet. 

Systematisk kompetensutveckling 

Möjlighet finns att använda utökad samverkan för att utveckla någon parts kompetens och 

erfarenhet inom ett specifikt område. 

Aktiv design 

Vid stora komplexa projekt som bedrivs under flera år, och där planeringen och 

projekteringen påbörjas långt innan produktionen drar igång, finns stora osäkerheter kring 

vilka produktionsförutsättningarna är när det väl är dags att producera. Även om geotekniska 

prover har tagits på området så utgör det inte helt tillförlitlig information om vad 

entreprenören har att hantera under mark. Gränssnitt mot andra projekt, entreprenörer och 

aktörer innebär att de förutsättningar som råder vid projekteringsstart drastiskt kan ha 

förändrats när det är dags för produktion.  

Aktiv design innebär att entreprenör och projektör i samråd med beställaren har ett nära 

samarbete tidigt i processen för att tillvarata all tillgänglig kunskap med syftet att gemensamt 

och med teknisk kreativitet ta fram de bästa lösningarna för projektet. Det innebär också att 

slutprojekteringen sker med tillräcklig framförhållning till produktionen, att denna inte störs, 

men också att olika produktionsalternativ hålls öppna för beslut så nära inpå produktionen 

som möjligt.  

Med aktiv design är samtliga samverkansparter delaktiga i kostnadspåverkande beslut om 

utformning och produktionslösningsmetoder. Dessutom minimeras risken för stora 

kostnadsökningar och tidsförseningar i projektet när entreprenören konstaterar att 

verkligheten inte ser ut som kartan, d v s den projekterade bygghandlingen. 

Omvärldskommunikation 

Ett byggprojekt påverkar sin omgivning på olika sätt. Omvärldskommunikation avser att 

informera och föra en kontinuerlig dialog med de som påverkas av produktionen i projektet. 

Det kan vara vägar som stängs av, spårburen kollektivtrafik som ersätts med bussar, buller, 

sprängningar och damm som påverkar närboende och verksamhetsutövare etc. Med en öppen 

och tydlig omvärldskommunikation ges förutsättningar för ökad förståelse och acceptans från 
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omvärlden, vilket kan vara avgörande för projekts möjlighet att bedriva sin verksamhet. 

Projektet bör ha en gemensam organisation som hanterar dessa frågor. 

Branschutvecklande aktiviteter 

Projekt som genomförs som partnering eller utökad samverkan är ofta mycket omfattande och 

komplexa, vilket många gånger kräver innovation och utveckling av arbetsmetoder eller 

aktiviteter som kan bidra positivt till hela branschens utveckling och rykte. Dessa aktiviteter 

dokumenteras och förmedlas till branschen genom t ex erfarenhetsåterföring, 

forskningsrapporter, via artiklar i olika media etc. 

4.3 TIDIGARE STUDIER 

4.3.1 KRITISK GRANSKNING AV PARTNERING 

Bresnen (2007, ss 365- 374) presenterar i sin artikel en kritisk och provokativ granskning av 

Bennet och Jayes (1998) grundpelare för partnering och lyfter fram paradoxala effekter 

och”dödliga synder” som han ser att partnering kan resultera i (Tabell 1). Bresnen anger att 

syftet med artikeln är inte att underminera partnering som koncept utan att belysa och skapa 

en mer realistisk och konstruktiv syn på de ibland oönskade effekter, faror och utmaningar 

som ett nära samarbete kan resultera i. 

  

Sju pelare, sju paradoxer och sju dödliga synder av partnering 

Pelare Paradoxal effekt Dödlig synd 

Strategi Önsketänkande kring strategier och beteende Lättja 

Medlemsskap Främjar relationer byggda på exklusivitet Lust 

Rättvisa Uppmuntran till exploatering och opportunism Girighet 

Integration Förstärkt vilja att kontrollera Frosseri 

Benchmarking Olämpliga mål sätts Avundsjuka 

Processer Överarbetning av processer Vrede 

Feedback Misslyckande med att ta tillvara kunskaper och 

erfarenheter 

Stolthet 

Tabell 1. Bresnens tabell (2007, s 372). En summering av de sju partneringpelarna med sju paradoxer och sju 

dödliga synder. 

 

Strategi 

Bakom pelaren strategier menar Bresnen finns ett grundläggande (och lättvindigt) antagande 

om att alla mål och medel som används i framtagna strategier delas av samtliga parter och att 

andra synsätt och perspektiv inte behöver hanteras. 

 

Medlemsskap 

För medlemskap finns en risk att partneringmedlemmarna blir stöpta i samma form och att det 

blir åtråvärt att tillhöra den exklusiva skaran som tänker på samma sätt och som samverkar. 

Därmed hörsammas inte kritiskt tänkande och värdefull information, dessutom går kunskap 

förlorad då kritiker riskerar att stängas ute från medlemsskapet. 
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Rättvisa 

Att sträva mot rättvisa och jämlikhet mellan parter med ojämn maktfördelningen lockar ofta 

en part att sko sig på den andras bekostnad. 

Integration 

Integration bygger på förtroende mellan parterna. Projekttiden för ett enskilt projekt utgör en 

för begränsad möjlighet att utveckla långsiktigt hållbart förtroende mellan parterna. För att ge 

förtroende behöver parterna bevis på att förtroende förtjänas – alltså ökar viljan att initialt 

kontrollera den andra parten – något som i sin tur riskerar att underminera förtroendet mellan 

parterna. 

Benchmarking 

Benchmarking riskerar att göras mot icke jämförbara projekt och förutsättningar. Därmed 

finns en risk att förenklade och felaktiga slutsatser dras om vad som behöver göras i det egna 

projektet, som i sin tur leder till att orimliga mål sätts upp.  

Processarbetet 

Processarbetet i projektet kan få för stort fokus i partneringarbetet och leda till överarbetning 

av processerna som i sin tur kan leda till att delmoment aldrig avslutas. Tvärtom fortsätter de 

att processas, med påverkan på både tid, kostnad och innehåll. 

Feedback 

Återkoppling förväntas ske öppet och ärligt av samtliga parter utan att förskönas efter 

projekttidens slut. Vid det läget finns väldigt få projektmedlemmar kvar i projektet, de flesta 

har förflyttats till nästa projekt. Dessutom finns sällan något incitament för entreprenör och 

projektör att avsätta tid för feedback. Med ett lyckat projekt följer stolthet. Denna stolthet kan 

innebära att parterna inte är öppna och ärliga om de svårigheter de haft att hantera under 

projektets gång utan återkopplingen blir övervägande positiv. 

4.3.2 FÖRDELAR, SVÅRIGHETER OCH KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER 

Andrén (2004, ss 12-20) presenterar i sin rapport att:  

”Den viktigaste framgångsfaktorn är partneringgruppens sammansättning. Samtliga 

deltagare måste vara besjälade av att samarbeta, vara idérika och prestigelösa, ha 

projektets bästa som ledstjärna och inte minst vara uppbackade av sina chefer. 

Projektteamet ska inte bestå av företagsföreträdare utan av utvalda individer. Beställaren 

måste därför vid anbudsutvärderingen bedöma föreslagna individers kvalifikationer och 

attityder.” 

Andrén citerar även röster från projekten i studien som menar att:  

 ”Entreprenören och underentreprenören bör dela på incitament och bonus.” 

 ”Beställaren bör se till att det finns utgångsklausuler i kontraktet som kan användas i 

den händelse att entreprenören(erna) inte håller måttet.” 

 ”Beställaren ska äga handlingarna” 
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Chan et al (2006, ss 1924 -1933) har i sin studie identifierade de största fördelarna partnering 

bidrog med i de sex studerade projekten;  

 Förbättrad relation och kommunikation mellan projektdeltagarna,  

 Ökad produktivitet 

 Minskat antal konflikter.  

De kritiska faktorer författarna identifierade var;  

 Ömsesidigt förtroende mellan projektdeltagarna,  

 Tidig implementering av partneringprocessen  

 Gemensamt åtagande för att skapa en vinn-vinn attityd.  

De största svårigheterna med att implementera partnering i projekten var:  

 Hanteringen av stora byråkratiska organisationer som hämmade effekterna av 

partnering,  

 Ojämn engagemangsnivå från projektmedlemmarna 

 Att parterna utsattes för påtryckningar i kommersiella frågor som äventyrade 

parternas attityd i projektet.  

Författarna rekommenderar att stor vikt läggs vid att tidigt implementera en strukturerad 

partneringprocess i projektet med en genomtänkt plan för partneringaktiviteter. Till det är det 

nödvändigt med en kvalificerad och erfaren extern processledare som följer projektet från 

start till mål och som utbildar projektmedlemmarna och genomför workshops under projektets 

gång. Som komplement föreslår även författarna att interna partneringföreträdare utbildas, 

som kan föra ut partneringprocessen i parternas respektive organisationer, exempelvis ut på 

byggarbetsplatsen. Dessa bör även ges befogenhet att tillsammans säkerställa att 

projektmedlemmarna inte glider tillbaka till gamla vanor och traditionellt förhållningssätt. 

Kadefors (2004) har undersökt förtroende mellan parterna inom byggprojekt i Sverige och då 

framförallt hur förtroendet påverkas i partneringprojekt. Hennes studier visar att de 

traditionella rollerna som beställare och entreprenör har i ett byggprojekt, där uppdraget är 

detaljerat beskrivet och entreprenörens arbete följs upp noggrant av beställaren, upplevs av 

beställaren som tryggare än den rollfördelning och behovet av förtroende mellan parterna som 

partnering och utökad samverkan innebär. Problemet är att ökad kontroll av entreprenörens 

arbete upplevs av entreprenören som brist på förtroende och blir snarare ett hinder för 

parterna att samarbeta. 

I sina studier på partneringprojekt konstaterar Kadefors att en kritisk framgångsfaktor är att i 

tidigt skede genomföra teambildningsaktiviteter och säkra att det finns en öppen dialog 

mellan parterna hela vägen ut i organisationerna. Detta ger förutsättningar för ökat och 

beständigt förtroende mellan parterna som främjar ett gemensamt fokus på innovation och 

ständiga förbättringar.  
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4.3.3 SAMARBETE ELLER SAMVERKAN 

Eriksson (2011) lyfter fram tidigare studier som visar på svårigheter med att implementera 

partnering inom bygg- och anläggningsbranschen i olika länder. En av orsakerna som anges är 

att det råder osäkerhet kring hur man uppnår partnering och vad det är. Eriksson har 

identifierat fyra dimensioner av samverkan i partneringprojekt (Tabell 2). 

Partnering och fyra dimensioner av samverkan 

Dimension Beskrivning Rekommendation för bättre 

implementering och resultat av 

partnering. 

Bredd Hur många och vilka företag ska 

ingå? 

Normalt består partnering av 

beställare och entreprenör. Dock 

utförs arbetet oftast till mycket 

stor andel av projektörer och 

underentreprenörer som då inte 

ingår i partneringteamet. 

Bredare partneringteam inkluderande flera 

nyckelaktörer som projektörer, leverantörer 

och underentreprenörer.  

Djup Vilka personer i företagen ska 

involveras? 

Vanligtvis består 

partneringteamen av respektive 

parts projektledning och 

implementeringen kan därmed 

beskrivas som väldigt grund.  

Viktigt att involvera flera hierarkiska nivåer i 

partneringarbetet. Nivån ovanför 

projektledningen är viktig för förankring, 

förståelse och stöd till projektledarna. 

Arbetarna ute i fält behöver involveras för att 

skapa samverkan mellan parterna även i 

produktion.  

Varaktighet När och hur länge ska de vara 

involverade? 

Oftast sträcker sig 

partneringprojekt över flera år. 

Traditionellt sett kommer dock 

entreprenören in i projektet när 

projekteringen är klar. 

Ju tidigare samtliga parter kommer in i 

projektet desto större effekt av samverkan 

kan uppnås. Det tar tid att samordna sig med 

varandra och hitta ett gemensamt och 

effektivt arbetssätt.   

Intensitet Hur intensivt ska vi samverka? 

I traditionella bygg- och 

anläggningsprojekt är intensiteten 

i samverkan relativt låg. 

För att stärka samverkan i partneringprojekt 

föreslås följande: 

 Valet av partner bör grundas på flertalet 

kriterier baserat på en partners vilja och 

kompetens att samverka. 

 Incitamentsbaserat ersättning som är 

fördelad till samtliga delaktiga parter och 

beroende av det gemensamma resultatet. 

 Samverkansverktyg som bidrar till ökad 

sociala processer mellan parterna. 

Tabell 2. Sammanfattning av Erikssons (2011) fyra dimensioner av samverkan i partneringprojekt. 

 

 



 

25 

 

KAPITEL 5. RESULTAT 

5.1 INLEDANDE JÄMFÖRELSE 

I enlighet med Nyströms modell för en bra utvärderingsmetod (Nyström 2007, s 9) börjar 

redovisningen av studiens resultat med en jämförelse av grundläggande projektfakta mellan 

de båda arenorna. En sammanställning presenteras i Tabell 3.  

 

Jämförbara grunddata för Friends Arena och Tele2 Arena 

Grunddata Friends Arena Tele2 Arena 

Typ av anläggning Multifunktionell arena Multifunktionell arena 

Antal åskådare (st) 50 000 – 65 000 30 000 – 40 000 

Byggtid 2009-2012 2010-2013 

Kontraktssumma 2,2 Miljarder kr 2,0 Miljarder kr 

Beställare (B) Arenabolaget i Solna. Delägare: 

Peab, Faberge, Jernhuset, Solna 

stad, Svenska fotbollsförbundet 

SGAF - Kommunalt 

fastighetsbolag ägt av 

Stockholms stad 

Entreprenör (E) Peab Peab 

Upphandlat via LOU Nej Ja 

Kontraktet:   

Entreprenadform Totalentreprenad Totalentreprenad 

Ersättningsform Riktkostnad med incitament 

kombinerat med fast pris för 

management. 

Riktkostnad med incitament 

kombinerat med fast pris för 

management. 

Fördelningsnyckel Vid incitament: 

E 20 %, B 80 % 

Vid kostnadsöverskridande: 

E 20 %, B 80 % 

Vid incitament: 

E 100 %, B 0 % 

Vid kostnadsöverskridande: 

Informationen saknas. 

Bonus  

 

Ja. Möjlig bonus för milstolpar och 

gott samarbete/klimat. Vid bonus 

tillföll 100 % E 

Nej 

Viten Viten kopplade till tider för 

invigningen: 10 Mkr/vecka med 

fördröjning på 3 månader. Viten 

belastar E med 100 %. 

Viten kopplade till deltider och 

sluttid: 15 Mkr/vecka upp till ett 

maxbelopp. Ingen fördröjning. 

Viten belastar E med 100 %. 

Benämning på 

samverkan i kontraktet 

Partneringavtal Samverkansentreprenad 

Tabell 3. Jämförbara grunddata mellan Friends Arena och Tele2 Arena. Sammanställning baserad på 

genomförda intervjuer. 

 

Friends Arena har uppförts samt ägs och drivs av Arenabolaget Solna, där bland andra Peab 

och Fabege är delägare. Fabege företräder beställaren i projektet och Peab är entreprenören. 

Delägarskapet avser hela Arenastaden som även inkluderar Mall of Scandinavia samt bostäder 

och kontor. Ett delägarskap som bara avsett uppförandet samt driften av Friends Arena hade 
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inneburit en för stor risk för företaget. Däremot som en del i helheten såg parterna arenan som 

en positiv möjlighet vilket stärker den nya stadsdelens attraktionskraft.  

Redan i programskedet var Peabs projektörer delaktiga i processen och de har sedan följt 

projektet hela vägen till färdigställande. Ett referensprojekt i Tyskland användes för att säkra 

kvalitetsnivån. Riktkostnaden togs fram gemensamt genom en öppen redovisning av 

respektive parts kalkyler och en efterföljande förhandling. Kriterier för 

riktkostnadsförändringar fastslogs och reglerades därefter genom ÄTA-hantering (Ändrings- 

och Tilläggs-Arbeten). Entreprenörens fasta ersättning för management var liten, tydlig och 

väl avgränsad. I övrigt ersattes entreprenören för verifierad självkostnad upp till 

riktkostnadstaket. Incitament användes som innebar att om slutsumman hamnade under 

riktkostnadstaket fördelades mellanskillnaden mellan parterna enligt en i förväg definierad 

fördelningsnyckel. På samma sätt fördelades ett eventuellt kostnadsöverskridande.  

SGAF är ett kommunalt ägt fastighetsbolag och beställare av Tele2 Arena som lyder under 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Entreprenaden upphandlades i konkurrens och Peab 

lämnade anbud på, av tidigare konsulters framtagna, programhandling och riktkostnad.  

Peab såg en möjlighet att gå in i uppdraget, med erfarenhet från Friends Arena. Peab hade inte 

tidigare arbetat med SGAF, däremot är Stockholms stad en stor kund. Något referensobjekt 

för kvalitetsnivån användes inte. Kriterier för riktkostnadsförändringar fanns definierade i 

kontraktet som reglerades genom ÄTA-hantering. I jämförelse med Friends Arena var 

entreprenörens fasta ersättning för management större men inte lika tydlig och avgränsad. 

Även här ersattes entreprenören för verifierad självkostnad upp till riktkostnadstaket med 

möjlighet till ett incitament för mellanskillnaden mellan verklig kostnad och riktkostnadstak, 

som skulle fördelas mellan parterna enligt en definierad fördelningsnyckel.  

5.2 UTÖKAD SAMVERKAN NIVÅ I – I PROJEKTEN 

5.2.1 ETABLERING AV ORGANISATIONSFORM 

Parterna hade i Friends Arena varsin egen organisation som tillsammans utgjorde den 

gemensamma organisationen i projektet, där beställarens projektledningsgrupp var relativt 

liten. Någon utvärdering av nyckelpersoner genomfördes inte hos någon part. Projektet tog in 

en mycket professionell processledare, som visserligen hade förflutet inom Peab, men som 

båda parter hade fullt förtroende för. En inledande partneringworkshop hölls där 

gemensamma mål och en partneringdeklaration arbetades fram.  

I Tele2 Arena hade parterna sina respektive organisationer som initialt fungerade som en 

gemensam organisation. Beställarens organisation bestod av ca 20 personer där var och en 

bildade ”parhäst” med motsvarande funktion i entreprenörens organisation. Ingen utvärdering 

av nyckelpersoner genomfördes, något som båda parters respondenter anser borde ha skett. 

Inte heller valde man att ta in en processledare som följde projektet från start till mål. 

Däremot anlitades en processledare vid vissa tillfällen för att komma tillrätta med de 

konfliktsituationer som uppstod. Någon inledande partneringworkshop hölls inte heller. 
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5.2.2 GEMENSAM MÅLSTYRNING 

De gemensamma målen arbetades fram i den inledande partneringworkshopen för Friends 

Arena. Syftet med målen var att hantera kritiska frågor som identifierats. Målen var tydligt 

satta och lätta att följa upp. Uppföljning av både mål och risker skedde ofta i början och 

därefter glesades uppföljningsintervallet ut till att ske kvartalsvis.  

Några gemensamma mål arbetades inte fram för Tele 2 Arena. Det var enbart traditionella mål 

– så kallade ”hårda värden” - i form av tid och kostnad, som sattes upp. Uppföljningen skedde 

regelbundet vid traditionellt ledningsgruppsarbete. 

5.2.3 GEMENSAM RISKHANTERING 

Varken i Friends Arena eller i Tele2 Arena arbetade parterna med en kontinuerlig gemensam 

riskhantering utan det hanterade var och en för sig. 

5.2.4 KONFLIKTLÖSNINGSMETOD 

I båda projekten arbetade parterna fram en gemensam konfliktlösningsmetod bestående av en 

konfliktstrappa med förutbestämda tider för när konflikten skulle ha hanterats på respektive 

”trappsteg” innan den lyfts till nästa instans för hantering. Parterna i Friends Arena behövde 

inte nyttja konfliktstrappan annat än vid slutregleringen. I Tele2 Arena, där parterna redan i 

ett tidigt skede kom i konflikt med varandra, hamnade dessa snabbt hos parternas jurister. 

Entreprenörens respondent i denna undersökning föreslår - baserat från sin erfarenhet av båda 

projekten - att det är bättre att parterna själva sätter tider för hanteringen av respektive fråga 

på varje nivå, när konflikten aviseras. Orsaken är att konfliktens art och omfattning innebär att 

behovet av tid för att bereda och hantera konflikterna varierar. 

5.2.5 KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH FÖRBÄTTRING 

Projektets gemensamma mål följdes kontinuerligt upp och parterna genomförde flera 

effektiviseringsprojekt tillsammans för Friends Arena. Ett gemensamt studiebesök i 

Amsterdam samordnades med en workshop för att effektivisera processer och produktion. 

I Tele2 Arena följdes tid och ekonomi upp på traditionellt sätt. Projektet kämpade för att 

komma tillrätta med både samarbetsfrågor och förbättringsåtgärder. 

5.2.6 ÖPPENHET I FRÅGOR AV GEMENSAM ART 

Båda projekten använde sig av öppen ekonomisk redovisning av entreprenörens kostnader.  

Initialt var öppenheten i Friends Arena bra. Efter ett byte av projektchef på beställarsidan kom 

krav på en 10-procentig kostnadsbesparing i projektet som skapade en infekterad stämning. 

Efter ytterligare ett byte av projektchef på beställarsidan, och frågan om besparingskravet var 

löst, ökade förtroendet mellan parterna och därmed även öppenheten. 

I Tele2 Arena uppstod konflikter i ett tidigt skede. De större konflikterna härrörde till olika 

tolkningar av kontraktet, vad som ingick resp. inte ingick i fast och rörlig del av ersättningen. 

Tolkningen av kraven på kvalitetsnivån för arenan var en annan källa till konflikter. I 

kombination med entreprenören organisationsförändringar, leverantörsproblem och 

förseningar övergick samverkansprojekt till att hanteras som ett traditionellt fastpriskontrakt.  
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5.3 UTÖKAD SAMVERKAN NIVÅ II – I PROJEKTEN 

5.3.1 FÖRDJUPADE INSATSER FÖR GRUPPUTVECKLING 

Respondenten från entreprenören i Friends Arena anser att man arbetade aktivt med 

grupputveckling i samband med olika partneringövningar. Respondenten från beställaren är 

av en annan åsikt och menar att partnering i projektet inte var av den kvalitén, att 

entreprenörsreflexen var för stor och att det därmed inte fanns utrymme för fördjupad 

grupputveckling. Det var lätt att falla tillbaka i traditionella roller så snart problem uppstod. 

För att överbrygga den kris och misstänksamhet som genomsyrade projektet i Tele2 Arena 

hölls 2012 en grupputvecklingsworkshop av en processledare. Situationen var så färgad av 

hur avtalet skulle tolkas att parterna snabbt hamnade i låsta positioner. Respondenterna ger 

samma bild av situationen och nämner även att sättet att hantera de konfliktsituationer som 

uppstod var väldigt personanknutet. 

Logistiken på arbetsplatsområdet påverkades av förseningen i projektet - ingen kom fram. 

Dessutom var entreprenörens organisation hopplockad från olika håll och inte vana att arbeta 

med varandra. Det ökade på problemen. Entreprenörens projektledning fick hålla separata 

situationsanpassade workshops för att lösa de interna problemen.  

5.3.2 FÖRDJUPAD MÅLSTYRNING 

I Friends Arena mättes ca 25 olika gemensamma mål regelbundet. I Tele2 Arena skedde inte 

någon fördjupad målstyrning. Däremot mätte respektive part arbetsmiljön, på grund av den 

rådande situationen. 

5.3.3 BENCHMARKING 

I Friends Arena användes benchmarking mot en tysk arena gällande kvalitetsnivån. Däremot 

skedde ingen benchmarking gällande partnering varken gemensamt eller parterna var för sig. 

De resurser som arbetat med partnering tidigare tog med sig den erfarenheten in i projektet.  

Tele2 Arenas beställare gjorde flera besök på olika arenor för att ta till sig kunskaper och 

erfarenheter. Något gemensamt besök gjordes dock inte. Entreprenören hade egna interna 

projekt som Friends Arena att jämföra med.  

5.3.4 ÖKAD DELAKTIGHET AV ÖVRIGA AKTÖRER 

Peab Mark och grundläggning samt alla installatörer gick in som underentreprenörer i Friends 

Arena och hade rätt till incitament i sina respektive kontrakt. I Tele2 Arena var inga övriga 

aktörer mer delaktiga än i traditionella entreprenader. 

5.3.5 SYSTEMATISK KOMPETENSUTVECKLING 

I Friends Arena utvecklade man ny kompetens hos båda parter för att hantera det rörliga taket 

i arenan och för att skapa ett inomhusklimat i en arena med en volym på 1,2 miljoner kubik. 

Någon systematisk kompetensutveckling i Tele2 Arena ser inte respondenterna. 
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5.3.6 AKTIV DESIGN 

I Friends Arena upplever beställarens respondent att aktiv design användes, dock inte 

tvärfackligt. För taket togs specialister in mot slutet av projekteringen för att lyckas med 

monteringen. Med hjälp av specialistkunskap skapades öppningsbara ”bogvisir” i varje 

ytterhörn av arenan för att kunna frakta in och ut större installationer samt för att snabbt 

kunna tömma arenan på besökare efter t ex en konsert. Entreprenören menar att användandet 

av aktiv design kunde varit bättre och att handlingarna ofta var sena från den egna 

projektören. 

I fallet med Tele2 Arena var programhandlingarna klara när entreprenören kom in i projektet 

och därefter tog över och genomförde system- och bygghandlingsprojekteringen. Beställaren 

uppfattar det dock som att produktionsenheten hos entreprenören saknades i 

projekteringsfasen, trots att entreprenören hade ansvar både för projektering och för 

produktion. Entreprenören menar att även här kunde användandet av aktiv design skötts bättre 

och att handlingarna ofta levererades sent från projektören. 

5.3.7 OMVÄRLDSKOMMUNIKATION 

Informationsträffar hölls i planskedet för Friends Arena. Omvärldskommunikationen har varit 

ett omfattande arbete med informationskampanjer av olika slag, exempelvis med månatliga 

informationsutskick rörande kommande produktion och störningar, till närboende och 

verksamheter i området. Klagomål hanterades och följdes upp kontinuerligt. 

Även Tele2 Arena har genomfört ett omfattande informationsarbete för projektet. Totalt 

arbetade 3 kommunikatörer parallellt i projektet. Informationsutskick gick ut till närboende 

och verksamheter i området. Allmänheten bjöds in till informationsträffar. Klagomål 

hanterades och följdes upp kontinuerligt. En stor informationspaviljong sattes upp på 

Globentorget där visionsfilmer för projektet bland annat visades. 

5.3.8 BRANSCHUTVECKLING 

Logistiken i Friends Arena är unik. Under hela arenan finns en 2-filig lastbilväg med 

möjlighet att köra ut genom de stora portarna i arenans hörn. Takets konstruktion är även det 

unikt då det klarar en hängande tyngd på 400 ton. De lösningar man gjort för rörelsehindrade 

innebär nu att de rörelsehindrade har de bästa platserna i arenan. Däremot har projektet inte 

kommunicerat ut dessa i branschen som goda exempel. 

För Tele2 Arena ser ingen av respondenterna några lösningar i projektet som kan anses 

branschutvecklande. 
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5.4 ÖVRIG INFORMATION OCH PROBLEMOMRÅDEN I 

PROJEKTEN 

5.4.1 GENERELLT 

Samtliga mål, utom de ekonomiska, uppfylldes i Friends Arena. Grundläggningsproblem 

orsakade av de geotekniska förutsättningarna på plats, resulterade i att entreprenören fick ta 

till – för dem – nya och dyrare metoder för att lösa problemet. Därmed försvann möjligheten 

till incitament redan i ett tidigt skede. Målformuleringen, tidplanen och flexibiliteten i 

kontraktet var tillräckligt bra men ändå utmanande. Produktionen och samarbetet har fungerat 

bra genom i princip hela projekttiden. Det var ett stort och komplicerat projekt som har krävt 

ett mycket nära samarbete för att lyckas. Att använda partnering som arbetssätt var ett 

gemensamt beslut bland delägarna i Arenabolaget.  

Tele2 Arena hade en betydligt tuffare situation. Varken målen för tid eller kostnad nåddes och 

entreprenören kom snabbt upp till sitt vitestak. Förutom hanteringen av de interna 

konflikterna mellan parterna inträffade flera oförutsedda förändringar som projektet hade att 

hantera. Stomleverantören gick i konkurs, entreprenören genomgick stora organisatoriska 

förändringar och förseningarna i projektet medförde omfattande logistikproblem. Allt krävde 

sitt av idéer och flexibilitet hos medarbetarna. Trots alla problem som uppstått har 

produktionen kämpat tillsammans för att driva projektet framåt och till slut ändå lyckats 

leverera en färdig arena. 

Förseningen av projektet påverkade även slutanvändarna i egenskap av ett evenemangsbolag 

som skulle boka upp kommande evenemang samt fotbollslag som inte kunde dra igång sin 

säsong. Trycket var stort på både beställare och entreprenör och mot slutet upplevde parterna 

situationen som otrygg. En ärligare dialog från entreprenörens tidigare projektledare – om att 

projektet var försenat, hade gett beställaren möjlighet att tidigt informera slutanvändarna om 

situationen och därmed kunnat minimera den negativa effekt som nu uppstod. Med facit i 

handen kan man tycka att tidplanen var för snävt tilltagen och mer risktid borde ha planerats 

in från början. Trots det anses den initiala tidplanen som rimlig enligt båda parters 

respondenter, med de förutsättningar som fanns när kontraktet tecknades. Båda 

respondenterna beskriver att projektet präglades av misstroende och allt annat än positiv 

samverkan, samt är överens om att båda parter var orsak till detta. 

5.4.2 TIDIGARE ERFARENHETER OCH SÄKRAD FÖRSTÅELSE HOS 

PROJEKTMEDLEMMARNA. 

 I Friends Arena hade båda parter erfarenheter från olika former av samarbete i byggprojekt 

och entreprenören hade även arbetat med partnering tidigare. Projektledningen höll noggranna 

genomgångar med projektmedlemmarna för att skapa förståelse för kontraktet och det valda 

arbetssättet. Däremot anser man inte att man lyckades fullt ut i alla led. 
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Även i Tele2 Arena hade båda parter tidigare erfarenheter av olika samarbetsformer inom 

byggprojekt. Entreprenören offererade en organisation till Tele2 Arena som byttes ut väldigt 

tidigt i projektet. Totalt har entreprenören haft 5 projektchefer som avlöst varandra. Därmed 

fanns ingen kontinuitet från entreprenörens projektledning vilket resulterade i att samarbetet 

blev väldigt svårt och erfarenheter och kunskaper gick förlorade. Beställarens respondent 

menar att entreprenörens nya projektchefer inte satte sig in i kontraktet tillräckligt för att 

förstår innebörden av det och därmed fanns heller ingen möjlighet att kommunicera 

förståelsen ut bland entreprenörens projektmedlemmar. 

5.4.3 KOMPETENS OCH MOGNAD ATT ARBETA MED PARTNERING 

Båda parters respondenter från Friends Arena anser att projektmedlemmarna hade tillräcklig 

kompetens och mognad för att arbeta med partnering. De få undantag som fanns handlade inte 

om bristande kompetens utan om bristande mental mognad enligt den ena respondenten och 

menar att ett projekt av det här slaget kräver rätt bemanning med medarbetare som kan gå 

utanför det traditionella och verkligen samarbeta med inblandade parter. Friends Arena var ett 

stort och komplicerat projekt som i sig innebar utmaningar, men inget som inte hade uppstått i 

en traditionell entreprenad.  

För Tele2 Arena ser bilden annorlunda ut. Respondenterna är eniga om att båda parter 

saknade tillräcklig kompetens och mognad för att driva projektet med partnering. När 

entreprenören av olika skäl inte kunde innehålla tiden skapades en mycket infekterad situation 

och traditionella roller intogs där beställaren fokuserade på tid och kostnad samtidigt som 

entreprenören bytte projektchef ett flertal gånger. När situationen var som värst var det väldigt 

många medarbetare hos entreprenören som lämnade uppdraget. Det positiva med det var att 

entreprenören kunde bygga upp en ny organisation med medarbetare som inte var färgade av 

tidigare konflikter och som bidrog med ny kraft och friska ögon till projektet. 

5.4.4 KULTUREN I PROJEKTEN 

Relationerna inom Friends Arena präglades till största del av förtroende och respekt med högt 

i tak. Fokus låg på gemensam prestigelös problemlösning och var i huvudsak positiv. 

Inledningsvis upplevde beställaren att entreprenören var lite fundersam till varför beställaren 

deltog i arbetet i den omfattningen som sker i partneringprojekt. Det blev bättre med tiden.  

Den största utmaningen med att skapa en gemensam projektkultur är vad en av 

respondenterna kallar ”vanans makt”. Det tog tid och var spänt i början när incitamentet låg 

fel i ett tidigt skede.  

Arenabolagets fem delägare hade alla sina egna syften med delägarskapet. Arenastaden i sin 

helhet ger en positiv effekt för samtliga parter. Det hade troligen uppstått större konflikter om 

uppdraget enbart avsåg Friends Arena som i sig är ett riskprojekt och där återbetalningstiden 

är lång. När det hettade till i projektet valde entreprenören att hantera frågorna inom sin egen 

organisation först, istället för att ha tillräckligt förtroende för beställaren för att hålla en öppen 

dialog och visa sig osäkerhet i en fråga. En öppnare relation hade gett ett bättre klimat och 

bidragit positivt till samarbetet enligt respondenten från beställarsidan. 
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I projekteringsstadiet delade parterna i Tele2 Arena lokaler, vilket initialt skapade ett positivt 

klimat tack vare närheten till varandra. I produktionsfasen flyttade entreprenören ut ur de 

gemensamma lokalerna för att komma närmare produktionen. Trots att det innebar en flytt om 

ca 100 m så skapades ett stort avstånd mellan parterna. Relationerna förändrades så snart 

tolkningen av kontraktet började diskuteras och därefter präglades relationerna i 

projektledningen och uppåt av misstroende. I produktionen fungerade dock dialogen mellan 

parterna bra och utan prestige. Med de låsta positionerna i projektledningen fanns ingen 

möjlighet att skapa en gemensam kultur i projektet.  
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KAPITEL 6. ANALYS OCH SLUTSATSER 

6.1 NIVÅ AV SAMVERKAN 

En granskning av grunddata för arenorna (Tabell 3) ger en första bild av, i många hänseenden, 

två likvärdiga partneringprojekt. Studerar man däremot tabell 4, som visar en 

sammanställning från intervjuerna gällande vilka av FIA:s moment för utökad samverkan som 

respektive projekt har använt sig av, framträder en mer nyanserad bild, med tydliga skillnader 

mellan projekten. Trots att båda projekten klart kommunicerat i kontrakten att de ska utföras 

som partnering-/samverkansprojekt så har väldigt få obligatoriska moment för Utökad 

Samverkan använts i Tele2 Arena och med undantag för omvärldskommunikation, har ingen 

av de valbara momenten använts. I Friends Arena har i princip samtliga obligatoriska moment 

använts och flera av de valbara momenten har man till viss del nyttjat. 

Samverkan enligt FIAs modell för utökad samverkan  

Nivå I - Obligatoriska moment Friends Arena Tele2 Arena 

 Gemensam organisation och  

processledning 

Ja Nej 

Gemensam målstyrning Ja Nej 

Gemensam riskhantering Nej Nej 

Upprättande av konfliktlösningsmetod Ja Ja 

Kontinuerlig uppföljning och 

förbättring 

Ja Nej. Traditionell uppföljning av tid och 

kostnad 

Öppenhet i frågor av gemensam art Ekonomi: Ja 

Övrigt: Ja 

Ekonomi: Ja 

Övrigt: Nej 

Nivå II - Valbara moment Friends Arena Tele2 Arena 

Fördjupad insats för grupputveckling Delvis Delvis 

Fördjupad målstyrning Ja Nej     

Benchmarking Partnering: Nej 

Kvalitetsnivå: Ja 

 

Partnering: Nej 

Kvalitetsnivå: 

- Beställaren: Ja 

- Entreprenör: Nej 

Ökad delaktighet från övriga aktörer Delvis Nej 

Systematisk kompetensutveckling Delvis Nej 

Aktiv design Delvis Nej 

Omvärldskommunikation Ja Ja 

Branschutveckling Delvis Nej 

Tabell 4. Sammanfattning gällande vilka av FIAs obligatoriska och valbara moment som använts i respektive 

projekt. 

 

Genom att analysera resultatet ur Erikssons (2011) fyra dimensioner av samverkan, tabell 5, 

blir bilden ännu tydligare; I Friends Arena har parterna genomgående uppnått högre nivå av 

samverkan inom samtliga fyra dimensioner, än vad Tele2 Arena har uppnått.  
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De fyra dimensionerna av samverkan 

Dimensioner Friends Arena Tele 2 Arena 

Bredd Beställare, entreprenör samt 

underentreprenörer. 

Beställare och entreprenör 

Djup Ombudsnivå: Oklart 

 

Projektledning: Ja 

 

Produktion: Delvis.  

Regelbundna genomgångar hölls för att 

implementera samverkan ut i 

produktionen. Det lyckades inte helt. 

 

Ombudsnivå: Oklart 

 

Projektledning: Nej.  

Flera byten av entreprenörens 

projektledare är orsak till detta. 

 

Produktion: Nej.  

Inte möjligt när projektledningen 

inte arbetade med samverkan. 

Varaktighet Entreprenören medverkade redan under 

programskede och vid investerings-

beslutet. Arkitekter och konstruktörer 

medverkade hela projektet. 

Med offentlig upphandling kom 

entreprenören in när 

programhandlingarna var klara och 

systemhandlingsskedet startade.  

Intensitet Med ett gemensamt delägarskap fanns stor 

vilja att samverka från båda parter. 

 

Incitamentbaserad ersättning till samtliga 

delaktiga parter. Dock enbart beroende av 

det individuella resultatet. 

 

Samverkansverktyg användes. 

Upphandling enligt LOU som 

grundas på lägsta pris. Oklart om 

urval gjordes på ytterligare kriterier  

 

Incitamentsbaserad ersättning 

enbart till huvudentreprenören. 

 

Låg användning av 

samverkansverktyg. 

Tabell 5. Sammanfattning av hur de fyra dimensionerna av samverkan har använts i respektive projekt. Källa: 

Genomförda intervjuer. 

6.2 PÅVERKANDE FAKTORER 

Vid en granskning av vad som i övrigt påverkat projekten är det tydligt att listan kan göras 

lång. De faktorer som enligt undersökningen haft störst inverkan sammanfattas här under 

olika rubriker.  

Förberedande arbete 

 Otydlig kontraktsutformning i Tele2 Arena gav upphov till olika tolkningar och djupa 

konflikter, främst avseende innehållet i den fasta ersättningen.  

 Avsaknad av ett referensobjekt för att säkra kvalitetsnivån i Tele2 Arena var även det 

en stor orsak till konflikt mellan parterna. 

 Ingen utvärdering av nyckelpersoner – utifrån sin erfarenhet och lämplighet att driva 

komplicerade partneringprojekt – genomfördes i Tele2 Arena. Båda parternas oerfarna 

projektledningsorganisationer (ur ett partneringperspektiv sett) föll snabbt tillbaka i 

traditionella roller när konflikter uppstod. Konflikthanteringen blev personrelaterat 

och hanterades inte utifrån ett partneringkoncept. 
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Yttre oförutsedda omständigheter: 

 Geotekniska omständigheter i Friends Arena resulterade i att möjligheten till 

ekonomiskt incitament försvann redan tidigt i projektet. 

 Stomleverantörens konkurs i Tele2 Arena var den enskilt största orsaken till projektets 

försening, omfattande logistikproblemen och en stor påverkansfaktor till konflikterna i 

produktionen. Dessutom påverkade det slutanvändarna påtagligt, eftersom de inte fick 

tillgång till arenan enligt tidplan och vilket skapade problem i deras verksamhet. 

 

Under projekttiden: 

 I Friends Arena är båda parterna delägare i Arenastaden och därmed har de haft 

ytterligare en gemensam drivkraft till att verka för ett lyckat projekt. 

 Bristen på en rak och öppen dialog samt avsaknad av en gemensam riskhantering 

resulterade i att de stora negativa effekterna som produktionsförseningen innebar för 

slutanvändaren inte kunde hanteras i tid och därmed minskas i omfattning.  

 Entreprenörens kunskap om kontraktet och uppdraget, samt möjligheten för 

entreprenören att implementera partnering i den egna organisationen gick förlorat 

tidigt i Tele2 Arena. Den offererade projektledningen byttes ut ett flertal gånger, dels 

när produktionen startades upp, dels ytterligare fyra gånger under projektets gång. En 

kontinuitet hos respektive parts projektledning är viktig för att behålla kunskap om 

och i projektet samt att driva och kommunicera enlighet med partnering i alla led.  

 I båda projekten uppstod situationer där nyckelpersoner i projektet haft en för 

lättvindig syn på partnering och jämställt det med tidigare erfarenheter från 

samarbetsprojekt. De har inte satt sig in i kontraktet och vad partnering verkligen 

innebär, samt på vilken nivå det är tänkt att det ska appliceras i det aktuella projektet.  

 Bristen på en robust tidplan: I båda projekten var bygghandlingarna ofta sena trots att 

entreprenören genom entreprenadformen totalentreprenad även ansvarade för 

projekteringen. Aktiv design kräver tidplanering och deadlines för projekteringen för 

att inte äventyra produktionen. I Tele2 Arena blev det även tydligt att det är viktigt att 

planera in risktid i tidplanen, särskilt när sluttiden är kritisk för slutanvändaren. 

 I Tele2 Arena sammanfördes olika arbetslag i produktionen, utan aktiviteter för att 

bygga ett team eller skapa en gemensam projektkultur - vilket gav upphov till onödiga 

slitningar i projektet. 

 Initialt i Tele2 Arena hade parterna gemensamma lokaler vilket bidrog till ökad 

respekt för varandra, vi-känslan och öppenheten – även i konfliktsituation. När 

entreprenören vid produktionsstart bytte lokaler ökade det mentala gapet mellan 

organisationerna påtagligt. Det blev en tydlig gruppuppdelning som i sig påverkade 

projektet negativt. 
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6.3 SLUTSATS 

6.3.1 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

I studien har två initialt tillsynes likvärdiga partneringprojekt jämförts med varandra. 

Grunddata baserat på projektfakta har jämförts mellan projekten. Med underlag från 

genomförda intervjuer har därefter användandet av partneringprocesser i projekten jämförts 

och analyserats både avseende bredd och djup.  Detta har kompletterats med erfarenheter från 

respondenterna om vad i de använda partneringprocesserna som fungerat bra alternativt 

mindre bra samt information om övriga faktorer som påverkat projektet – i syfte att 

systematiskt söka efter andra variabler som kan påverka ett partneringprojekt. 

Studien visar på tydliga skillnader avseende i vilken utsträckning olika partneringprocesser 

har använts i respektive projekt. Skillnaden i förståelsen för vad partnering innebär i ett 

byggprojekt tycks har varit en avgörande faktor redan i ett tidigt skede i projekten. Det har 

påverkat sättet på vilket respektive beställaren har utformat kontrakt, organiserat och drivit sitt 

projekt samt avseende i vilken utsträckning entreprenören har satt sig in i kontraktet och 

arbetssättet. Det har påverkat sättet på, och i vilken utsträckning som parterna lyckats förändra 

de traditionella rollerna till att utöka samverkan mellan varandra. Studien visar även på övriga 

faktorer som kan komma att påverka ett projekt och därmed dess möjlighet att nå önskat 

resultat. 

6.3.2 VUNNA ERFARENHETER OCH SLUTSATSER 

Vunna erfarenheter av studien: 

 Tydligt utformade och avgränsade kontrakt i kombination med tydliga kvalitetskrav på 

slutprodukten minskar risken för konflikter mellan parterna. 

 Gemensam riskhantering i kombination med öppen och rak dialog skapar 

förutsättningar att i tid hantera problem som uppstår och därmed möjligheten att 

minimera negativa effekter både inom projektet och för omvärlden. 

 Gemensamma lokaler ökar respekten mellan parterna och bidrar till ett positivt och 

öppet arbetsklimat med vi-känsla i projektet.  

 Att så långt det är möjligt behålla resurserna i respektive parts 

projektledningsorganisation genom hela projekttiden. Det ger kontinuitet och 

bibehållen kunskap om uppdraget, kontraktet och projektet på ledningsnivå. Det 

skapar även förutsättningar för att bygga och underhålla en strategiskt utformad 

projektkultur baserad på partnering.  

 Konflikthanteringstrappan – Det är bättre att parterna själva sätter tider för hanteringen 

av respektive fråga på varje nivå i konflikttrappan - när konflikten aviseras. Orsaken är 

att konfliktens art och omfattning innebär att behovet av tid för att bereda och hantera 

konflikterna varierar. 

 Fel personer på nyckelpositioner kan vara förödande för ett projekt. För att undvika 

felrekrytering till ett partneringprojekt bör bland annat en utvärdering av personens 

tidigare erfarenhet från partnering genomföras. Utvärderingen bör ske genom kontroll 
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av vilka partneringprocesser och nivå på dimensioner av partnering som personen har 

erfarenhet av. 

 För att bryta traditionella rollmönster och hierarkier samt för att skapa en gemensam 

och öppen projektkultur som genomsyras av partneringkonceptet är det viktigt med 

tidigt genomförda gemensamma workshops och samverkansaktiviteter – företrädesvis 

ledda av en erfaren och opartisk processledare. För att partneringkonceptet ska ha 

möjlighet att nå ut i alla led bör resurser från produktion hela vägen till 

projektledningen och från samtliga parter delta samtidigt. 

Slutsatser dragna av studien: 

Det är tydligt att det råder stor oklarhet i branschen om vad partnering innebär i ett 

byggprojekt, vilket resulterar i svårigheter att upphandla projektör och entreprenör, utvärdera 

anbud, resurssätta nyckelpositioner, implementera och kommunicera arbetssättet på samtliga 

nivåer, att vid konflikter inte falla tillbaka i traditionella roller och att skapa och behålla 

förtroendet mellan parterna så att en rak och öppen dialog kan hållas genom hela projekttiden. 

 

För att studier kring nyttan av partneringprojekt ska kunna ske på relevant underlag bör de ske 

på partneringprojekt som till ett minimum uppfyller de obligatoriska momenten enligt FIA:s 

modell för Utökad Samverkan nivå I, i kombination med en branschgemensam framtagen 

miniminivå för respektive dimension enligt Erikssons (2011) fyra dimensioner av samverkan.  
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 

PRESENTATION OCH UPPLÄGG 

Jag arbetar som projektcontroller i Projekt Mälarbanan med uppgift att hantera de ekonomiska 

frågorna i ett Utökat Samverkansprojekt Nivå II (enligt FIAs modell) med fyra parter. 

Parallellt med detta gör jag nu mitt examensarbete på KTH, på institutionen för Fastigheter 

och Byggande. Ämnet är just Partnering/Utökad Samverkan där jag vill jämföra två till synes 

likvärdiga partneringprojekt med varandra, Friends Arena och Tele2 Arena. 

 

Jag kommer lägga upp intervjun på följande sätt: 

 Först kommer korta övergripande frågor om projekten. 

 Därefter följer partneringrelaterade frågor  

 Efter det följer mer öppna frågor kring potentiella problemområden 

 Avslutningsvis ber jag dig sammanfatta din syn på vad som har fungerat bra och 

varför, samt vad som inte har fungerat och varför i de olika projekten samt en 

avslutande jämförelse mellan dem. 

Under intervjun kommer jag ta anteckningar. Svaren kommer att presenteras anonymt i 

examensarbetet. 

INLEDANDE FAKTAFRÅGOR 

Övergripande frågor Friends Arena Tele 2 Arena 

Typ av anläggning   

Antal åskådare   

Byggtid   

Kontraktssumma   

Beställare   

Beställarrepresentant   

Entreprenör   

Underentreprenör   

Projektör   

Övriga viktiga leverantörer och entreprenörer   

Benämning på samverkan*   

Upphandlingsfrågor   

Upphandling via LOU?   

Entreprenadform   

Ersättningsform   

Fast del   

Fördelningsnyckel   

Bonusar, fördelningsnyckel -   

Viten, fördelningsnyckel   
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BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Beskriv din roll i projekten. Uppgifter och ansvar.  

 

2. Beskriv Peabs beslutskriterier för att lämna anbudet, t ex: 

a. Den rådande konjunkturen,  

b. Peabs situation när förfrågan gick ut. Möjligheter och risker. 

c. Hade ni arbetat med beställaren/Peab tidigare? 

d. Parternas respektive erfarenhet av att arbeta med partnering? 

 

3. Hur har Riktkostnaden tagits fram? 

 

4. Hur hanterades tilläggsarbeten kontraktuellt? Tilläggsavtal? 

Omfattningsförändringar etc, hur reglerades kostnaden? 

 

PARTNERINGRELATERADE FRÅGOR 

Utökad samverkan nivå I 

5. Gemensam organisation med processledning? 

Gjordes en utvärdering av projektets nyckelpersoner för att säkra engagemang, kompetens, 

samarbetsvilja, öppenhet för nya lösningar etc? I respektive organisation? 

 

Teoribakgrund: 

Samtliga nyckelpersoner är delaktiga och engagerade i de obligatoriska och valbara moment 

som beslutats. 

Gemensam organisation bestående av: 

Styrgrupp 

Samverkansgrupp 

 Väljer rätt medarbetare 

 Säkerställer att man når ut till alla nivåer 

 Håller inledande workshops för att definiera roller, ansvar. Ta fram en gemensam 

målformulering samt uppföljningsmetoder och intervall samt en 

konflikthanteringsrutin. 

Processledare: 

Håller seminarier, möten för målformulering, uppföljning och grupputveckling. 

 

6. Gemensam målstyrning?  

När genomfördes målformuleringsarbetet och vilka deltog? Vad mättes, hur ofta, hur 

kommunicerades resultatet, till vilka. Nåddes målen? Hur uppmärksammades detta? 
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Teoretisk bakgrund: 

Målformulering: 

 Syftet med de uppsatta målen 

 Metod för att mäta måluppfyllelse 

Samverkansplan: 

 Rutiner för hur samverkan ska bedrivas, hur målen ska nås.  

 Nyckelpersoner och deras befogenheter i samverkansgruppen 

 

 

Kompletterande frågor kring måluppföljning: 

 Målformuleringen: Hade den kunnat göras bättre, annorlunda, med större 

precision? 

 Projektplanen: Var planeringen, tidplanen, budgeten, bemanningen etc riktig? 

 Inbyggd/formulerad flexibilitet: Har projektet fått tillräcklig grad av flexibilitet? 

Rätt sorts flexibilitet? 

 Utfallet, måluppfyllelsen: Uppnåddes avsett resultat? 

 

7. Gemensam riskhantering? 

 

8. Konfliktlösningsmetod 

Upprättades en gemensam rutin för konflikthantering för att förebygga tvister? 

 

9. Kontinuerlig uppföljning och förbättring? 

Följdes mål, handlingsplaner, samverkan och arbetssätt kontinuerligt upp? Togs 

förbättringsåtgärder fram? Återkopplades resultatet till berörda projektledare? 

 

10. Öppenhet i frågor av gemensam art? 

 Öppenhet om krav och begränsningar från den egna övre organisationen?  

 Öppenhet om tidigare erfarenheter, uppfattningar och förutsättningar? 

 Öppen ekonomisk redovisning i projektet? 

 

Teoretisk bakgrund: 

Hög grad av öppenhet ökar möjligheten att bygga förtroende med motparten, optimera t ex 

kvalitetsnivån, jämföra alternativ och diskutera produktionsmetoder. 

 

Utökad samverkan nivå II 

11. Fördjupade insatser för grupputveckling? 

Aktivt arbete  med grupputvecklingen? Vilka roller deltog? Frekvens på workshops? 

 

Teoretisk bakgrund: 

Föra dialog om tydliggöra olikheter i organisationskulturer, ev konsekvenser.  

Genom att hålla seminarier, workshops kan man snabbt skapa en effektiv, trygg och öppen 
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arbetsgrupp. 

 

12. Fördjupad målstyrning? 

Fördjupades målstyrningen i projektet? Avser delmål, mätning, förankring samt 

kommunikationen ut till projektmedlemmarna av målen och måluppfyllelsen?  

 

Teoretisk bakgrund: 

Mer omfattande målarbete med avseende på delmål, mätning och förankring. Hög 

ambitionsnivå och prioritet ska råda. 

 

13. Benchmarking? 

Genomfördes benchmarking med andra partneringprojekt inför och under projekttiden? 

Var det tillräckligt eller skulle ni ha gjort det grundligare om ni visste det ni vet idag?  

 

Teoretisk bakgrund: 

Systematisk insamling av fakta om samverkansprojekt och genomför studiebesök och skaffar 

sig en gemensam referensram och utgångspunkt för projektrelaterade frågor 

 

14. Ökad delaktighet av övriga aktörer? 

Involverades t ex underentreprenörer eller leverantörer i arbetet mer än i en traditionell 

entreprenadform? Utformades deras kontrakt på motsvarande sätt med incitament – för att 

skapa delaktighet och motivation att samarbeta djupare. 

 

Teoretisk bakgrund: 

Åtgärder tas för att systematiskt och starkare involvera ytterligare projektaktörer i mål- och 

uppföljningsarbetet. 

 

15. Systematisk kompetensutveckling? 

Erbjöd projektet möjlighet för parterna att utvecklas inom nya kompetensområden? 

 

Teoretisk bakgrund: 

Använda utökad samverkan för att kompetensutveckla och utbilda medarbetare på särskilda 

områden. Syfte att t ex stärka kompetensen i branschen eller att säkra framtida rekrytering. 

 

16. Aktiv design? 

Använde projektet sig av aktiv design? Det innebär att den sista delen av projekteringen 

bedrevs i tätt samarbete med produktionsteamet och genom att på plats studera hur 

verkligheten såg ut. Syfte: att ta fram bygghandlingar som redan tagit hänsyn till verkliga 

förhållanden och den samlade bästa kompetensen om hur utförandet bör ske. Därmed 

hanteras risker redan i projekteringen möjlighet att undvika felaktiga grunddata. Det 

underlättar produktion, minskar kostnaderna för stopp i produktion, förseningar etc. 
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Teoretisk bakgrund: 

Projektering bedrivs i lämplig takt med byggproduktionen och anpassas till 

händelseutvecklingen under byggets framskridande. Framdriften får inte störas.  

Aktiv design kännetecknas av aktiva, flexibla projektörer med stor teknisk 

anpassningsförmåga och kreativa utförare som vill påverka projekteringen för projektets bästa. 

 

17. Omvärldskommunikation? 

Hur arbetade projektet med att informera omvärlden om vilka arbeten som ska utföras och 

hur detta kommer påverka dem ifråga om buller, trafikstörningar och andra olägenheter. 

 

Teoretisk bakgrund: 

Vidta lämpliga åtgärder för att informera personer som berörs av projektet pga störningar, 

buller, damm, avstängningar. Det avser närboende, trafikanter, verksamheter etc. 

 

18. Branschutveckling? 

Innebar projektet att ni kom fram till lösningar på problem som kan utveckla branschen? 

Har ni kommunicerat dessa ut till branschen på något sätt? 

 

Teoretisk bakgrund: 

Identifiera aktiviteter som har betydelse för hela branschens utveckling och som skapar positiv 

image kring yrket. Aktiviteterna bedrivs i projektet och senare tillgodogörs hela branschen, 

bidrar projektet till förnyelse och medarbetarna upplever arbetet stimulerande. 

 Identifiera kompetensbrister som leder till utvecklings- och forskarinsatser 

 Initiera, stötta kompetenshöjande insatser 

 Stärka branschens varumärke genom att marknadsföra projektet på olika sätt. 

 

ÖPPNA FRÅGOR KRING POTENTIELLA PROBLEMOMRÅDEN 

19. Vad var målet med att utföra projektet genom partnering? 

Vilken avtalspart och i vilket skede togs beslutet? Vad ville man uppnå och lyckades det? 

 

20. Hade parterna erfarenhet från tidigare partneringprojekt och förståelsen för vad 

det ställer för krav på projektledning och medarbetare? 

 

21. Säkerställde parterna att alla hade tillgång till samma information om uppdraget 

och kontraktet och vilka krav respektive part hade från sin övre organisation?  

Säkerställde man även att alla förstått informationen och vilka konsekvenser 

olika scenarier skulle få för respektive part?  

 

22. Ge en kort beskrivning av organisationsstrukturen i projektet? 

Hade ni en gemensam eller separata organisation med B/E.  

Framtagning av tydliga gemensamma processer med B/E? 

Samverkan mellan parterna eller traditionellt förhållnings-/arbetssätt? 

Tydliga kommunikations- och beslutsvägar? 
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Personalstruktur, erfarenhet av liknande projekt etc. 

 

23. Hade medarbetarna rätt kompetens för uppgiften? Om inte, vad fick det för 

konsekvenser och hur hanterades det? 

 

24. Var medarbetarna hos de olika parterna tillräckligt mogna att hantera 

partneringsamarbetet? Om inte, vad fick det för konsekvenser och hur 

hanterades det? 

Har någon fått stressrelaterade sjukdomar, blivit sjukskrivna eller lämnat projekt pga 

ohälsa kopplade till situationen/arbetsmiljön i projektet? 

 

25. Var organisationen tillräckligt uppmärksam och flexibel för att i tid kunna 

upptäcka förändringar i förutsättningar och i omvärlden, samt snabbt ställa om 

och hantera förändringen på ett strukturerat och optimalt sätt? 

 

26. Beskriv relationerna i projektet: 

 Gemensamma lokaler? 

 Högt i tak? Respekt för varandra? Förtroende för den andra parten och dess 

medarbetare?  

 Gemensam, prestigelös problemlösning för att skapa vinn-vinn för alla inblandade 

parter? Eller prestige, förutfattade uppfattningar om den andra parten, intern 

konkurrens, ovilja att samarbeta? 

 

27. Uppstod friktion mellan olika delar i projektet som kan härröras till skillnader i 

organisationskulturer? Beskriv. 

Värderingar, beteenden, rutiner, procedurer, handlanden etc. 

 

28. Beskriv den största utmaningen/svårigheten med att skapa en gemensam 

projektkultur som genomsyrade hela projektet på ett positivt sätt. 

Lyckades det? Om inte var i organisationen och varför? 

 

29. Hur har projektet påverkats av individer/grupper med egna agendor, interna 

och externa stridigheter, politiskt spel etc. Hur har det hanterats? 

 

30. Vad hade ni för större konflikter?  

Beskriv dem, vad konflikten bestod av, hur den uppstod, vad som gjordes för att hantera 

den, viljan från parterna att lösa konflikten samt resultatet. 

 

SLUTLIGEN 

31. Vad är din samlade bild av projektet? Vad har fungerat bra och vad har 

fungerat sämre. Vad har ni lärt av detta och hur ser ni till att dra nytta av detta i 

nästa projekt? 

 


