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SAMMANFATTNING 
Bristande kommunikation kostar byggbranschen i Sverige flera miljarder (SEK) varje år. I 

genomsnitt beräknas varje enskilt projekt bli ca 13 % dyrare än tänkt på grund av fel vid 

informationsdelning mellan aktörer delaktiga i projektet. För att få bukt med detta problem i 

byggbranschen behövs ett nytt arbetssätt och en annan inställning till kommunikation 

mellan ingående parter. Ett nytt sätt att arbeta är samverkansformen partnering. Partnering 

är en strukturerad samarbetsform där målet är att driva projekt med tydligare samarbete 

och öppenhet mellan aktörerna.  

Syftet med undersökningen är att utvärdera om partnering kommunikationsmässigt är en 

arbetsform som är värd att utveckla för att åstadkomma en bättre kommunikation i 

byggprojekt. Detta utförs med fokus på hur kommunikationen upplevs från personer med 

erfarenhet av både traditionell- samt samverkansentreprenad.  

Undersökningen utfördes med en inledande litteraturunderstudie samt intervjuer med 

personer delaktiga i projektet, Finspång vårdcentrum. Projektet Finspång vårdcentrum 

utfördes som ett partneringprojekt mellan Region Östergötland, beställare och NCC, 

byggentreprenör. I undersökningen deltog 11 intervjudeltagare med olika yrkesroller i 

projektet.  

Sammantaget kom det fram en positiv syn på partnering genom intervjuerna. Framförallt 

ansåg de intervjuade att partnering bidrog till ett öppnare klimat, mer kommunikation i form 

av formella och informella mindre möten samt större lyhördhet mellan partnerna. För att 

kommunikationen i partnering skulle fungera till det bättre fanns dock ett antal kriterier som 

behövde uppfyllas. Viktigast var beställarens delaktighet i projektet, tillit till varandra och 

inställningen att partnering är ett arbetssätt som kräver mer av varje inblandad aktör i 

projektet. Projekt, traditionella så väl som partnering, påverkas dock beroende på vilka 

företag och vilka individer som är delaktiga. Det gör att kommunikationen kan påverkas både 

till det bättre, men även sämre oberoende av vilken entreprenad- eller samverkansform 

projektet är upphandlat. 

Slutsatsen blev att partnering, under rätt förhållande för arbetssättet fungerar bättre 

kommunikationsmässigt och upplevs som en positiv utveckling. Min slutsats blir att syftets 

fråga besvaras med ett ja, partnering är en samarbetsform som bör vidareutvecklas för att 

bli mer effektiv och mer praktiskt tillämpbar för fler projekt i framtida byggprojekt.  
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ABSTRACT 
Errors due to communication issues costs the construction industry in Sweden billions (SEK) 

every year. Every individual project becomes, on average, 13 % more expensive than 

calculated because of mistakes in information changed between participating companies in 

the project. To resolve the problem accruing in the construction industry, a new way to work 

is required and a new outlook on the value in communicating correctly. A new way to work 

is the cooperative work form partnering. Partnering is a structured collaboration with the 

goal to operate the project with pronounced cooperation and openness between 

participating companies. 

The purpose with this investigation is to evaluate if partnering is a work method worthy of 

development considering the communication. This evaluation has its focus on how 

communications in construction projects is perceived by people with experience from both 

traditional- and partnering projects.  

The study initiated with a literature study followed by interviews with people involved in the 

project Finspång vårdcentrum. Finspång vårdceturm was accomplish as a partnering project 

with Region Östergötland, client and NCC, builder. 11 people participated in the survey, all 

with different professions in the construction project.   

From the interviews emerged a positive view on partnering overall. Above all contributed 

partnering to a more open work climate, more communication in forms of both formal and 

informal meetings and a better ability to take in each other’s opinions. A few vital conditions 

need to be fulfilled to establish a partnering cooperation with an improved communication. 

The most important condition was the client’s participation in the project, trust to each 

other and the adjustment that partnering is a new way to work which demands more of 

every participating companies. However, projects, traditional as well as partnering, is highly 

influenced by the companies and individuals participating. That means that the 

communication can be influenced to the better, but also to the worse unattached to the 

form the project is purchased as.  

The conclusion is that partnering, under correct circumstance, works better 

communicationally and is considered to be a positive development in the construction 

industry. Partnering is a cooperative work method worthy of development to become more 

efficient and applicable to a larger variety construction projects in the future.  
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BEGREPPSFÖRKLARING 
Killgissa: Ett slanguttryck där någon uttalar sig tvärsäkert om en sak denne egentligen inte 

har en aning om. Introducerades på nyordlistan 2017.  

Fast pris: Arbetet som parter kommit överens och avtalat om ska utföras för en förutbestämt 

pris 

Löpande räkning: Arbetet som utförs av entreprenören betalas löpande av beställande mot 

uppvisande av korrekt redovisning.  

Takpris: Parter enas om löpande räkning men med restriktionen att kostnader ej får 

överstiga ett visst förutbestämt belopp. 

LOU: Lagen om offentlig upphandling reglerar köp gjorda av myndigheter vilka finansierar 

sina inköp med allmänna medel. 

ÄTA: Ändring, Tillägg eller merarbete. Arbeten utförda under byggnationen som skiljer sig 

från originalhandlingar. 

Rambeskrivning: Tekniska beskrivningar och funktionskrav som beställaren ställer på färdig 

slutprodukt vid totalentreprenad. 
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1 INLEDNING 
I första kapitlet beskrivs bakgrunden samt problembeskrivningen till undersökningen. Syfte, 

mål och frågeställningar presenteras och därtill även metoden för att besvara sagda 

frågeställningar. 

1.1 BAKGRUND  
I rapporten, Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser 

(2014), som svensk byggtjänst och Industrifakta tagit fram presenteras kostnader till följd av 

kommunikationssvårigheter inom byggbranschen räknat per år. Rapporten visar att 

byggprojekten i genomsnitt blir ca 13 % dyrare än nödvändigt. Räknat på alla förekommande 

byggprojekt i Sveriges blir det miljarder per år.  

I ett byggprojekt sker kommunikationsutbyte konstant mellan inblandade parter. Enligt 

Carlsson (2006) ligger framgången i ett byggprojekt i hur väl inblandade parter hanterar 

kommunikationen och informationsfördelningen sinsemellan. Hur väl kommunikationen 

fungerar speglar sig sedan i hur effektivt bygget sker. Det stora kommunikationsutbytet ökar 

risken till missförstånd aktörer emellan vilket resulterar i olika typer av avvikelser från tänkta 

byggplaner.  

I rapporten, Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser 

(2014), drogs slutsatsen att majoriteten av inblandade parter ser effektivare kommunikation 

som ett viktigt område med stor förbättringspotential. Ett av de största problemen som 

framkom var problem med informationsöverföring vid projektstart. Beställare, arkitekter, 

konsulter och entreprenörer har alla olika uppgifter vilket ger otydliga planer och varierade 

uppfattningar om projektet och slutprodukten. Detta ger sedan en snöbollseffekt genom 

hela projektet då ett litet fel i början kan bli ombyggnationer, justeringar i ritningar och ÄTA i 

slutskedet.    

Rapporten kommunikation i byggprojekt (2006) ger efter sin studie rekommendationen till 

aktörer på byggmarknaden att våga undersöka alternativa entreprenadformer. Detta för att 

på ett tidigare stadie i byggprocessen kunna ena olika uppfattningar till en gemensam 

målbild. Tätare samarbete aktörerna emellan ger en starkare förbindelse mellan byggherre 

och utförande aktörer. Den nya typen av förbindelse mellan byggherre och entreprenör ger 

som resultat en bättre slutprodukt (Carlsson 2006). 

Partnering, även kallat samverkansentreprenad är på frammarsch inom byggbranschen 

(Nordstrand 2015). Modellen bygger på idén att alla aktörers kompetens och erfarenhet bäst 

tas tillvara ju tidigare in i projektet den används. I början av projektet tar inblandade aktörer 

gemensamt fram styrande dokument för det kommande projektet, exempelvis projektets 

budget och projektmål. Idag (2019) är det vanligast att se samverkansentreprenader i stora 

projekt men utvecklingen sprider partnering även till mindre projekt (Nordstrand 2015). 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
Vid varje steg i en byggprocess sker utbyte av information mellan olika aktörer. Aktörerna 

förmedlar sina avsikter på olika sätt i strävan att bygga så effektivt och ekonomiskt som 

möjligt. Den stora mängden med informationsutbyte mellan individer ger mycket plats för 

missförstånd vilket leder till problem. Då byggbranschen förlorar miljarder varje år visar 

detta hur stor betydelse kommunikationsmissar verkligheten har och hur ohållbart vi idag 

arbetar. Bristande kommunikation mellan aktörerna resulterar i osämjor, förlorade pengar 

och rykten om att byggen aldrig blir klara i tid. I byggbranschen krävs ett nytänkande för att 

se hur bättre hanterad kommunikation skulle kunna skapa en bättre arbetsmiljö och 

slutresultat. Detta nytänkande kan potentiellt vara den nya arbetsmetoden partnering.  

1.3 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen i ett partneringprojekt upplevs 

till skillnad mot traditionella entreprenader samt att hitta vilka fördelar respektive nackdelar 

som finns i att arbeta i ett partneringsamarbete kommunikationsmässigt. Detta för att kunna 

avgöra om partnering är en samarbetsform värdig att vidareutveckla för framtida 

byggprojekt.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
1. Hur sker kommunikationen mellan entreprenör och beställare i ett partneringprojekt? 

2. Hur uppfattas kommunikationen för parterna i ett partneringprojekt jämfört med 

traditionella entreprenader? 

3. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta i partnering gällande 

kommunikation? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Samtliga intervjudeltagare är delaktiga i partneringprojekt Finspång vårdcentrum med 

Region Östergötland som beställare och NCC om byggentreprenör. Intervjudeltagaren måste 

även ha varit delaktig i, besitta erfarenheter av och ha arbetat både i en traditionell 

entreprenad samt i en samverkansentreprenad under sin tid i byggbranschen. Antalet 

intervjudeltagare kommer vara begränsat till 11 deltagare. Därför har fokus varit att få en 

representant från varje arbetsroll i projektet.  

All insamlad data har en koppling till ämnena kommunikation eller partnering i 

byggbranschen. Detta för att avgränsa datainsamlingen till information relevant för studien 

och bidra till att besvara syftet i undersökningen. Undersökningsplatsen Finspång 

vårdcentrum har givit två större avgränsningar. Dels en begränsning i att undersökningen har 

varit lokaliserad till ett projekt som går mycket bra. Inställningen tenderar att bli mer positivt 

om projekt går som det ska. Dels då projekt Finspång vårdcentrum har partneringmål 

bestående av huvudsakligen mjuka parametrar. Rapporten kommer inte behandla 

utformade avtal eller kontrakt mellan aktörer. Vidare kommer inte heller den teoretiska 

anbudsprocessen i partnering undersökas. 
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1.6 STUDIENS MÅLGRUPP 
Undersökningen vänder sig till byggingenjörsstudenter samt intressenter till förbättrad 

kommunikation inom byggbranschen. Ett nytt sätt att tänka rörande kommunikation och 

dess betydelse behövs i byggranchen. Bättre kommunikation fordras för att minska 

kostnader och bygga hållbart gällande byggprojekt. Kunskapen om kommunikationens värde 

är viktig för alla branscher, men med stor förbättringspotential inom byggnation. 
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2 METOD 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet i studien för att kunna besvara frågeställningar 

och syfte på ett tillförlitligt sätt.  

2.1 METODVAL  

Studien grundar sig i en kvalitativ ansats med tyngdpunkt i aktörers åsikter, känslor, 

erfarenheter och iakttagelser. Frågeställningarna, som skapades utifrån syftet, är en 

kombination av både teoretisk och empirisk natur varvid fallstudien innehåller både en 

litteraturstudie och intervjuer. Majoriteten av frågeställningarna är av empirisk karaktär 

vilket ger intervjuer och urval av intervjudeltagare stor betydelse för studien. Som 

komplement till intervjuerna gjordes även observationer vid byggmöten. 

2.1.1 Metodval frågeställning 1 

Frågan behandlar hur kommunikationen sker mellan entreprenör och beställare i ett 

partneringprojekt. Den första frågan bemöter kommunikationen i en 

samverkansentreprenad på en teoretisk och universell nivå. Då frågan är av teoretisk natur 

används här en litteraturstudie för att besvara frågan. Sökningen av litteratur till 

efterforskningen är baserad på nyckelorden partnering och kommunikation i byggbranschen.  

2.1.2 Metodval frågeställning 2  

Frågeställning två behandlar hur kommunikationen uppfattas av respektive part i ett 

partneringprojekt jämfört med en traditionell entreprenad. Frågeställningen är av empirisk 

natur. Här samlas data in med hjälp av observationer av byggmöten och en kvalitativ 

undersökning med djupintervjuer med personer vilka besitter erfarenhet av både traditionell 

entreprenad och av partneringsamarbete. Frågan besvaras med hjälp av intervjuresultaten 

från utförda intervjuer. För att få en uppfattning om intervjuresultatens riktighet kommer 

svaren även jämföras med liknande tidigare studier. 

2.1.3 Metodval frågeställning 3 

Frågeställning tre behandlar fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta i partnering 

gällande kommunikation. Liksom frågeställning två är även denna fråga av empirisk natur 

varvid en kvalitativ undersökning genomförs genom observationer vid byggmöten och 

djupintervjuer. För att besvara frågeställning tre kommer intervjuresultaten från alla tre 

frågeställningarna användas. 

2.2 INTERVJUER 
I detta stycke presenteras urval av intervjudeltagare, intervjumall och utförande av 

intervjuer.  

2.2.1 Urval av intervjudeltagare  

Personer som deltog i undersökningen var tvungna att ha erfarenhet av både traditionell 

entreprenad och partneringsamarbete. Då olika yrkesroller har olika arbetsområden skiljer 

sig deras syn på kommunikation. Detta gjorde att yrkeskategorispridningen ansågs vara en 

viktig utgångspunkt. De deltagare som valts ut till undersökningen är alla delaktiga i 

projektet Finspång vårdcentrum. Andra viktiga egenskaper som bedömdes betydelsefulla var 

intervjudeltagarnas erfarenhet av branschen. Erfarna individer i branschen kan se en 
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utveckling i hur kommunikationen förändrats i olika projekt medan en ny person i branschen 

inte har lika stor erfarenhet då personen arbetat i färre projekt. I undersökningen 

intervjuades 11 personer med representanter i yrkesrollerna:  

- Projektledare 

- Projektchef för ekonomin 

- Platschef 

- Entreprenadingenjör 

- 3 Arbetsledare  

- Projektledare VS 

- Produktinköpare 

- Logistikansvarig 

- Partneringsamordnare 

2.2.2 Intervjumall 

Intervjumallen var samma för samtliga deltagare (Se Bilaga 1). En förutsättning för 

kvantitativa analyser är ett flertal intervjuer med samma huvudsakligt frågor. 

Intervjuresultaten kan då jämföras varvid slutsatser kan dras.  

Intervjuerna fokuserade kring frågorna:  

- Vad är partnering 

- Likheter och olikheter mellan partnering och traditionella entreprenader 

- Teambuildingaktiviteter och dess inverkan på kommunikation 

- Förväntningar i ett partneringsamarbete  

- Fördelar och nackdelar med partnering 

- Utvecklingsmöjligheter för partnering  

2.2.3 Utförande av intervjuer  

Intervjuerna utfördes på deltagarnas respektive arbetsplats och beräknades ta 30 minuter 

per intervju. Frågorna ställdes i ordningen som utfärdats i intervjumallen, men de olika 

svaren till frågorna gav olika möjligheter till följdfrågor. Intervjudeltagarna betonade även 

vissa frågor som viktigare varvid vissa frågor fick utförliga svar och andra frågor korta svar. 

Varje intervju spelades in efter godkännande av intervjudeltagaren. Efter intervju 

transkriberades inspelningen och sammanfattades till ett dokument. Dokumentet skickades 

sedan till respektive intervjudeltagare för att godkännas.  

2.3 OBSERVATIONER 
I undersökningen genomfördes observationer av byggmöten. Observationerna gjordes med 

löpande protokoll där anteckningar fördes allteftersom mötet fortlöpte. Observationerna var 

av ostrukturerad natur men hade som mål att ser hur kommunikationen fungerar mellan de 

olika personerna på mötet. Observationer gjordes inne i mötesrummen och alla inblandade i 

mötet var medvetna om att de blev granskade.  
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2.4 LITERATURSTUDIE 
Grunden för litteraturstudien bygger på teori hämtad i vetenskapliga artiklar, rapporter, 

doktorand- och licentiatavhandlingar samt andra dokument relevanta för studien. Alla 

använda artiklar är granskade i Ulrich´s och NSD publiceringskanaler för att säkerhetsställa 

att litteraturen är granskad och tillförlitlig. Litteraturen delaktig i undersökningen hittades 

via Linköping universitetsbiblioteks sökmotor samt från källor i undersökt litteratur till 

studien. Nyckelorden som användes för undersökningen är:  

- Partnering (engelska: partnering) 

- Kommunikation  

- Kommunikation I byggbranschen (engelska: communication in construction) 

2.5 METODKRITIK  
I detta avsnitt redovisas metodkritik för studiens tillvägagångssätt och åtgärder för att 

bibehålla god validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

2.5.1 Validitet 

Forskarens grund att mäta det forskaren avsett att mäta kallas validitet 

(Nationalencyklopedin u.å.). Med validiteten kan sen forskaren, deltagaren eller läsaren 

avgöra hur mätningarna stämmer överens med frågeställningen i undersökningen. För att 

öka validiteten finns olika strategier forskaren kan använda sig av. En sådan strategi är 

triangulering. Triangulering går ut på att beakta problemet ur flera synvinklar. I en 

undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer kan triangulering användas genom 

att välja deltagare med olika relationer till problemet.  

I undersökningen intervjuades deltagare från både beställar- och entreprenörsidan med 

representanter från olika yrkesroller. Detta för att få perspektiv från olika infallsvinklar till 

studien. Deltagarnas år i branschen gav även det olika angreppssätt till studien. Varje 

intervju spelades in under medgivande av intervjudeltagaren varvid ett samtal kring frågorna 

kunnat utföras. Varje intervju transkriberades sedan ordagrant från inspelningen vilket gav 

text i talspråk med slangord/begrepp. Detta sammanfattades sedan till ett dokument i 

skriftspråk. Överföringen mellan tal- och skriftspråk kan ibland leda till feltolkningar varför 

det sammanställda dokumentet skickats till respektive intervjudeltagare för godkännande 

eller vid fel, ändring till korrekt sammanfattning.  

2.5.2 Generaliserbarhet 

I en undersökning används den data som samlats in. På grund av tidsmässiga, ekonomiska 

eller andra skäl kan dock datainsamlingen bli bristfällig mot den omfattning av data som 

först tänkts samlas in. Ofta har liknande undersökningar genomförts vilket ger forskaren fler 

datapunkter att utgå ifrån (Creswell & Creswell 2018). När dessa datapunkter används för att 

jämföra med egna data kallas det för generalisering (Halvorsen 1992). Därigenom kan 

slutsatser dras ur ett större perspektiv. Generalisering är en vanlig metod i kvalitativa studier 

(Creswell & Creswell 2018). 

Genom att använda generalisering och jämföra denna studiens data med liknande 

undersökningar ökar datamängden i ämnet och resultatet blir mer tillförlitligt.  
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2.5.3 Reliabilitet 

Trovärdigheten på de mätningar som utförts i undersökningen kallas för reliabilitet 

(Halvorsen 1992). Undersökningen ska vara dokumenterad i varje steg för att kunna ha god 

reliabilitet (Creswell & Creswell 2018). En undersökning ska vara utförd på ett sådant öppet 

sett att andra oberoende mätningar ska ge i stort sätt identiska resultat. För att efterföljande 

studier ska kunna utföras krävs en noga planerad och detaljerat beskrivning i 

originalundersökningen.   

Undersökningen utförs transparent gällande metod, avgränsningar, analys med mera. 

Genomskådligheten i arbetet ökar reliabiliteten och ger möjlighet för efterkommande att 

göra samma undersökning vid en senare tidpunkt. Intervjufrågorna som använts i 

undersökningen finns bifogade i studien. Problematiken med en kvalitativ studie är att 

resultatet skiftar beroende på deltagarna i undersökningen. Efterföljande undersökningar 

kommer då troligtvis få skiftande resultat på detaljnivå mot denna undersökningen men 

troligtvis ha gemensamma slutsatser vid ett helhetsperspektiv.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras viktiga aspekter samt olika teorier kopplade till partnering i 

byggbranschen och kommunikation.  

3.1 TRADITIONELLA ENTREPRENADFORMER 
Till de traditionella entreprenadformerna räknas delad entreprenad, generalentreprenad, 

och totalentreprenad. Alla dessa formerna är modeller för hur ett byggprojekt kan 

upphandlas och partnering appliceras.  

3.1.1 Delad entreprenad 

Delad entreprenad är en utförandeentreprenad. I en utförandeentreprenad tar byggherren, 

med hjälp av konsulter, fram bygghandlingar. Därefter har entreprenören ansvaret för att 

bygga projektet enligt de framtagna bygghandlingarna (Nordstrand 2008). I en delad 

entreprenad upphandlar byggherren olika entreprenörer för att ansvara för varsin del i 

bygget (se Figur 1). Detta är till exempel markarbete, grundläggning, elinstallatörer med 

mera. Alla entreprenörer har fått ett specialanpassat förfrågningsunderlag för att kunna 

lämna anbud för sin del av bygget. De anlitade entreprenörerna har alla var sitt avtal med 

byggherren och har ingen koppling till varandra. De är sidoentreprenörer. Beställaren måste 

samordna arbetet på plats för att alla de olika aktörerna ska kunna utföra sin arbeten utan 

att störas av någon annan. Om byggherren överlåter samordningsansvaret till en av 

entreprenörerna kallas denne för huvudentreprenör (Nordstrand 2008). 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Generalentreprenad 

Generalentreprenad är, likt delad entreprenad, en utförandeentreprenad. När handlingarna 

är klara sammanställs dessa i ett förfrågningsunderlag som skickas ut till olika entreprenörer. 

Dessa beräknar kostnader och skickar tillbaka ett anbud till byggherren. Den entreprenör 

vars anbud är bäst enligt byggherren får uppdraget att leda entreprenaden. Entreprenören 

blir då generalentreprenör för projektet. Beställaren skriver ett avtal med 

generalentreprenören som i sin tur tecknar avtal med underentreprenörer (se Figur 2). 

Fördelen jämfört med en delad entreprenad blir att beställaren enbart har ett samarbete att 

förhålla sig till. Generalentreprenören har samordningsansvaret under byggtiden 

(Nordstrand 2008). 

 

 

Figur 1, Delad entreprenad  
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En kombination av samlad entreprenad och generalentreprenad används ibland i 

byggprojekt. Denna form kallas samlad generalentreprenad. För att göra en samlad 

generalentreprenad delas upphandlingarna i två faser (Nordstrand 2008). I fas ett 

upphandlar byggherren först alla olika entreprenörer, precis som i en delad 

generalentreprenad. I fas två överlåter byggherren alla avtal till den upphandlade 

generalentreprenören. Entreprenörerna kommer vara underentreprenörer till 

generalentreprenören under byggtiden med skillnaden att det är byggherren som förhandlat 

och valt alla aktörer för bygget (Nordstrand 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Totalentreprenad 

Till skillnad från de två ovanstående entreprenadformerna har totalentreprenören även ett 

funktionsansvar. Byggherren presenterar sina önskemål om utformning i en rambeskrivning 

och sina krav på den färdiga byggnaden i ett byggprogram. Utifrån dessa får sedan 

entreprenörer lämna sina anbud varvid det mest förmånliga anbudet accepteras av 

byggherren. Den anlitade entreprenören kallas då totalentreprenör. Utifrån 

byggprogrammet och rambeskrivningen ansvarar totalentreprenören för projektering och 

byggproduktionen för att uppfylla byggprogrammet och rambeskrivningens alla 

funktionskrav. Totalentreprenören, anlitad av beställare, anlitar i sin tur underentreprenörer 

för att utföra vissa av byggets arbeten (se Figur 3). De anställda underentreprenörerna 

anlitas även de oftast som totalentreprenad (Nordstrand 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Generalentreprenad  

Figur 3, Totalentreprenad  
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3.2 PARTNERING 
Partnering kan beskrivas som en samverkansform verksamheter emellan med en tydlig 

strukturell uppbyggnad (Hansson & Pemsel 2018). Målet med partnering är att förbättra 

slutprodukten genom tydligare samarbete och öppenhet mellan beställare och entreprenör.  

3.2.1 Partneringblomman 

I partnering förekommer vissa centrala begrepp vilka utgör grunden för ett bra 

partneringsamarbete. Samverkan i ett byggprojekt kan byggas upp i olika konstellationer 

beroende på företag och situation. Johan Nyström har i sin doktorandavhandling Partnering: 

definition, theory and evaluation (2007) utvärderat komponenter vilka vanligtvis 

förekommer i partneringsamarbeten. Genom att göra en litteraturundersökning av 

begreppet partnering hittade Nyström återkommande nyckelbegrepp. För att utvärdera de 

olika komponenterna använde han sig av Ludwig Wittgensteins teori ”Familjelikhet”. 

Begreppet familjelikhet baseras på att familjemedlemmar till stor del liknar varandra. Alla 

familjemedlemmar har sina speciella originella karaktärsdrag men i grund och botten finns 

ett antal likheter i alla delar.  

Utifrån Wittgensteins teori och de definierade nyckelbegreppen för partnering skapades den 

så kallade partneringblomma (se Figur 4). I partneringblomman visualiseras relationerna 

mellan delarna i ett partneringsamarbete. De ständigt återkommande begreppen bildar 

kärnan i blomman och är med i samtliga samarbeten. Runt omkring kärnan återfinns viktiga 

begrepp men som i varierande omfattning används i partneringsmarbeten. Dessa begrepp 

bildar blombladen. Varje individuellt projekt kombinerar kärnan och utvalda ”blomblad” för 

att skapa sin egen förutsättning för ett lyckat partneringprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Gemensamma mål 

För att en verksamhet ska fungera är det viktigt att formulera och gemensamt besluta om 

målet för verksamheten (Hansson & Pemsel 2018). Enligt Thompson och Sanders (1998) är 

måldokumentet den centrala delen i att utveckla en lyckad samverkansentreprenad. Utan en 

gemensam syn på verksamheten riskerar de inblandade parterna dra åt olika håll då 

information tolkas olika av medverkande individer. Det missriktade fokuset leder till att 

Figur 4, Partneringblomman. (Nyström, 2007) 
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åsikter går isär och slutmålet blir inte som det var tänkt från början. I ett projekt kan målet 

brytas ned till tre beståndsdelar. De bildar tillsammans en triangel med hörnen tid, 

omfattning och ekonomi (Aulin, Hansson, Landin, Olander & Persson 2015). De tre hörnen är 

beroende av varandra för att fungera korrekt. Vid uppstart av ett partneringprojekt samlas 

byggherre, entreprenör och eventuella underentreprenörer för att tillsammans lägga 

grunden för byggnationen. Vid mötena skapar aktörerna en budget för projektet, en tidplan, 

en beskrivning om projektets omfattning uppdelat på funktionskrav och byggobjektets 

utformning (Nordstrand 2008). Triangeln är då utformad och projektet har en fast 

utgångspunkt. Tillsammans utgör dessa framtagna handlingar måldokumentet som skall 

styra projektet till önskat slutmål.  

I utformningen av måldokumentet har alla aktörer varit med och kunnat säga sin mening. 

Måldokumentet är en lösning som passar alla parter och har skapat en ”win/win” situation 

(Sanders & Thompson 1998). Då alla aktörer i projektet tillsammans varit med och skapat 

måldokumentet tolkas inte längre information olika utan alla parter strävar åt samma 

riktning. Måldokumentet är dock inget statiskt dokument utan måste under projektets gång 

följas upp och förbättras allteftersom förutsättningarna ändras (Aulin et al. 2015).  

3.2.3 Konflikthantering och konfliktlösning 

Alla människor har individuella egenskaper och tankar. När två eller flera individer möter 

varandra och utbyter meningsskiljaktigheter uppstår en krock. Maltén förklarar (1998) en 

konflikt som: 

”[…] en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil.” (Maltén 1998, s.145). 

Konflikter anses i stor utsträckning av många vara någonting som bör undvikas men ordet 

konflikt betyder olika beroende på vem som tillfrågas. För vissa är en konflikt stora problem 

som exempelvis ej kontraktsenlig slutbyggnation. För andra rör konflikter någonting 

betydligt mindre och kan exempelvis vara meningsskiljaktigheter om vilken aktivitet 

byggkranen ska prioritera. Det viktiga är inställningen till konflikter och hur vi väljer att möta 

dem istället för att undvika dem. Att sopa en konflikt under mattan skjuter endast upp 

problemet och får den att växa till någonting betydligt större än vad det var från början.  

I många fall i byggprocessen kommer konflikterna i produktionsstadiet. Eftersökning tillbaka 

till grundproblemet av konflikten leder många gånger ändat tillbaka till planeringsstadiet. 

Konflikthantering bör därmed flyttas från produktionsnivå till ledningsnivå. Tidigt i 

planeringen för byggproduktionen bör parterna sätta sig ner och rakt på sak prata om vilken 

konfliktshanteringsstruktur som vill uppnås på arbetsplatsen. En god konflikthantering sker 

mellan parter öppna för varandras åsikter och med inställningen att alla är lika mycket värda 

för ett lyckat projekt. Tätare samarbete ökar även förståelsen för hur den andra tänker och 

mindre osämja uppstår då parterna lättare ser problemet ur en annan synvinkel. Men precis 

som konflikter kan undvikas genom att se någonting ur en annans synvinkel kan det i vissa 

fall vara en fördelaktig metod för att öka organisationens kapacitet (De Dreu & Vliert 1997). 

Det vill säga, en styrka för att göra slutprodukten ännu bättre.  
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Ett förutbestämt system för att lösa uppstådda konflikter är viktigt för att snabbt kunna gå 

vidare med produktionen. För att veta hur detta system ska utformas behöver 

konfliktlösningens kritiska punkter hittas. I artikeln An investigation into the merits of 

encouraging conflict in the construction industry (2000) undersöks vilka punkter i 

konfliktlösning som är de viktigaste att ha i ett enat system. Studien gjordes med 

utgångspunkten att konflikter leder till någonting bra och samlade data på två sätt. 

Forskarna använde sig av en modell av socio-strukturella system skapad i original av Likert 

och Likert (1976) samt undersökningar kring attityder där drygt 1200 chefer med erfarenhet 

av konflikter i olika branscher deltog. Nedan visas några av de punkter som i undersökningen 

lyftes fram som viktiga för konflikthantering i en organisation. 

•  En vilja att förstå och tydligt arbetar med att förstå den andra sidan i konflikten 

•  Har öppen kommunikation och metodiskt delgivande av information 

•  Sökande efter en gemensam lösning på problemet 

•  Alla inblandade får sin röst hörd 

•  Vilja att acceptera en lösning och verkställa den 

•  Dominans och maktkamp mellan parter uteblir  

En rekommendation från Loosemore, Nguyen och Denis (2000) var att redan i 

kontraktsförutsättningarna skapa ett större kollektivt ansvar för alla inblandade aktörer, inte 

enbart beställare och entreprenör. Därtill också fokusera mer på den formella och informella 

kommunikationen till fördel mot inpräntade regler och tillvägagångssätt (Rhodin 2002). En 

liknande svensk studie har gjorts av Rhodin som för konfliktlösning ger rekommendationen: 

”Etablera tillsammans och i förväg en struktur för att lösa problem. Strukturen bör stödja 

fundamentala snabba lösningar nära den nivå de uppkommit på.” (Rhodin 2002, s. 126)   

3.2.4 Relationsbyggande aktiviteter  

Alla projekt är unika och alla projekt byggs upp från grunden (Fernström 2003). I ett nytt 

partneringprojekt träffas människor som tidigare inte arbetat tätt med varandra. Dessa ska 

nu arbeta nära varandra, tillsammans en längre tid och dessutom göra det effektivt. Starten 

på samarbetet blir extra viktigt då första intrycket kan påverka effektiviteten längre fram. En 

bra start på samarbetet blir avgörande för ett framgångsrikt partneringsamarbete 

(Fernström 2003).  

Ett bra sätt att snabbt lära känna människor är att ha en kick-off (Fernström 2003). Alla 

inblandade parter, beställare, entreprenörer och eventuella underentreprenörer träffas och 

lär känna varandra i en avspänd miljö. Personerna berättar om sig själva, vilka erfarenheter 

de har från tidigare projekt, intressen med mera. I ett partneringsamarbete involveras 

många gånger en partneringsamordnare. Dennes uppgift är att på ett smidigt sätt vara en 

motor för att få ingång kommunikationen mellan partnerna (Fernström 2003). Beroende på 

hur samarbetet fungerar finns partneringledaren tillgänglig för stöd under projektets gång.   
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Om ingen tidigare kick-off utförts mellan partnerna startar projektet på allvar med ett 

startmöte. Detta möte framställs som en startworkshop för att fort sammanfoga alla delar i 

projektet. Även här fungerar partneringsamordnaren som pådrivande motor. På agendan 

finns ett antal steg som parterna tillsammans ska ta sig igenom. I boken Handbok i 

partnering skriven av Gösta Fernström (2003) sammanfattas dessa punkter till  

•  Teambuilding. 

•  Rensa ut gammal osämja mellan parter som tidigare kommit i kontakt med varandra. 

•  Genomgång och motivering av varför varje person vill delta i projektet och vilken 

målsättning med projektet varje deltagare har. 

•  Hitta drivkrafter och motståndskrafter genom en kraftfältsanalys. 

•  Gemensamt diskutera fram vision och mål för projektet. 

•  Besluta om satt vision, projektmål och delmål i en partneringdeklaration. 

•  Besluta om organisation, konflikthantering, ansvarsfördelning, roller i projektet mm. 

•  Kommunikation och mötessystem. 

•  Riskbedömning av projektet. 

•  Vinst/förlustdelning mellan parter. 

I ett projekt ingår flera olika yrkesgrupper som inte finns med i projektledningen. För att ett 

partneringprojekt ska fungera optimalt måste alla involverade personer känna en tillhörighet 

i projektet. Enklare workshops med yrkesarbetare bjuder in till en öppen arbetsplats där alla 

kan känna sig delaktiga (Fernström 2012). Med dessa workshops får yrkesarbetare lära 

känna arbetssättet partnering vilket skiljer sig från andra entreprenadformer. 

Branschkunskaper från yrkesarbetare kan även ge information vilken kan vara användbar för 

projektledningen.  

Under ett långt projekt finns utrymme för aktiviteter där aktörer får möjlighet att umgås, 

och skapa en ”vi” känsla. Gemensamma samverkansdagar, afterwork, idrottsevenemang och 

middagar är exempel på aktiviteter vanligt förekommande idag. Aktiviteter utanför arbetstid 

regleras dock av arbetstidslagen och är ej obligatoriska. Det är viktigt att dessa aktiviteter 

planeras in och marknadsförs i god tid så att alla kan och ser vikten av att delta.  

3.2.5 Kontinuerliga och strukturerade möten.  

Under projektets gång är det viktigt att regelbundet ha uppföljningsmöten (Fernström 2012). 

Under dessa möten går parterna igenom hur samarbetet fungerat fram till den punkten i 

projektet och om det är någonting att reda ut eller förbättra. För bäst resultat måste 

deltagarna våga säga sin mening och vara ärliga. Parterna överlägger uppfyllande av 

partneringdeklarationen och eventuella avvikelser från densamma. Förbättringar, 

tillkommande risker, revidering i tidplanen, alternativa lösningar tas upp och diskuteras. En 

viktig punkt är även att fira milstolpar i projektet (Fernström 2012).  
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Då partnering till stor del bygger på samarbete och kommunikation krävs att tid avsätts till 

detta (Fernström 2003). Den extra tiden behövs för möten där alla inblandade i frågan ska få 

sin åsikt hörd. De många mötena behöver en tydlig struktur för att fungera effektivt och inte 

ta onödig tid. Inom projektet bör ett intranät byggas upp. I detta system kan partnerna 

kommunicera, boka möten och få tag på all data rörande projektet. Då alla parter redan 

innan ett möte har tillgång till all information blir mötena kortare då alla redan vet 

förutsättningarna (Fernström 2003).  

3.2.6 Öppenhet och tillit   

Tillit ligger som kärnan i partneringblomman och är centralt i ett partneringprojekt. Att sätta 

sitt förtroende till någon annan och utgå från att motstående part arbetar för att 

säkerhetsställa sin del i projektet är inte lätt. För att skapa förtroendet spelar alla parter med 

öppna kort gentemot varandra (Hansson & Pemsel 2018). Detta begrepp kallas även för att 

arbeta med ”öppna böcker” (Fernström 2012). I ett ”öppna böcker” samarbete får aktörer 

full insyn i varandras redovisning gällande projektet. Öppna böcker har för avsikt att ge så 

stor insyn i varandras arbete att förtroende för motstående parter skapas. I byggbranschen, 

som inom alla branscher, gäller det att tjäna pengar. Dock finns en del aktörer som vill 

maximera sina intäkter genom olika former av lurendrejeri. I öppna böcker upptäcks sådan 

företeelse genom insyn i företaget och företaget åker ur samarbetet. Med detta kan även 

det myglande företaget få dåligt rykte och riskerar att bli svartlistat (Fernström 2012). 

Öppenhet kräver en trygg arbetsplats. Detta skapas genom att redan i början bygga en god 

företagskultur och en miljö där alla känner sig värdefulla (Aulin et al. 2015). Arbetet för att 

skapa tryggheten inleds i uppstartsmötet. Rhodin (2002) säger att i uppstartsmötet krävs 

etablering av ett samförstånd kring partnering, identifiering om vem som har vilken roll i 

projektet samt redogörelse för vilka uppgifter olika individer har i projektet. Vidare behöver 

projektdeltagarna få reda på varför de olika personerna är viktiga för projektet och fastställa 

viktiga relationer utanför organisationen för att skapa öppenhet i partneringprojekt. 

Fernström (2003) fastslår sedan att under projekttiden krävs tillit till varandras kunskap, att 

uppstådda problem direkt reds ut, snabb konfliktlösning och att alla säger sin mening för att 

skapa öppenhet på arbetsplatsen.  

3.2.7 Välja medarbetare 

Partnering är ett område som kräver rätt kompetens för att arbetssättet ska få ett korrekt 

utförande (Aulin et al. 2015). Inblandade parter måste ha en grundkunskap i att arbeta med 

partnering eller skaffa sig kunskapen innan projektstart för att fullt kunna nyttja 

samarbetsformen. Då partnering är ett arbetssätt som kräver lagspel är det ett arbetssätt 

som inte passar alla företag (Fernström 2012). Vidare krävs rätt konstellation av 

medarbetare för ett bra projekt. Efter de inledande mötena visar det sig tydligt om en part i 

projektet inte passar in och viktigt är då att tidigt ta itu med problemet. Ett krav i denna 

typen av samarbete är att byggherren tar plats i projektet (Fernström 2012). Byggherren 

framlägger kraven för färdig produkt och behöver därmed vara med i förhandlingar. En 

framgångsfaktor i partnering är att undvika den äldre sortens chefer vilka har en dåliga 

kunskaper i samverkansentreprenader och som gärna ”gör som man alltid har gjort” 

(Fernström 2003). 
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3.3 KOMMUNIKATION 
Kommunikationen bygger på ett samspel mellan en eller flera personer som utbyter 

information. Hela människan skickar ut signaler, både i ord och i agerande. I samspelet gäller 

det för parterna att förmedla informationen på ett sådant sätt att mottagande part kan 

tolka och tyda informationen för att få innebörden som var avsedd.  

3.3.1 Grunden för kommunikation 

De tre formerna människor använder sig av för att kommunicera är kognitiv, symbolisk och 

materiell form (Larsson 2014). När det gäller den kognitiva delen är den individuell för varje 

människa och behandlar hur vi mentalt reflekterar över insamlad information. I den 

symboliska kommunikationsformen återfinns språkbruk, kroppsspråk och individens 

agerande. Slutligen räknas alla föremål som berättar någonting om vad vi vill förmedla till 

den materiella formen (Larsson 2014). När kommunikation sker inom, till eller från en 

organisation kallas det public relations. Genom teknikens framsteg förändrades 

kommunikationen vid början av 2000-talet. Larsson (2014) förklarar ändringen som följande: 

”Den digitala utvecklingen har skapat nya interaktions- och relationsmönster som medför en 

bredare publik arena och förändrat maktbalansen mellan organisationerna och de människor 

man kommunicerar med.” (Larsson 2014, s18) 

Förändringarna resulterade i insikten om kommunikationens värde på en högre nivå än 

innan. Fler globala aktörer blev inblandade i många olika organisationers kontaktnät och fler 

människor kom i kontakt med organisationerna via internet. Kommunikationen inom 

organisationen och kommunikationen utåt blev en central del i verksamheten och grunden 

för organisationens överlevnad (Larsson 2014).  

3.3.2 Kodning och avkodning  

Varje kommunikationshandling har för avsikt att förmedla ett budskap (Larsson 2014). 

Sändaren för budskapet kodar en informationssträng som sänds ut för att sedan avkodas av 

mottagaren. Två problem uppstår direkt, hur sändaren kodar budskapet och hur mottagaren 

tolkar informationsöverföringen. Varje människa gör kodning eller avkodning utifrån sin 

egen personlighet, erfarenheter, sinnesstämning med mera (Maltén 1998). Förhållandet 

mellan sändare och mottagare påverkar även det tolkningen av informationen. Det budskap 

som avsetts möter många hinder på vägen för att kunna tolkas helt som sändaren avsett.     

I en informationsförmedling används kommunikationsformerna symbolisk, för att skicka 

signaler, och kognitiv, för att tolka signaler. Den symboliska formen kan sedan brytas ner till 

tre underliggande kategorier, verbala, icke-verbala respektive sociala regler (Maltén 1998). I 

den verbala kategorin igår alla typer av ordhantering, samtal i telefon, ord i mejl eller siffror i 

en ekonomirapport. Språkbruket varierar mellan olika sätt att kommunicera och har även 

koppling till sändarens ursprungsplats i värden. Icke-verbala signaler kommer från agerande 

och kräver en visuell kontakt mellan sändare och mottagare. Kroppsspråk uttrycks medvetet, 

för att förstärka någonting sagt, eller omedvetet då individen reagerar utan att tänka. 

Signaler med sociala regler är ofta kulturbundna och i denna kategori återfinns seder som 

måltidsceremonier, tacktal samt till exempel symboler för att visa ekonomisk eller formell 

status.   



TEORETISK REFERENSRAM 

16 
 

3.3.3 Kommunikation inom byggsektorn 

Byggindustrin är uppbyggd av tillfälliga fabriker. Med det menas att projekt och byggplatser 

omlokaliseras då ett projekt slutförs och nästa börjar. Varje projekt är sammansatt av olika 

företag där relationerna sinsemellan är tidsbaserade (Kadefors 1997). Överskådligt delas 

byggprojekt in i fyra delar. Programfas, projekteringsfas, byggfas och förvaltningsskede. I 

varje fas arbetar sakkunniga personer inom sitt område. Vid en övergång mellan olika 

skeden lämnar personal, nyckelpersonerna i projektets ena fas, projektet och nya 

nyckelpersoner kommer till för efterföljande fas. Alla kunskaper som tagits fram till den 

punkten behöver överföras till de nya personerna som övertagit arbetet med projektet (se 

Figur 5). Övergångar i projektfaser utgör en av utmaningarna med kommunikation i 

byggprojekt (Carlsson & Josephson 2001).   

I projektet befinner sig beställare och entreprenörer i en kontraktsrelation med varandra 

(Kadefors 1997). I Sverige finns ingen lag som reglerar entreprenadavtal. Istället används 

Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader för att 

reglera standardavtalen för entreprenadupphandling. Varje projekt kan göras unikt i 

utformningen av kontrakten med hjälp av ändringar från standardavtalet. Detta medför en 

variation i grundbestämmelserna för varje individuellt projekt. Trots att kontraktet är 

påskrivet mellan parterna pågår ofta aktiviteter utanför kontraktet då arbetet sker på ren 

vana. Inom byggbranschen finns en kultur av ”outtalade regler och standarder”. 

Tänkesättet ger ofullständiga kontrakt då detaljer i arbeten ej skrivs in i kontrakten eftersom 

de informella reglerna styr detta (Kadefors 1997). I ett byggprojekt finns ett antal 

byggdetaljer som ska beskrivas. Alla detaljer går inte att skriva i kontraktet. I avtalet skrivs in 

att arbetet ska vara ”fackmässigt” utfört. Luckorna i kontraktshandlingarna fylls sedan med 

informell styrning och branschpraxis. I dagens samhälle byggs större och mer tekniskt 

avancerade byggnader vilket leder till att olika entreprenörer besitter olika kunskaper och är 

mer eller mindre kvalificerade att utföra olika arbeten. Det gemensamma och etablerade 

praxis som etablerats i branschen kan inte längre garantera att luckor i kontrakten täpps till 

(Kadefors 1997).   

I rapporten Kommunikation i byggprojekt (2001) genomfördes en undersökning om 

kommunikation i en byggprocess. Undersökningen visade att 37 % av all kommunikation 

mellan parter i produktions skedet handlade direkt om ändringar, fel och brister i projektet. 

Många fel berodde på otydliga instruktioner och ritningar om byggets utförande. Vidare 

presenterar rapporten Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i 

byggprocesser (2014) data som visar att de vanligaste problemen med 

informationsöverföring mellan aktörer i upphandlingsskedet är anbud baserade på otydliga 

underlag samt olika uppfattningar om funktion -och kvalitetskrav.  

Figur 5, Växlingsfaser i byggprojekt.  
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I byggprocessen skapas bygghandlingar av olika slag. Ritningar utvecklas av arkitekter och 

konstruktörer inom olika specialistområden. Ritningar ingår i kategorin materiell 

kommunikation. Via streck och siffor vill sändaren av ritningen förklara hur arbetet ska 

utföras för att fungera. Mottagaren av ritningen besitter inte samma kunskap om ämnet som 

sändaren och ritningen misstolkas eller anses vara otydlig. I stor utsträckning kräver 

motstridiga eller otydliga handlingar ett möte med parter för att räta ut frågetecknen. Det 

blir många möten vilket tar tid från produktivt arbete och kostar pengar (Carlsson & 

Josephson 2001). 

3.3.4 Kommunikationsmedel    

I byggbranschen är fysiska möten den dominerande kommunikationsformen. Möten är den 

form av kommunikation som anses vara mest effektiv och tydlig. Missförstånd undviks 

lättare då en snabb ordväxling kan rätta till misstolkningar sekunder efter 

informationsöverföringen. Människan är till sin natur en social varelse vilket gör att möten 

ansikte mot ansikte i vissa fall kan öka effektiviteten då det skapas en social relation mellan 

de kommunicerande parterna. Efter en fysisk kontakt sker kommunikationen lättare via 

telefon eller mejl då vardera parten har en tydlig bild av varandra.  

Möten kan både vara spontana och planerade. Planerade möten har olika form beroende på 

vad som ska behandlas. Informationsmöten, beslutsmöten, avstämningsmöten och 

förhandlingsmöten är alla sammanträden där samma personer kan delta men där helt olika 

diskussioner förs. Därför är det viktigt att innan mötet informera om agendan så att rätt 

angelägenheter kan diskuteras på korrekt sätt. Möten som arbetsform är ett av de dyraste 

arbetssätten, vilket gör att hög effektivitet på möten blir viktigt ur ekonomisk synpunkt. 

Fysiska möten har en rad fördelar men även nackdelar. I ett möte kan deltagare ”smyga 

undan” i mängden och inte vara delaktig i samtalet, kraftfulla personer kan också köra över 

andra mötesdeltagare. Det är också ett problem med att inbjudna deltagare kommer sent 

eller går tidigare från mötet (Eliasson & Villför Larsson 2014). 

Med teknikens framsteg ökar antalet kommunikationsverktyg på marknaden och möjliga 

kommunikationsvägar påträffas överallt. Liksom många anda branscher har byggbranschen 

utökat sina kommunikationskanaler till att allt mer använda elektroniska 

kommunikationsverktyg, likt mejl, som komplement till fysiska möten. Många företag har 

egna intranät för att skapa en intern kommunikationskanal via elektronisk utrustning. Inom 

en projektgrupp kan likande plattformar skapas för att kunna kommunicera enkelt med 

direktmeddelanden och liknande. Möjligheten att använda videosamtal har förflyttat möten 

in i den digitala världen där två eller flera personer kan dra nytta av mötens fördelar men 

vara lokaliserade på olika platser, till och med i olika länder. När det gäller skriftlig 

elektronisk kommunikation kan den laddas ner, sparas och vidarebefordras av ett stort antal 

personer vilket gör informationsspridningen enklare (Norberg 2007). 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel behandlas data insamlad från intervjuer och observationer genomförda i 

undersökningen. I empirin är metoderna intervjuer och observationer skrivna som en text 

utan att särskilja på vart data samlats in.   

Undersökningsplats för studien är projektet Finspång vårdcentrum, Finspång Östergötland. 

Projektet utförs i ett partneringsamarbete mellan beställare, Region Östergötland och 

entreprenör, NCC. I projektet deltog även mindre entreprenörer upphandlade på antingen 

partnering eller fast pris. 

4.1 INTERVJUER OCH OBSERVATIONER 
I undersökningen deltog 11 personer med olika yrkesroller i projektet Finspång vårdcentrum. 

Rollerna var: Projektchef för ekonomin, projektledare, platschef, entreprenadingenjör, en 

arbetsledare med bakgrund som snickare, en arbetsledare med bakgrund i 

universitetsstudier, arbetsledare för mark, installatör, produktinköpare, logistiker och 

partneringsamordnare. Projektledaren är anställd hos beställaren medan resterande 

deltagare är anställda i olika entreprenörföretag. I rapporten benämns intervjudeltagarna 

som deltagare 1–11 för att behålla anonymiteten hos de intervjuade. Hos intervjudeltagarna 

varierade erfarenheten mellan att ha deltagit i 1–60 partneringprojekt. För sex av deltagarna 

var detta projekt deras första projekt med partnering medan resterande fem har deltagit i 

ett större antal partneringprojekt. Antalet år som deltagarna arbetat i branschen varierade 

mellan 2–32 år.  

Observationer utförda i studien genomfördes under byggmöten med olika konstellationer.  

4.2 VAD ÄR PARTNERING 
På frågan ”vad är partnering?” för dig dök flera svar upp. Svaren liknade dock varandra och 

gick i stort sett ut på samma sak. Tillsammans, öppenhet, delaktighet och samspel är alla ord 

som återfinns i någon form i samtliga intervjuer. Beroende på yrkesroll kommer deltagarna i 

kontakt med olika upplevelser av partnering. Ett flertal går på linjen om en minskad klyfta 

mellan aktörerna. De menar att det blir en smidighet då alla inblandade vågar säga sin 

mening och vågar delge sina olika kunskaper i projektets olika delar. Andra menar att 

partnering är förmågan att tillsammans arbeta för projektets bästa och tillsammans kunna ta 

beslut som passar både beställare och entreprenör. Deltagare inblandade i ekonomifrågor 

berättar även om hur partnering är en möjlighet till ett större ekonomiskt samarbete. 

Genom att tillsammans komma fram till lösningar blir partnering ett sätt att optimera nyttan 

av varje investerad krona i projektet.      

Utifrån varje yrkesroll gick samtalet vidare till att utifrån sin egen upplevelse jämföra hur 

arbetsuppgifter skiljde sig åt mellan partnering- och traditionella entreprenader. I partnering 

ansåg många att ökad kommunikation och ökat aktivt deltagande i projektet var det stora 

som skiljde sig. Den ökade kommunikationen mellan beställare och entreprenör gav mer 

möten sinsemellan och resulterade då i andra utgångslägen för att ta sig an uppgifter 

jämfört med kommunikationsstrukturer vid en traditionell entreprenad. Genom ökat 

informationsutbyte kunde personer även se problemet ur någon annans synvinkel och 
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anpassa sin arbetsuppgift efter någon annans aktuella arbetsuppgift. De uppgifter varje 

yrkesroll har ska dock utföras oavsett om det är upphandlat i partnering-, total- eller 

utförandeentreprenad. Det förklarade deltagare 2 som att arbetsuppgifterna som rent på 

pappret skulle utföras skiljde sig inte åt utan det var snarare ”sidogrejerna” relaterade till 

arbetsuppgifterna. Emellertid hävdade deltagare 10 att arbetsuppgifterna skiljer sig åt 

beroende på människorna runt omkring. Hur ett projekt blir bestäms till stor del av vilka 

personer som deltar i projektet och hur bra den styrande organisationen fungerar. 

Därigenom skiljer sig arbetsuppgifternas utförande mellan alla projekt och inte enbart 

mellan partnering-, total- eller utförandeentreprenad. Arbetsuppgifterna skiljer sig även 

mellan olika partneringprojekt eller olika -, total- och utförandeentreprenader.  

4.3 KOMMUNIKATION 
Åter igen kom det fram att kommunikationen till stor del beror på människorna som utgör 

projektet men av många upplevdes ändå kommunikationen mer positiv i ett 

partneringprojekt. Kommunikationen uppfattades vara mer kontinuerlig gentemot en 

traditionell entreprenad. I traditionella entreprenader sker kommunikationen främst vid 

byggmöten och i underrättelsehantering. Mycket av kommunikationshanteringen ansågs 

endast vara en backup för att ha sin rygg fri vid eventuella tvister längre fram i projektet. 

Uppfattningen var att det fanns mer ”imorgon kommer beställaren och då pratar vi inte om 

det här” eller ”entreprenörer tänker oftast på sina egna pengar men inte på slutprodukten”. 

Projektet uppdelades mer i två motparter som inte alltid har samma tanke om 

slutprodukten.  

En förutsättning för att skapa ett välfungerande partneringprojekt anser majoriteten vara 

beställarens delaktighet. I projektet Finspångs vårdcentrum har beställaren suttit på plats vid 

etableringen. Därigenom har frågor kunnat ställas direkt på plats och frågorna har besvarats 

snabbt. Om inte svar har kunnat ges direkt har ändå frågan tagits vidare och svar ha kommit 

så snart som möjlig. Deltagare 3 berättar om ett annat stort partneringprojekt denne varit 

delaktig i där kommunikationen fungerade mindre bra. I det projektet satt beställaren inte 

på plats och fördelen med att kunna ta snabba beslut fallerade. Kommunikationen har av 

många upplevts varit enklare då långa kedjor av telefonsamtal eller mejl har kunnat undvikas 

för att få ett svar. Under väntan på svar hinner mycket hända på byggarbetsplatsen 

samtidigt som frågeställarens arbete avstannar eller bromsas upp anser deltagare 7 och 8.  

Problematiskt blir det om beställaren inte är på plats. Då är upphandlingen gjord på 

partnering där besluten ska tas tillsammans, men beställaren lyser med sin frånvaro då 

vardagliga beslut ska tas. Systemet med partnering faller mer tillbaka till att vara en 

traditionell entreprenad men har inte avtal för att fungera som en traditionell entreprenad. I 

en traditionell upphandling lyder projektet under andra juridiska avtal. I en totalentreprenad 

går det inte att diskutera fram alla beslut då entreprenörens funktionsansvar faller bort om 

beställaren själv bestämmer en viss teknisk lösning. I partnering ska parterna i majoriteten 

av fallen ta fram besluten tillsammans. Entreprenören kan inte ta alla beslut själv utan 

förlitar sig på beställarens åsikter i saken.  
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Eftersom det är nära till alla kan personer med frågor lätt hugga tag i någon i korridoren. Det 

blir många småmöten men oftast är det lika bra att ta det mellan fyra ögon berättar 

deltagare 1. Genom att kommunikationen sker direkt med varandra reds många av de 

uppkomna missförstånden ut. I en text bildas lätt missförstånd och dessa förblir 

missförstånd eftersom mottagaren tror sig ha förstått innehållet. Det är ofta självklart för 

sändaren av meddelandet vad som avses men det är inte ofta mottagaren förstår precis vad 

som avses. Det är ett av de största problemen med kommunikation hävdar deltagare 10. 

Våra olika bakgrunder och erfarenheter väger in i hur vi tolkar ett meddelande vilket gör att 

det så enkelt blir fel.  

Vidare utvecklar deltagaren med att ge kommentaren ”Det är smutsigt här”. Betyder det att 

sägande part tänker städa, att mottagaren ska städa, det sägs som ett faktum att det är 

smutsigt, ska det städas nu eller om en vecka och så vidare. En till synes enkel kommentar 

har många olika scenarion och tydlighet är ett krav för att lyckas förmedla sin tanke.  

Projektet Finspång vårdcentrum var av samma åsikt att mottagandet av ett meddelande 

oftast inte är självklart och valde att införa begreppet vi-klart. I motsatts till själv-klart 

används begreppet vi-klart i syfte av att alla ska ha uppfattat vad som gäller. Ordet vi-klart 

uppkom ett antal gånger under intervjuerna men uppkommer framförallt under byggmöten. 

Om en fråga har diskuterats avslutas ofta diskussionen med ”är det vi-klart” för att inga 

otydligheter ska finnas. 

När det är någonting en person inte förstår eller hanterar information som ligger utanför 

dennes egen kunskapsbox är det viktigt att tydligt säga stop utvecklar deltagare 4. Jag kan 

inte det här, var snäll och förklara för mig. Vissa personer ha svårt att visa sin okunskap och 

”killgissar” hellre än att fråga. En dålig ”killgissning” leder ofta till ökad kostnad eller 

tidsförluster. Vidare funderar deltagaren över klyftan mellan antalet män och kvinnor som 

arbetar i byggbranschen. Enligt deltagaren är det grovt generaliserat fler män än kvinnor 

som drar till med en gissning. Då det finns fler män än kvinnor i byggbranschen finns större 

risk för killgissningar i byggbranschen än i andra mer jämställda branscher. När en fråga 

ställts och motparten ger ett tvärsäkert svar tillbaka utgår frågeställaren från att svaret är 

riktigt. På det här svaret skapas sedan en plan vilket senare visar sig vara byggd på felaktiga 

grunder. En annan av deltagarna vänder på scenariot och hävdar istället att okunskap i ett 

ämne kan vara en styrka. Så länge en person vågar säga till att denne inte kan finns en 

möjlighet att utvecklas som person och därmed ge sig själv förutsättningen för att växa.   

4.4 SAMVERKANSAKTIVITETER 

Under projektets gång har ett flertal samverkansaktiviteter gjorts. Riktmärket har varit två 

aktiviteter per halvår och involverat tjänstemän och yrkesarbetare i olika konstellationer. Ett 

fåtal av deltagarna hade i tidigare projekt deltagit i samverkansaktiviteter men då under 

mindre organiserade former. Deltagare 9 berättar om aktiviteter denne varit med om, vilka 

varit att till exempel grilla tillsammans på bygget eller bjuda in en leverantör att visa upp 

maskiner. Det är en form av samverkan men inte någonting som specifikt har fokus på 

samverkan. En annan deltagare berättar att planerade samverkansaktiviteter även 

förekommer i traditionella entreprenader. I de projekten där det förekommit har aktörer 

erfarenhet av att arbeta i partneringprojekt och ser fördelar med den typen av aktiviteter.  
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På frågan om deltagarna märkt skillnad på hur individer kommunicerade efter 

samverkansaktiviteterna framkom blandade svar. Vissa menade att en tydlig skillnad märks, 

framförallt i början av projektet. Andra menade att det inte ska spela någon roll då 

projektdeltagare förväntar sig att alla ska vara professionella i sitt yrke vare sig personer har 

deltagit i en aktivitet eller inte. En annan menar att resultatet av en samverkansaktivitet inte 

går att mäta varvid kommunikationen inte kan klassas som bättre eller sämre. Däremot ger 

aktiviteten andra fördelar som till exempel ett avbrott i arbetet vilket uppskattas av många. 

Ett break med ett fokus, exempelvis företagets ledord, kan leda till förändringar då 

medarbetare märker att arbetsgivaren inte enbart fokuserar på att arbetet ska gå så fort 

som möjligt. Samverkansaktivitetens innehåll sår ett frö vilket förhoppningsvis kan inspirera 

någon att se någonting ur en ny synvinkel sammanfattar en av deltagarna. Sålunda 

konstaterades att aktiviteter ansågs vara bra men att vissa personer inte såg skillnad i hur 

människor kommunicerade med varandra. Utav de deltagare som ansåg sig se en förändring 

utryckte sig många som att det var lättare att kommunicera. Personen får, framförallt i 

början, en tydligare bild av den andre och en bild skaps om motparten. Personen blir 

fråntagen en exteriör av yrkesrollen och ses mer som en jämlik motpart.  

Deltagare 8 hävdar att samtal om vardagliga ämnen under en aktivitet kan göra 

jobbrelaterade diskussioner lättare då det skapas en bild av hela personen och inte enbart 

en bild av yrkesrollen personen innehar. Deltagare 3 är av åsikten av att det är lättare att ta 

kontakt med någon om en fråga om personen är bekant sedan innan. Deltagare 9 

sammanfattar det till att det beror på ökad respekt till varandra. Individer behöver inte bli 

bästa vänner men ju mer personer umgås, desto lättare är det att samarbeta. Ett flertal tar 

även upp fördelar för personer som inte alltid finns på plats. I ett projekt finns personer som 

rör sig och inte alltid deltar i alla steg i projektet. Genom samverkansaktiviteter får dessa ett 

ansikte och blir enklare en del i gruppen.  

4.5 FÖRVÄNTNINGAR  
Samarbetsformen partnering för med sig en förväntan på deltagande aktörer i projektet. 

Individer förväntas av andra i projektet vara mer aktiva, delaktiga och att varje aktör arbetar 

för att göra ett så bra projekt som möjligt. Går alla parter in med den inställningen fungerar 

kommunikationen till det bättre. Om inte, blir vägen genom projektet fylld med skarpa 

kurvor och det riskerar att halka i diket. Majoriteten av deltagarna berättade om sina 

förväntningar som till största delen gick ut på öppenhet, ärlighet och lyhördhet hos andra 

aktörer. Inblandade parter förväntar sig att alla delar med sig av informationen andra 

besitter och att företagen går utanför sin egen ram för att se till projektets bästa.  

Deltagare 6 förklarar det som att gränserna mellan företagen suddas ut litegrann. 

Tankegången blir att projektdeltagarna är en större grupp än bara representanter för det 

företaget de är anställda av. Utav deltagarna framkommer att störst förväntan grundar sig i 

ekonomifrågor. Individerna i partneringprojekt förväntar sig att andra aktörer i projektet ska 

vara transparenta, ärliga med sina siffror, redovisar rätt kalkyler och korrekta riktkostnader. 

Deltagare 2 beskriver istället hur denne förväntar sig att aktörerna samarbetar med taggarna 

inåt. Det är lätt att skylla på någon annan när det går fel och använda sig av hugg och slag för 

att försvara det egna företaget. Men i ett partneringprojekt förklarar deltagaren vidare att 



EMPIRI 

22 
 

denne förväntar sig att projektdeltagare istället arbetar lösningsorienterat. Oavsett vem som 

orsakat problemet hjälps alla åt för att lösa problemet och gå vidare. Detta resonemang med 

lösningsorienterat tänk återfinns hos flera deltagare.  

Dock framträder även tvivel att förväntningarna som finns inte alltid är ett realistiskt 

tankesätt. Deltagare i projektet kan förvänta sig att alla ska hjälpas åt berättar en deltagare, 

men realistiskt är det inte så. I mångt och mycket är partnering fortfarande ett nytt sätt att 

arbeta för många och kunskapen i hur företag ska bete sig i ett partneringprojekt är alltjämt 

okänd mark för ett stort antal företag. Deltagare 1 säger att förväntningar på ärlighet och 

respekt för varandra återfinns i alla projekt vare sig det handlar om partnering eller 

traditionella entreprenader. Skillnaden ligger i att aktörerna förväntas lägga ner mer tid och 

engagemang i partneringprojekt. Aktörer måste komma med förbättringsförslag för en 

gynnsam ekonomi, informera om tider, påverka slutprodukten och så vidare. Det är inget 

stafettlopp där aktörer växlar efter att en aktivitet är klar till nästa som tar vid. Istället ska 

deltagare i partnering arbetar bredvid varandra så att alla är på samma ställe när ett arbete 

avslutas och nästa arbetsmoment tar vid.   

4.6 MÅLBILD 

En målbild kan basera sig på mjuka parametrar, hårda parametrar eller en kombination av de 

två. Till de hårda parametrarna ingår till exempel tid- och kostnadsmål. Till de mjuka 

parametrarna ingår bland annat arbetsmiljö- och trivselmål. Gällande parametrar styr 

riktningen på projektet och avgör därmed vad som anses viktigast. För att utvärdera hur väl 

målet uppnåtts i projektet krävs en viss mätbarhet. Hårda parametrar är oftast mer mätbara 

och mjuka parametrar svårare att mäta. Mål ska vara specifika och smarta fastslår deltagare 

3 och 10. Målen måste kunna mätas och följas upp för att kunna utvärdera om projektet 

utförts enligt överenskommelsen. Vidare fortsätter deltagare 7 och utvecklar resonemanget 

med att tydligheten i målen avgör hur väl varje person i projektet arbetar mot målbilden. Ett 

mål som säger ett specifikt slutdatum är lättare att följa för alla än ett mål som säger att ett 

mål ska resultera i exempelvis en god arbetsmiljö. Vad som är en god arbetsmiljö är högst 

individuellt och kan tolkas åt många olika håll.  

För att styra upp dessa mjukare mål krävs en organisation som med tydlighet visar vad som 

gäller. Utifrån detta märks det sedan påtagligt om det är någon eller några som inte arbetar 

efter målbilden. En sådan medarbetare brukar få ändra på sig under resans gång berättar 

deltagare 5. Oberoende om det är mjuka eller hårda parametrar är det viktigaste ändå att 

inblandade parter själva inser sina mål. Är målen satta så att tiden är viktigast, då är målet 

uppnått om tidplanen hållits även om kostnaderna ökat. Är målen satta som att arbetsmiljön 

för produktionen är viktigast, då är målet uppnått om medarbetarna upplever en god 

arbetsmiljö även om slutdatum flyttas fram en månad.  
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4.7 MEDVETENHET OCH UTBILDNING  
Partnering är en relativt ny samarbetsform som i mycket skiljer från utförande- och 

totalentreprenader. Det är två skilda arbetssätt som inte får beblandas med varandra. För 

att lyckas med ett partneringprojekt är det avgörande att aktörer lämnar utförande- och 

totalentreprenadtänket hemma. Alla aktörer måste förstå allvaret likväl som sitt 

ansvarsområde för att själva samverkansformen ska fungera. Att sitta i baksätet är inget 

alternativ säger deltagare 4 och 9. Väljer en projektdeltagare att sitta i baksätet är det fel 

person att vara delaktig i ett partneringprojekt. När aktörer, beställare eller entreprenör, 

väljer att gå in i ett partneringprojekt måste de vara medvetna de nya spelreglerna. Dessa 

regler kan aktörerna inte veta på förhand. De måste skaffa sig kunskap inom ämnet. 

Byggbranschen är dock en konservativ bransch och det tar tid innan ärenden går att göras 

annorlunda. Det krävs en förändring i ett invant beteende vilket alltid är en stor utmaning. 

Utbildning av partnering krävs för att ha förutsättningarna till att verksamt kunna göra sin 

roll så effektivt som möjligt. Efter utfört partneringprojekt är det sedan viktigt att följa upp 

hur det gick, vad var bra, vad fungerade mindre bra och så vidare. Kunskapsåterföringen som 

då erhålls skapar förutsättning för att utveckla både aktörer och andra partneringprojekt. 

Träning ger färdighet, ju fler partneringprojekt en individ deltar i desto mer lär sig personen 

vilket kan främja utvecklingen eller användandet av samarbetsformen. 

4.8 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
På frågan om vid vilka projekt deltagarna ansåg att partnering skulle vara fördelaktigt 

uppstod två sidor. Ena sidan ansåg att partnering kan användas i alla projekt medan den 

andra sidan ansåg att partnering är lämplig att användas vid stora komplexa projekt. På 

komplexa projektsidan framkom särskilt åsikten att partnering med fördel kan användas då 

beställaren inte riktigt vet hur resultatet ska se ut eller att förutsättningarna inte är helt 

spikade. I enkla byggnader som till exempel ett lägenhetshus finns tydliga kvalifikationer och 

utförandet skiftar inte mycket mellan olika tillverkningsprocesser. Däremot i tekniskt 

komplexa projekt ansågs det fördelaktigt att utnyttja allas resurser för att komma fram till en 

lösning då varje part blir en expertrådgivare.  

Deltagare 10 gav exempel på ett tidigare partneringprojekt där beställaren kommenterade 

att partneringprojektet var första gången som de själva inte behövt göra reparationer efter 

avslutad entreprenad. I partneringprojektet hade de nämligen fått framföra sina åsikter om 

tekniska lösningar som fungerade med deras drift. I handlingar blir ofta någonting fel då det 

är svårt att fullt ut beskriva vad som fungerar och vad som är kompatibelt med redan 

installerade system. I en totalentreprenad behöver oftast vissa komponenter bytas ut vilket 

ger dubbla kostnader för samma sak menade beställaren. Tanken om komplexa projekt 

fortsatte i ekonomiska för- eller nackdelar. Det finns en brytpunkt när projekten utnyttjar 

pengarna maximalt på att använda partnering och när partnering inte bidrar till att skapa ett 

mervärde. Som deltagare 1 beskrev situationen, det kan bli väl saftigt att ha möten varje 

vecka om det som ska byggas är en 15 m2 stor altan. Där kan priset enkelt räknas ut innan 

projektstart och ett korrekt anbud kan skapas. Ju större ett projekt blir, desto svårare blir det 

att lämna ett anbud på priset. Entreprenören tvingas lägga in stora säkerhetsmarginaler och 

priset blir osäkert.  
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Beställaren riskerar även hamna i en situation att ingen entreprenör lämnar in ett anbud för 

projektet. I partnering anses anbudsprocessen fungera annorlunda mot traditionell 

anbudsförfrågan då anbud och motanbud inte skickas på samma sätt mellan entreprenör 

och beställare berättar deltagare 10. Istället besparas entreprenörer, arkitekter och 

konstruktörer månader på att ta fram ett förslag som senare behöver omarbetas om 

beställaren inte godkänner förslaget och skickar det tillbaka. Samarbete får fram en 

fungerande handling snabbare och den kortare anbudsprocessen sparar pengar.  

Ekonomiaspekten beskrevs även som en besparingsmöjlighet där totalkostnaden kan minska 

då beställaren och entreprenören tillsammans bestämmer lösningen. Fokus kan riktas om 

från lägsta inköpspris till att räknas på minsta totalkostnad räknat över både inköpspris, 

driftkostnader samt mervärde för användaren. Till exempel kan ett speciellt golv skapa 

mervärde i ökad städbarhet för beställaren trots ett dyrare inköpspris. Utöver de 

ekonomiska aspekterna menade deltagare 5 att stora projekt kräver noggrann samordning 

gällande inblandade aktörer på bygget. Där ansågs partnering vara en fördel eftersom 

många möten och lyhördheten mellan aktörerna redde ut många krockar som annars skulle 

skett när projektet är så stort. Är det 15 personer på ett bygge går det att samarbeta enkelt 

menar deltagaren, men är det till exempel över 100 personer på samma projekt krävs att 

mer tyngd läggs på samordningen. 

På andra sidan, som ansåg att partnering kunde användas i alla projekt, återfanns visserligen 

betraktelsesätt som överensstämmer med åsikterna nämnda ovan att partnering mest är 

fördelaktigt i stora komplexa projekt. Dock framkom mer uppfattningen att partnering är ett 

tankesätt och en inställning istället för att strikt vara en avtalad samverkansform. Partnering 

ansågs där handla mer om mjuka parametrar vilka kan implementeras även i traditionella 

entreprenader. Tillsammans, öppenhet, delaktighet och samspel, vilka är orden som 

deltagarna ansåg att partnering är, är tillämpbara i alla entreprenader trots att det för den 

sakens skull inte måste kallas partnering. Det är en inställning säger deltagare 9. Partnering 

handlar om att arbeta tillsammans och det eftersträvas i alla projekt. Även om 

entreprenadformen inte kan fungera med partneringtänk i alla bitar av projektet vill 

projektet i alla fall åstadkommas med partneringkänslan ren kommunikationsmässigt.  

” Även om det inte står så på pappret så kommer jag ju på något sätt försöka att jobba i den 

andan och se vad det landar i liksom.” (Deltagare 9, intervju) 
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4.9 ARBETSKLIMAT 
En positiv sida av partnering är arbetsklimatet menar många av deltagarna. Framförallt ger 

det ekonomiska samspelet utrymme för en mer trivsam miljö. Det blir lätt bråk om pengar 

menar flera deltagare. Pengarna styr mer än någonting annat hur, vart och varför någonting 

ska utföras. Tvister som uppstår handlar flest gånger om kostnader hit eller dit tillsammans 

med oenigheter om ÄTA-arbeten. Tvister uppstår fortfarande i partneringprojekt men inte 

alls i så stor utsträckning som kan ske i traditionella entreprenader menar deltagare 5. Även 

om, eller när, företag måste försvara sina kostnader och parter har oenigheter uppstår trots 

allt inte de stora bråken. Deltagare 7 anser att inblandade parter slappnar av mer då de vet 

att de inte behöver stångas för varje krona. Detta gör att individer släpper lite på sina 

gränser och lättare kan sänka garden. Eftersom personerna inte är på sin vakt hela tiden blir 

det även lättare för dessa att vara öppna mot andra.  

En trivsam arbetsmiljö gynnar samtliga inblandade och får människor att må bättre 

resonerar deltagare 2. Entreprenörer och underentreprenörer vet att de inte blir lämnad i 

sticket om någonting händer och det avlastar mångas axlar. Idag när många upplever sitt 

arbete som överväldigande kan partnering bidra till en positiv känsla i magen än den tunga 

sten som återfinns hos vissa personer. Generellt upplevs arbetsklimatet bättre i alla led, 

både bland tjänstemän och yrkesarbetare menar deltagare 5. Summa summarum är 

människor vänligare mot varandra och det blir kul att gå till jobbet avslutar denne sitt 

resonemang. Samtliga deltagare i undersökningen ser positiv till och säger sig vilja arbeta i 

ett partneringprojekt igen. 

4.10 GRÄNSDRAGNING 
Större samverkan aktörer emellan rubbar tydligt invanda beteenden. Den formella tonen 

mellan aktörer som annars frekvent finns på ett byggprojekt luckras upp. Personer kan 

känna en falsk trygghet menar deltagare 3. När parter samarbetar och förväntas hjälpa 

varandra går det att rucka på ansvarsfördelningen, framförallt om gränsdragningslistan från 

början är diffus. Otydlighet vid gränsdragningen ger en risk att moment glöms bort. 

Samtidigt som det är en fördel att gränserna suddas ut mellan företagen är det även en 

nackdel. Samtidigt som det ska vara trivsamt på jobbet måste vi kunna ställa krav på 

varandra resonerar deltagare 9. I projektet måste det tydligt framstå vem ska göra vad och 

ansvarig person ska hålla sig till det. I traditionella entreprenader finns gränserna satt från 

början då alla företag gör sin del utan att samarbeta i så stor utsträckning med andra 

företag. Kontrakten i traditionella upphandlingar består även av hårda parametrar där det 

tydligt beskrivs vad som ska göras. I partnering bildas en gråzon eftersom kontrakten består 

både av hårda och mjuka parametrar. Ansvarsfördelningen bli i vissa fall otydlig och det är 

svårt att ställa krav när projektdeltagare egentligen inte vet vem som är ansvarig för en viss 

del. 
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4.11 EFFEKTIVA SAMTAL 
Deltagare 10 är av åsikten att det ibland bara diskuteras för diskussionens skull. Samtalen 

går runt i cirklar utan att det leder till någonting. Den åsikten delas även av deltagare 5 och 6 

då de menar att många möten upplevs som ineffektiva. På mötet kan personer vara 

tillkallade men sakna mandat för att ta beslut. Några på mötet samtalar och andra sitter 

endast med som åskådare. I samverkansentreprenader är upphandlingsformen sådan att 

deltagare får räkna med mycket möten. Däremot kan dessa möten göras effektivare vilket 

partneringprojekt skulle tjäna på. Kostnaden för att samla alla drar lätt iväg och det är inte 

alltid någonting som finns i åtanke när projektet är i full gång delger deltagare 1. Det är inte 

karakteristiskt just för partneringprojekt, men eftersom möten sker oftare blir det mer 

påtagligt. 

4.12 LÖPANDE RÄKNING 
Partneringprojekt upphandlas som regel på löpande räkning. Utsatt i projekten finns en 

riktkostnad som företagen siktar mot med en tilltänkt budget. Uppföljningar under projektet 

visar om riktkostnaden kommer hållas eller dra över. I vissa fall kombineras löpande räkning 

med ett takpris för projektet. I ett partneringsamarbete bestämmer parterna tillsammans 

vad pengarna kan spenderas på. Huvudparten av deltagarna anser detta vara en stor fördel 

då pengarna går till rätt ändamål. Då beställaren själv beslutar vad som ska köpas in kan 

pengarna omfördelas mellan produkter och optimerar nyttan av investerade medel. 

Framförallt i projekt upphandlade på LOU där det är skattepengar menar deltagare 4 och 10 

att det är roligt att kunna få ut så mycket som möjlig av varje investerad krona.  

Deltagare 8 berättar också som denna fördel med löpande räkning men menar även att det 

är en stor risk. Risken är att kostnaden drar iväg och projekt utan takpris riskerar då att bli 

mycket dyrare än tänkt. Många entreprenörer har ett taskigt rykte menar deltagare 11 

varvid löpande räkning kan vara ett vågspel. Vissa av dessa entreprenörer ser löpande 

räkning som en möjlighet att tjäna mer pengar och redovisar utgifter som egentligen inte 

behövts. Även om det är ett fåtal som arbetar så ger det dock även andra entreprenörer i 

byggbranschen dåligt rykte. Det handlar om förtroende fortsätter deltagare 11, och det 

saknas i samhället idag. Deltagare 3 är av åsikten att strukturen för löpande räkning i 

partnering måste utvecklas. I traditionella entreprenader finns en tydlig struktur för hur äta-

hantering ska ske. I partnering är det svårare att påvisa vad som är merarbete då det är 

löpande räkning och den övervägande delen av alla beslut tas gemensamt.  

Om ett beslut går utöver vad som är tänkt från början är det svårt att urskilja vad det är som 

gäller avtalsmässigt. Beställningen skiljer sig från handlingen men går på löpande räkning. 

Vad räknas som merarbete och vad räknas in i originalutförande, det kan vara svårt att 

urskilja tänker deltagare 3. Deltagare 9 spinner vidare på sin tanke om att partnering är en 

inställning och är av åsikten att partnering även skulle kunna användas med fast pris. Trots 

att det är ett fast pris tror deltagare 9 att ett större samarbete mellan beställare och 

entreprenör skulle optimera projekten.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I denna del redovisas en analys samt diskussion mellan teoretiska referensramen och empirin 

insamlad av intervju och därtill även av observationer.  

5.1 VI-KLART  
Som Maltén (1998) säger är en av svårigheterna med kommunikationen kodning och 

avkodning av information. Vad som avsetts har fler chanser att tolkas fel av mottagaren än 

att tolkas rätt från början. Ett stort projekt pågår i vissa fall flera år varvid det som avsetts 

från början ges stora chanser att ändras under resans gång. I projektet Finspång 

vårdcentrum har problemet uppmärksammats och valt att använda begreppet vi-klart för att 

minska på feltolkningar. Vi-klart som ord beskriver tydligt att alla delaktiga i 

informationsöverföringen ska vara på samma plan gällande både det skickade meddelandet 

och det mottagna meddelandet. Genom att ändra ”vi” istället för ”själv” framför klart har 

svårigheten med kommunikationsbrister uppmärksammats och projektet har gjort en 

ansträngning för att göra någonting åt problemet. Vidare ger även ordet ”vi” en delaktighet 

vilket ger en känsla av ett samspel informationsdelare emellan, någonting ordet ”själv” inte 

åstadkommer. Precis som Larsson (2014) berättar om har synen på kommunikation 

förändrats tack vare teknikens framsteg sedan 2000-talet. Olika återkommande 

kommunikationsföreteelser uppmärksammas och kommunikation har fått ett större värde 

vilket lett till ordet vi-klart. Däremot inte sagt att införandet av vi-klart har löst alla 

feltolkningar mellan sändare och mottagare vilket deltagare 10 resonerar om.   

Deltagare 4 tog upp ämnet om att personer inte vågar visa sin okunskap och fenomenet 

”killgissa”. ”Killgissa” är ett begrepp som introducerades 2017 vilket gör detta till en nyligen 

uppmärksammad kommunikationssvårighet. Att uppmärksamma problemet är starten till att 

kunna göra någonting till det bättre. Fenomenet bygger dock på individen och är inget 

karakteristiskt drag som återfinns hos alla. Men som deltagare 4 berättade kan en dålig 

killgissning leda till ökade kostnader och tidsförluster vilket leder till att alla inblandade 

kommer i kontakt med fenomenet ändå. Även här kan begreppet vi-klart användas då 

chansen att upptäcka fel ökas eftersom inställningen ska vara att alla förstår. Åter igen, alla 

fel kommer inte upptäckas men fler kan upptäckas och åtgärdas.   

Som Carlsson och Josephson (2001) visade i sin rapport att ca en tredjedel av all 

kommunikation i ett byggprojekt handlar om eller behandlar ändringar, fel och brister i 

projektet. Ytterligare beskriver de även hur växlingar mellan nyckelpersoner sker mellan 

varje steg i byggprojektets fyra olika faser. Därutöver tillkommer även luckorna i 

kontraktshandlingar och branschpraxis vilket Kadefors (1997) beskriver. Problemen nämnda 

ovan berör alla och förenklas vid införandet av vi-klart. Framförallt ändringar och luckor i 

kontraktshandlingar skulle med fördel kunna förbättras om mottagaren, och även sändaren, 

frångår självklart till vi-klart. Däremot är vi-klart ett begrepp som behöver anammas av alla 

och en var för att vara användbart i praktiken. Det är ett förhållningssätt till kommunikation 

vilket många kan vara ovana vid. Här är partnering en fördel då spelreglerna byggs upp av 

alla parter vid början av projektet och partnerna blir införstådda i att vi-klart ska genomsyra 

hela projektet för att projektet ska bli så lyckat som möjligt. 
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5.2 ÖPPNARE KLIMAT 
Tillit ligger som kärnan i Nyströms (2007) partneringblomma och anses av Fernström (2003) 

vara en viktig del att skapa en öppenhet mellan parter inom projektet. Tillit är även det 

intervjudeltagarna identifierat som en nyckelfaktor i partnering. Framförallt menar flera av 

deltagarna till att det är de ekonomiska aspekterna, det vill säga öppna böcker och löpande 

räkning, som till störst del ger mer tillit. Ekonomi och pengar är grund till mycket osämja och 

genom att tidigt dra ekonomiska riktlinjer vid ett partneringprojekt med löpande räkning tas 

udden av många konflikter. Deltagare 5 och 7 framhävde framförallt detta genom att 

beskriva att färre stora tvister uppkommer och att parter blir mer avslappnade i sitt 

förhållningssätt till varandra när de inte måste stångas för varje krona. Parterna sänkte 

garden vilket förbättrade både klimatet, men även inställningen till att våga samarbeta och 

lyssna på varandra istället för att skydda sitt eget. Till ett öppet klimat bidrog även 

aktörernas inställning till varandra vid samarbetsformen partnering. ”Tillsammans” ändrar 

fokus från att göra sitt arbete till att se slutprodukten och den större bilden. Som deltagare 

10 förklarade handlar partnering mer om att arbeta bredvid varandra mot slutprodukten, 

jämfört med ett mer traditionellt tänk där entreprenörer arbetar som i ett stafettlopp där 

olika företag löser av varandra. För att få ett öppet arbetsklimat behövs dock att alla 

inblandade är med på banan och förstår vad samarbetsformen partnering innebär och 

kräver. Som Fernström (2012) berättar är partnering ett lagspel som inte passar alla företag. 

Här instämde deltagare 4 och 9 genom att berätta att aktörer i projektet inte kan sitta i 

baksätet och konstaterar att om en individ väljer att sitta i baksätet är det fel person att 

delta i ett partneringprojekt.  

5.3 KONFLIKTER 
Punkterna Denis, Loosemore och Nguyen (2000) beskrev som viktiga för en god 

konflikthantering (se kapitel 3.2.3) kopplas till vad intervjudeltagarna anser partnering för 

med sig. Lyhördhet, lösningsorientering, tillgänglig information återfinns varvid grunden för 

en effektiv konflikthantering bör vara bättre i partnering. Dock beror konflikthantering på 

sammansättningen av individer samt en tidigt etablerad konfliktstruktur, om vilket Rhodin 

(2002) rekommenderar. Denis, Loosemore och Nguyen (2000) gav även de 

rekommendationerna att det i större utsträckning bör skapas ett större kollektivt ansvar 

bland inblandade aktörer samt att skapa regler och tillvägagångssätt för kommunikationen. 

Tendenser om ett större kollektivt ansvar återfinns i intervjudeltagarnas förväntningar på 

andra aktörer i partneringprojekt. Majoriteten av alla deltagare sa sig ha högre förväntningar 

på engagemang och delaktighet från motparter, därtill att de samtidigt såg sitt ansvar i 

projektet. 

5.4 MÅLDOKUMENT, MJUKA- OCH HÅRDA PARAMETRAR 
Enligt Thompson och Sanders (1998) är måldokumentet den centrala delen i att utveckla en 

lyckad samverkansentreprenad. Måldokumentet specificerar de spelregler som alla aktörer i 

projektet ska förhålla sig till och spelreglerna kan anpassas efter vad som är viktigt för varje 

projekt. Eftersom åsikten om vad som är viktigt för ett lyckat projekt varierar mellan aktörer 

skiljer sig spelreglerna åt mellan partneringprojekt. I huvudsak kan åsikterna resultera i 

antingen mjuka parametrar, hårda parametrar eller en kombination av de båda. Hårda 

parametrar är relativt enkla att mäta och anger tydligt vad som förväntas.  
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Mjuka parametrar är svårare att mäta och även möjligen svårare att förstå innebörden av. 

Precis som deltagare 3 och 10 resonerade ligger då mycket av ansvaret på den ledande 

organisationen tydligt kan förmedla ut vad som avses.  

I några deltagares åsikter framkom att det som skapar ett partneringprojekt är de mjuka 

parametrarna. Hårda parametrar återfinns i stort sett i alla entreprenader men mjuka 

parametrar återfinns i större utsträcknings i partnering än i traditionella entreprenader. En 

mjuk parameter som uppmärksammats av intervjudeltagarna är samverkansaktiviteter. Likt 

Fernström (2012) anser några av deltagarna att dessa aktiviteter bidrar till en öppen 

arbetsplats samt ger en bättre kommunikation mellan inblandade partner. Dock framkom av 

andra deltagare att samverkansaktiviteterna inte upplevdes resultera i någon förändring i 

kommunikationen mellan de inblandade men att en fördel som kom ut av det hela var ett 

break från arbetet. Ett avbrott från arbetet är emellertid inte karakteristiskt enbart för 

partnering utan återfinns även i traditionella entreprenader om vilket deltagare 9 berättar 

om.  

5.5 TILLGÄNGLIGHET 
En framgångsfaktor för projektet Finspång vårdcentrum har varit en gemensam etablering 

menar huvudparten av deltagarna. I projektet har projektledaren för beställarsidan suttit på 

plats och varit både delaktig och tillgänglig i vardagen. Tillgängligheten framförallt har 

underlättat kommunikationen genom att korta ner informationskedjan och ha tillgång till 

snabba beslut. Som deltagare 7 och 8 beskrev problemet får frågeställaren snabbt svar på en 

aktuell fråga. Dröjer svaret hinner förutsättningarna ändras då bygget under dröjsmålet 

framskrider och skapar nya förutsättningar. Precis som Fernström (2012) hävdar, är ett krav 

för denna typ av samarbete att byggherren är delaktig i projektet. Finspångs Vårscentrum 

påvisar att detta stämmer. Vidare berättade deltagare 3 om sin erfarenhet om ett annat 

projekt där beställaren inte satt på plats varvid fördelen med snabba beslut fallerade.   

Byggprocessen är uppbyggda av fyra faser där nyckelpersoner i projektet växlas av mellan 

varje fas. I partnering träffas inblandade partner i god tid och skapar tidigt projektmålen och 

kontakter mellan varandra. I produktionskedjan (se Figur 5) flyttas nyckelpersoner hos 

entreprenörer från att endast delta i byggfas eller projekteringsfas till att delta i 

programfasen, då projektdeltagare i partnering tillsammans ska hitta bästa lösningen och ta 

tillvara på respektive parts kunskapsbas. Genom att ha nyckelpersoner från varje projektfas 

inblandade i föregående eller två faser tidigare skapas förutsättningar för en lättarbetad 

övergång mellan projektfaserna och behålla kunskapen utan för mycket förluster på vägen. 

Enligt Carlsson och Josephson (2001) är just övergångarna mellan projektfaserna en av 

utmaningarna med kommunikationen i byggprojekt varvid partnering kan bidra positivt till 

förenklad informationsövergång. Till detta resonemang krävs dock tillgänglighet från både 

beställare, konstruktörer, arkitekter, entreprenörer eller andra nyckelpartner samt att 

nyckelpersoner följer med projektet från start till mål.   
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5.6 OMSTÄLLNING OCH INSTÄLLNING  
Partnering formuleras av Hansson och Pemsel (2018) som en samverkansform verksamheter 

emellan med en tydlig strukturell uppbyggnad. Partnering är ingen egen klassad 

entreprenadform utan en applikation som omsätts i praktiken på de redan fastställda 

entreprenadformerna, delad-, general- eller totalentreprenader. I dessa entreprenadformer 

finns sedan lång tid tillbaka tydliga strukturer, praxis och standardavtal vilket utger normen 

för byggbranschen om vilket Nordstrand (2008) och Kadefors (1997) förtäljer. Att applicera 

ett nytt arbets- och tankesätt på en gammal mall ger motstridigheter då kompatibiliteten 

mellan gammalt och nytt är bristande. Det blir en omställning till någonting nytt trots en 

gammal entreprenadform med chans till både förbättring men även till det sämre om 

arbetsmetoderna åter igen glider in på traditionellt arbets- och tankesätt. Enligt deltagare 4 

och 9 var ett krav i att lyckas med partnering att aktörer lämnar utförande- och 

totalentreprenadtänket och att ingen sätter sig i baksätet. Detta skriver även Fernström 

(2003) när han beskriver hur viktigt det är att välja rätt medarbetare och undvika personer 

som ”gör som man alltid har gjort” vilket i en konservativ bransch kan vara ett större antal 

personer. Till denna omställningen hör nya sätt att kommunicera. Men att gå från ”imorgon 

kommer beställaren och då pratar vi inte om det här” till öppna böcker sker inte över en 

natt. Precis likt mycket annat är det någonting som måste övas upp vilket deltagare 4 och 9 

berättade om. Ju fler partneringprojekt en person deltar i desto mer lär sig personen om vad 

som fungerar i ett partneringsamarbete och använda erfarenheter till att främja 

samarbetsformen till det bättre.     

När aktörer går in i ett partneringprojekt kräver det en inställning hos alla parter. Som 

deltagarna beskriver förväntas alla deltagare vara aktiv, delaktig, dela med sig av information 

och att varje aktör arbetar för att göra ett så bra projekt som möjligt. Deltagarna förväntade 

sig även öppenhet, ärlighet och lyhördhet hos andra aktörer. Om dessa kriterier uppfylls 

fungerar partnering som det ska och kommunikationen upplevs som bättre menade många 

av deltagarna. Kommunikationen upplevs även som att det är mer kommunikation och 

enklare kommunikation. Dels för att samarbetsformen använder möten i större utsträckning 

än traditionella entreprenader, dels för att beställaren satt på plats och en gemensam 

etablering skapades. Även detta kräver en inställning då möten är en tidskrävande 

arbetsmetod vilket kan tyckas vara onödigt samt att beställaren inser sin roll i projektet och 

finns tillgänglig. Som deltagare 3 beskrev fallerar en del av partnering då beställaren inte 

sitter på plats eller besöker etableringen regelbundet. Kommunikationen blir då knivigare 

eftersom beställaren har gått in i projektet med fel inställning från början.  

5.7 MÖTEN 
Fysiska möten är den form av kommunikation som anses vara mest effektiv när det kommer 

till informationsdelning skriver Eliasson och Villför Larsson (2014). Det instämmer även 

många deltagare med då de säger att det oftast är lättare att ta någonting ansikte mot 

ansikte och se hur motparten reagerar. Partnering utnyttjar en ökad användning av möten 

vilket bör innebära att kommunikationen i sin helhet tilltar mellan partnerna. Om inte, ökar 

ändå möjligheten för mer kommunikation då fler möten förväntas hållas. Men att fler möten 

hålls kan lika väl hjälpa som stjälpa kommunikationen menar både deltagare och Fernström 

(2003). Nyckelord som framkommit om möten är effektivitet, struktur och mandat.  
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Personer kallade till möten behöver ha mandat för att kunna säga och/eller besluta om 

frågor som berörs på mötet. Vidare krävs en effektivitet och struktur som främjar 

kommunikationsformen. Ineffektiva möten upplevs som ett slöseri och ger effekten att 

individer samlade på mötet vill bli klara så fort som möjligt. Stämningen blir tryckande, 

personer visar tydligt med symbolisk kommunikation att de inte vill och bidrar inte till mötet 

vilket är tänkt.  

Ökad mängd möten, planerade såväl som småmöten i korridoren, mellan beställare och 

entreprenör bäddar för en bättre slutprodukt. Entreprenören kan känna sig trygg när de får 

raka besked från beställaren och beställaren känner sig trygg med att säkerhetsställa att de 

får det denne ville ha. Som många deltagare berättade är partnering fördelaktigt vid stora 

komplicerade projekt då en speciell teknisk lösning erfordras. Framförallt om ny teknik ska 

vara kompatibel med gammal teknik redan på plats om vilket deltagare 10 berättade. 

Samtidigt, om vilket deltagare 5 berättade, går det att skapa ett större mervärde om 

projektformen ökar kommunikation mellan beställare och entreprenör.   

5.8 NYTTJA RESURSERNA  
Rapporten Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser (2014) 

säger att kommunikationssvårigheter och avsaknad av kommunikation mellan beställare och 

entreprenör i upphandlingsskedet resulterar i ett anbud baserat på otydliga underlag samt 

olika uppfattningar om funktion -och kvalitetskrav mellan de två partnerna. För att åtgärda 

detta krävs ett tydligare samarbete mellan entreprenör och beställare redan i detta skede. 

Här vidtar Nordstrand (2015) och berättar att partnering bygger på idén att alla aktörers 

kompetens och erfarenhet bäst tas tillvara ju tidigare in i projektet den används. De två 

sidorna sammanstrålar i partnering i upphandlingsskedet för att tillsammans komma fram 

med en lösning om funktion -och kvalitetskrav samt arbeta fram en budget, måldokument 

med mera. Genom att arbeta i partnering ökar kommunikationen tidigare i byggprojektet 

och fler människor kan bidra med sin expertis för att skapa ett bra projekt. Detta 

återkommer även hos deltagarna där de säger sig ha förväntningar i ett partneringprojekt på 

att alla aktörer inblandade måste komma med förbättringsförslag om de upptäcker 

någonting. Kommunikationen upplevs bli smidigare då alla inblandade vågar säga sin mening 

och vågar delge sina olika kunskaper till projektets olika delar.  
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6. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenteras slutsatserna för respektive frågeställning. Därefter introduceras 

metodkritik för undersökningen samt förslag till fortsatta studier.  

6.1 SLUTSATSER 
Frågeställning 1. Hur sker kommunikationen mellan entreprenör och beställare i ett 

partneringprojekt? 

Kommunikationen i ett partneringprojekt sker på ett strukturerat och planerat sätt där, likt 

partneringblomman, varje del anses vara betydelsefull för att arbetsformen ska fungera. 

Samarbetet mellan beställare och entreprenör börjar tidigare än vid en traditionell 

entreprenad och grunden läggs vid uppstartsmötet där målbilden skapas. Därmed är även 

riktningen för hela projektet överenskommen från början. Under första delen av projektet 

kan både beställare och entreprenör framföra sina åsikter gällande byggtekniska lösningar 

och liknande varvid en diskussion skapas om bästa lösningen för problemet. Tillsammans har 

aktörerna skapat en ”win/win” situation där båda sidor är med på vad som gäller, vilket 

öppnar upp klimatet partnerna emellan och gör informationsdelning till någonting varje 

aktör tjänar på. Under själva projektet sker kommunikationen löpande där beslut i stor 

mängd tas tillsammans under byggtiden. Det ökade antalet gemensamma beslut gör möten 

mellan entreprenör och beställare till en av grundpelarna för samarbetsformen. Partnering 

introducerar parterna för nya sätt att kommunicera. Samverkansaktiviteter bidrar till ökad 

kommunikation, oberoende av vilket innehåll, i partneringsamarbetet. Till ett nytt sätt att 

kommunicera hör även arbetssättet ”öppna böcker” och insyn in i varandras arbete. 

Parterna måste berätta och förklara hur och varför det ser ut som det gör vilket skapar 

kommunikation av förtrolig karaktär mellan parterna. Det ger att i ett välfungerande 

partneringprojekt sker kommunikationen med tillit till varandra.  

Frågeställning 2. Hur uppfattas kommunikationen för parterna i ett partneringprojekt 

jämfört med traditionella entreprenader? 

I det stora hela upplevs kommunikationen fungera till det bättre. Projektdeltagare upplever 

en större öppenhet mellan olika aktörer vilket underlättar informationsdelningen. 

Informationsdelningen sker även mer kontinuerligt vilket gör att fler aktörer kan samarbeta 

och hjälpa varandra. Inom partneringsamarbetet finns en känsla av ökad lyhördhet vilket 

öppnar upp för att se arbeten ur någon annans synvinkel. Detta underlättas även av att 

beställaren sitter på plats. När beställaren sitter på plats upplevs kommunikationen av 

många som snabbare och enklare då småfrågor kan få ett snabbt svar och långa 

kommunikationskedjor kortas ner. Däremot finns ett antal kriterier för att kommunikationen 

ska uppfattas som bättre jämfört mot en traditionell entreprenad. Utan dessa kriterier var 

nyttan med partnering kommunikationsmässigt knapp. Kriterierna består av öppenhet, 

ärlighet, lyhördhet hos andra aktörer, aktivt deltagande, informationsdelning och samma 

mål.  

 



SLUTSATS 

33 
 

Partnering upplevs som någonting nytt för många då det är en relativt ny samarbetsform 

inom byggbranschen. Kommunikationen och kommunikationssättet inom partnering följer 

samma mönster och upplevs även det som någonting nytt jämfört med traditionella 

entreprenader. Ett ord som framkommer är krasst ”mer” kommunikation. Inte bara i form av 

mer möten eller större samarbete vid projektstart utan i strukturerade samverkansaktivitet, 

vilket sällan används i traditionella entreprenader. Även om åsikterna om nyttan och 

resultatet med samverkansaktiviteterna delades hos intervjudeltagarna är denna typ av 

kommunikation ett försök till att främja kommunikationen mellan parter i byggprojekt. 

Tvister om pengar upplevs vara en av de största bidragen till uppkomna konflikter. Vid 

partnering med löpande räkning anser många av deltagarna att de värsta konflikterna 

förvinner och en trevligare stämning infinner sig på arbetsplatsen.  

Till slutsatsen i fråga två måste även sägas att ett partneringsamarbete utgörs av 

människorna som deltar i projektet. Det som upplevs var bättre med kommunikationen i ett 

projekt kan i ett annat projekt, med en annan företagsammansättning, upplevas som det 

motsatta. Förutsättningarna gällande kommunikation beror till stor del på de individer som 

deltar och deras sätt att både koda samt tolka information. Dock anses partnering vara ett 

steg mot förbättrad kommunikation mellan partnerna då samarbetsformens målsättning är 

tydligare samarbete och öppenhet mellan beställare och entreprenör.   

Frågeställning 3. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta i partnering 

gällande kommunikation? 

Fördelar 

Fördelarna har ett antal krav för att uppfyllas. Inblandade partner ska vara aktivt deltagande 

i projektet och beställaren sitter på plats alternativt har tätt samarbete med entreprenören. 

- Tidigare kommunikation och mer kommunikation 

Partnerna träffar varandra tidigare i projektfasen och kommer överens om 

parametrar som styr projektet genom måldokument. Under själva produktionsstadiet 

utväxlas mer informationsbyte mellan partnerna vilket ökar kommunikationen utbytt 

mellan partnerna.  

 

- Större lyhördhet 

I partnering finns ett uttalat arbetssätt som innebär att aktörerna ska arbeta 

tillsammans genom samverkan. I en god samverkansentreprenad finns förståelse för 

varandra och för varandras arbete. Partnerna lyssnar på både varandras åsikter men 

även på deras erfarenhet och kunskap. 

 

- Diskussion för bättre slutprodukt 

Ett mål med att använda partnering är att få en bättre slutprodukt och en bättre resa 

dit. Genom ett tätare samarbete mellan beställare och entreprenör kan både 

beställaren vara delaktig i att bestämma lösningar samt entreprenören 

säkerhetsställa att beställaren får det denne vill ha och kan undvika vissa svårigheter i 

att tolka en undermålig bygghandling. 
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- Trevligare klimat på arbetsplatsen 

En trevligare atmosfär på arbetsplatsen öppnar upp stämningen varvid sättet att 

kommunicera blir enklare. Det vill säga tonen i kommunikationen blir generösare. En 

person vågar ställa en fråga utan att vara rädd för att få ett spydigt eller hårt svar 

tillbaka. Ett trevligare arbetsklimat får även personalen att tycka det är roligt att gå 

till jobbet vilket underlättar den vardagliga kommunikationen som att säga hej, hur 

mår du idag, ska du med på lunch och så vidare.  

 

- Nya vägar att kommunicera genom samverkansaktiviteter 

Arbetssättet partnering öppnar nya sätt för partnerna att kommunicera på. Genom 

att använda samverkansaktiviteter tvingas personer in i en situation med 

målsättningen att skapa en bättre kommunikation och samverkan. Även om 

partnerna själva anser sig ha delade åsikter om nyttan med samverkansaktiviteterna 

är aktiviteterna ett bidrag till en ökad kommunikation. 

 

- Samma mål 

Genom att ha samma mål för projektet undviker partnerna diskussioner där 

aktörernas syn skiljer sig åt. Diskussioner kommer fortfarande förekomma men 

kommer kortas ner då slutpunkten är den samma och åsikterna ligger i hur projektet 

ska ta sig dit på bäst sätt. 

 

- Mer möten 

Då möten är det kommunikationsmedel som till största del säkerhetsställer att 

informationsdelningen kodas och tolkas på rätt sätt bör en ökad mängd möten 

minska riskerna för feltolkningar. Kommunikationsformen använder sig av symbolisk 

kommunikation och en kombination av de tre underliggande kategorierna verbala, 

icke-verbala respektive sociala regler vilket underlättar för både sändare och 

mottagare. Mötena sker även med tätare mellanrum då både formella och informella 

småmöten äger rum.   

 

- Kunskapsutnyttjande 

Genom att samarbeta tätare får vardera part tillgång till en kunskap de inte besitter. 

Genom att utnyttja varandras kunskap och fråga varandra kan småfel undvikas vilka 

annars lätt kan skapa irritation.  
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Nackdelar  

- Mängden möten 

Möten i stor mängd tar tid och kostar pengar för varje person deltagande på mötet. 

Ineffektiva möten med ovilliga eller icke beslutstagande deltagare ger de 

kommunikationsfördelaktiga aspekten av mer möten motsatt effekt och ger istället 

negativa åsikter samt ineffektiv kommunikation.  

 

- Diskussion för diskussionens skull 

Många inblandade i en fråga ger fler åsikter och fler tillvägagångssätt vilket försvårar 

ett beslut. Samtidigt kan samverkansformen göra deltagande partner i projektet 

osäker på vilka frågor som behöver ha ett gemensamt beslut och vilka som kan fattas 

enligt eget huvud. Diskussioner uppkommer därmed om ämnen som egentligen inte 

behöver diskuteras. 

 

- Delaktighet 

Partnering är uppbyggd på en strukturerad samverkansform där varje deltagande 

part krävs för att få hjulet att snurra. Om en part går in i partnering utan att göra sin 

del tappar partnering sin innebörd vilket förvirrar kommunikationen då spelreglerna 

ska följas men är ej tillämpbara i verkligheten. 

  

- Tillit 

I partnering förväntas aktörerna dela med sig av information och arbeta med öppna 

böcker. Men i verkligheten finns en inställning att skydda sig själv och inte delge 

andra sina tillvägagångssätt. Informationsdelningen blir lidande då arbetsformen inte 

längre fungerar som den ska i praktiken mot hur den ska fungera i teorin. 

 

- Bryta mönster 

Nytt är alltid skrämmande. Att gå från ett traditionellt arbetssätt 

kommunikationsmässigt till att delta i ett partneringsamarbete och dess 

kommunikationsåtaganden är en förändring som måste till för att lyckas med 

partnering. Risken finns att återigen glida tillbaka till gamla vanor vilket försvårar 

arbetssättet. Eftersom partnering i dagsläget är en relativt ny arbetsmetod i en 

konservativ bransch behövs en omställning och en inställning vilket inte alltid finns då 

det krävs större ansträngning att göra någonting nytt.  
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6.1.1 Besvarande av syfte 

Projekt, traditionella såväl som partnering, påverkas beroende på vilka företag och vilka 

individer som är delaktiga. Kommunikationen kan då influeras till det bättre eller sämre 

oberoende om vilken entreprenad- eller samverkansform projektet är upphandlat i. Dock 

upplevs partnering som ett trevligare arbetssätt kommunikationsmässigt med bättre 

förutsättningar för en gynnsam kommunikation. Tanken att partnering är en inställning och 

målsättningen att införa partnering rent kommunikationsmässigt i framtida projekt 

resulterar i antagandet att partnering är en positiv utveckling i byggbranschen. Detta 

tillsammans med att samtliga 11 intervjudeltagare säger sig vilja delta i partneringprojekt i 

framtiden. Detta leder till att partnering är en samarbetsform som bör vidareutvecklas för 

att bli mer effektiv och mer praktisk tillämpbar i framtida byggprojekt.  

6.2 METODKRITIK 
Den huvudsakliga datainsamlingen bygger på de semistrukturerade intervjuerna. I själva 

intervjuerna anser jag att deltagarna sa sina åsikter utan påverkan av ledande frågor. 

Däremot upplevdes följdfrågorna ändra karaktär allteftersom fler deltagare intervjuats. I 

början var alla svar nya och följdfrågorna var ovissa. I slutet återkom samma svar på 

förutbestämda frågor från olika deltagare och jag visste mer vilka följdfrågor som kunde 

ställas. Därav är de senare intervjuerna dels mer detaljerade, dels längre. För att 

säkerhetsställa lika ingångsläge bör huvudfrågorna ha testats några gånger först för att få en 

bättre startposition från intervjuarens sida.  

Från början var tanken att intervjudeltagarna skulle nämnas med yrkesroller i texten. Men 

eftersom några av intervjudeltagarna ville vara anonyma i sina svar ändrades 

tillvägagångssättet. Detta anser jag både förde med sig positiva och negativa aspekter till 

undersökningen. Positiva var att deltagare verkligen sa sina åsikter utan oro för vad ett ärligt 

svar kan föra med sig från andra aktörer i projektet. Negativt för undersökningen är 

emellertid att läsaren till rapporten inte kan följa med i vilken person som anser vad. 

Undersökningen delger inte vilken deltagare som har vilken yrkesroll och ger därmed sämre 

möjligheter till att genomföra en liknande studie utifrån upplevd kommunikation baserat på 

yrkesrollerna.    

Trots detta anser jag att kraven för både reliabilitet och validitet är uppfyllda. I studien har 

jag använt metoden triangulering för att se problemet i olika synvinklar genom att intervjua 

olika yrkesroller på båda sidor i partneringsamarbetet. Undersökningsmetoden är delgiven 

och studien har utförts som beskrivet. Gällande intervjuerna finns intervjumallen bifogat i 

rapporten. Varje intervju har spelats in, transkriberats ordagrant samt fått godkännande av 

varje deltagare för att säkerhetsställa att deltagarens åsikt har uppfattats korrekt.    

Generalisering har utförts med två liknande studier för att få en känsla för att den insamlade 

data från intervjuerna är relevant och allmänt erkänd. Rapporterna är Partnering- fördelar 

och nackdelar (Dahlskog 2008) samt rapporten Bristande kommunikation i byggprocessen 

kostar! En studie om kommunikation inom partnering (Gawriye & Kotchakorn 2018). 
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6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Denna studie undersöker huruvida kommunikationen fungerar till det bättre eller sämre i 

partnering jämfört med en traditionell entreprenad och gav slutresultatet att partnering bör 

utvecklas för att kunna användas mer i framtiden. En fortsättning till studien skulle vara att 

undersöka hur partnering skulle utvecklas för att bli bättre och mer praktiskt tillämpbar i 

framtida byggprojekt. 

Ett annat förslag är även att jämföra kommunikationen mellan beställare och entreprenör i 

projekt med i huvudsak mjuka- respektive hårda parametrar i projektmålen. 
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BILAGA 1 

Intervjumall  

Allmän information  

- Namn  

- Roll i projektet  

- År inom branschen  

Frågor  

- Vilka erfarenheter har du av partnering?  

        (Hur många projekt, stora/små, jobbat för något annat företag än där du jobbar just nu)  

- Vad är ”Partnering” för dig?   

        (skiljer sig dina arbetsuppgifter i utförandet vid ett partneringprojekt?)   

- Jämfört med en traditionell entreprenad, hur tycker du att kommunikationen 

fungerar i partneringprojekt?  

- Sker kommunikationen på samma sätt som i traditionella entreprenader?  

          (Vilka likheter finns/ Vilka olikheter finns?)  

- Vilka medel använder du mest för att kommunicera?  

        (Möten, mejl, intranätmeddelanden)  

- Hur tyckte du uppstartsmötet gick? Blev det enligt dig en tydlig målbild för projektet?  

        (Anser du att alla jobbar enligt målbilden)   

- Har du under projektet deltagit i workshops/Teambuilding aktivitet?  

        (om ja, Vad var det för aktivitet? vilka var med och märker du skillnad på hur 

folk kommunicerar med varandra)  

        (om nej, tror du kommunikationen skulle förändras om ni hade en sådan aktivitet)  

- Har du andra förväntningar på aktörer i projektet när det är ett partneringprojekt?  

- Vad är den största skillnaden mot att arbeta i en traditionell entreprenad?  

- Vilka är nackdelarna med att arbeta i partnering?  

- Vilka är fördelarna med att arbeta med partnering?  

- Hur kan man utveckla samarbetsformen partnering för att bli bättre?  

- I vilka projekt anser du att partnering kan användas?  

- Vill du arbeta i ett partneringprojekt igen?  

- Anser du att samverkansentreprenader bör användas mer i byggbranschen?   

       (Varför/ Varför inte?)  


