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Sammanfattning 
 
Byggbranschen har de senaste åren fått utstå en hel del kritik. Kritiken riktas främst mot höga 
byggkostnader, dåligt utnyttjande av projekttiden och bristande kommunikation mellan 
beställare och entreprenör. Från USA via England och Danmark har samarbetsformen 
partnering dragit in över Sverige. Tanken är att man med öppna böcker, teambuilding och 
gemensamma mål ska kunna komma tillrätta med de problem som funnits i byggbranschen de 
senaste åren.  
 
Efter att under några år ha arbetat med partneringprojekt vill Åhlin & Ekeroth nu utvärdera 
partnering som samarbetsform. I ett intervjubaserat examensarbete har några av de 
partneringprojekt som Åhlin & Ekeroth är involverade i utvärderats. Syftet med 
examensarbetet var att sammanställa vilka för- och nackdelar de som jobbar med partnering 
upplever. Syftet var också att ta reda på hur de personer som arbetar i projekten definierar 
begreppet partnering och vad som kan göras för att ytterliggare förbättra samarbetsformen. 
 
Resultatet är tydligt. En nästan helt ensidig positiv bild av partnering målas upp. De som 
jobbar i projekten ser nästan inga negativa sidor med samarbetsformen utan har endast 
farhågor om vad som skulle kunna ske om partneringsamarbetet inte fungerade. Intervjuerna 
visar att personerna i de olika projekten har en liknande definition av partnering med 
öppenhet och förtroende som viktigaste punkter. Efter att ha tagit reda på vilka för- och 
nackdelar de intervjuade upplever med partnering presenteras i examensarbetet en lista med 
förslag på vad Åhlin & Ekeroth bör tänka på inför kommande partneringsamarbeten. Exempel 
på ett sådant förslag är utökad satsning på teambuilding. 
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Abstract 
The last couple of years the construction industry has been the subject of massive criticism. 
High costs, poor utilization of project time and insufficient communication between client and 
contractor are a few things pointed out. From the USA through England and Denmark a new 
colaborationform called partnering has emerged in Sweden. According to some, partnering, 
with open books, teambuilding and common goals as it’s key ingridients are going to solve 
the problems connected with the construction industry. 
 
Working with partnering for a few years Åhlin & Ekeroth would like to evaluate the 
colaborationform. In a graduation project based on intervjues, some of the partneringprojects 
that Åhlin  & Ekeroth are involved in have been evaluated. The aim of the graduation project 
was to list the advantages and disadvantages with partnering seen  through the eyes of the 
people working in partnering projects. The aim was also to find out how these people define 
partnering and what they think could be changed in order to make the colaborationform even 
more effective. 
 
The result is obvious. Partnering is described almost exclusively in a positive way. The 
persones who were intervjued find it hard to come up with any negative aspects. Only 
potential hazards  and guesses of what might occur if the colaborationform broke down. 
The intervjues show that people working in these projects have a similar definition of 
partnering, with trust and opennes being the essence. After compilating views regarding 
advantages and disadvantages with partnering a list of recomendations has been presented. It 
contains suggestions of measures suggested to be considered when going into future 
partnering projects. Increased efforts in teambuilding being one example.  
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1. Inledning 
Byggbranschen har de senaste åren fått utstå en hel del kritik. Kritiken riktas främst mot höga 
byggkostnader, dåligt utnyttjande av projekttiden och bristande kommunikation mellan 
beställare och entreprenör. Även inom branschen knorras det en del. Priskonkurrensen i 
upphandlingen gör att lönsamheten blir låg vilket leder till att ändrings- och tilläggsarbeten 
blir de poster där vinsterna kan räknas hem. Detta leder till att skapa den kultur, fylld av 
småkonflikter och brist på öppenhet som många menar finns i byggbranschen idag.(Kadefors, 
2002). För att komma tillrätta med dessa problem söker man nya samarbetsformer. Från USA 
via England och Danmark har samarbetsformen partnering dragit in över Sverige. Tanken är 
att man med öppna böcker, teambuilding och gemensamma mål ska kunna komma tillrätta 
med de problem som funnits inom branschen de senaste åren.  

1.1 Bakgrund 
Efter att under några år ha arbetat med partneringprojekt vill Åhlin & Ekeroth nu utvärdera 
partnering som samarbetsform. Har de personer som arbetar i projekten samma definition på 
partnering och hur det ska bedrivas? Hur upplever inblandade parter att arbetsformen 
fungerar? Har de nyckelfaktorer som definierar partnering funnits med i projekten?  För att 
utreda detta har Åhlin & Ekeroth bett mig att i mitt examensarbete studera dessa 
frågeställningar närmare. Förhoppningen är att resultatet kan användas för att gå in i 
kommande partneringprojekt med ökad förståelse för samtliga samarbetspartners. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur de som jobbar med partnering ser på 
arbetsformen. Delvis för att se om begreppet partnering har samma betydelse för dem, men 
även för att utifrån deras perspektiv identifiera fördelar och nackdelar med samarbetsformen. 
Detta för att kunna ge förslag på hur ett framtida partneringprojekt ska kunna ge maximal 
utdelning. 

1.3 Frågeställning 
Med  given bakgrund ställs följande frågeställningar. 
 

- Har inblandade parter i ett projekt samma definition av partnering? 
- Vilka fördelar och nackdelar finns och är samarbetsformen att föredra 

jämfört med t.ex. traditionellt upphandlad totalentreprenad? 
- Hur kan partnering förändras för att bli effektivare? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten har flera avgränsningar. De personer som intervjuas deltar samtliga i 
partneringprojekt där Åhlin & Ekeroth ingår som byggentreprenör. Detta ger inte en 
representativ bild av hur ett partneringprojekt fungerar men faller sig ändå naturligt med given 
bakgrund och syfte. Ytterligare en avgränsning är att de projekt som berörs av examensarbetet 
alla är projekt som går väldigt bra. För att få en bättre bild skulle även projekt med mindre 
framgång ha funnits med. Trots att både beställare, inköpare och entreprenörer intervjuats är 
antalet intervjuade få. Examensarbetets begränsade tidsram möjliggör inte fler intervjuer 
varför fokus lagts på att hinna träffa de personer som ingår i respektive projekts arbets- och 
projektledning. Examensarbetet begränsar sig till att behandla projektpartnering och beskriver 
endast flyktigt strategisk partnering i teorin.  
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2. Teori 
 

2.1 Partnering 
Partnering är inte någon ny entreprenadform utan snarare ett annorlunda samarbetssätt inom 
vilket man driver projekt (Kadefors, 2002). Partnering kan också ses som ett etiskt och 
moraliskt hjälpmedel där avtalet fungerar som en handbok och täcker de bitar som inte fångas 
upp av de vanliga avtalen. Partneringavtalet grundas på förnuft och samförstånd och 
uppmuntrar alla inblandade att tillsammans arbeta mot samma mål.(Stehpenson, 1996) 

2.2 Hur uppstod partnering? 
Begreppet partnering uppkom i USA under 1980-talet och började först användas av US 
Army Corps of Engineers. Syftet med samarbetsformen var att undvika de kostsamma 
rättstvister som ständigt förekom inom de offentliga byggprojekten. Tanken med partnering är 
att i högre grad nå sina mål, få kortare projekttider och ett bättre samarbete mellan framförallt 
beställare och entreprenör. Det första parteringprojekt som genomfördes av US Army Corps 
var ett dammbygge 1988. Projektet gick över förväntan och trots att det skulle dröja 
ytterligare några år innan nästa partneringprojekt startades så var bollen nu i rullning. 
(Kadefors, 2002)  

2.3 Definition av partnering 
Trots att konceptet partnering funnits sedan 1980-talet finns fortfarande ingen entydig 
definition av partnering. Bland de organisationer och företag som arbetar med partnering finns 
istället ett flertal definitioner.  
 
Terminologicentrum (TNC) brukar definiera de ibland oklara begrepp som förekommer i 
upphandlingar, ersättnings- och entreprenadformer. TNC startade som en ideell förening 1941 
på initiativ av bland andra Ingenjörsvetenskapsakademin. De finansieras numera av 
näringsdepartementet och arbetar med fackspråk och terminologi i det svenska näringslivet. 
TNC:s definition av partnering lyder: 
 

”Partnering är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att 
enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre 
gemensamt resultat i ett projekt”. 

 
Vidare säger TNC att: 
 

”Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga 
målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv 
samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar”. 

 
En annan definition kommer från England där Construction Industry Board som definitierar 
partnering enligt följande: (Karlsson, 2004). 
 

”Partnering is a structured management approach to facilitate team working across contractual 
boundaries. Its  fundamental components are formalised mutual objectives, agreed problem 
resolution methods, and an active search for continous measurable improvments.” 
 
Fritt översatt: Partnering är ett strukturerat arbetssätt för att stödja lagarbete över 
kontraktsgränser. Dess fundamentala delar är fastlagda gemensamma mål, gemensamt 
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överenskomna system för problem och konflikthantering, samt ett aktivt sökande efter ständiga 
mätbara förbättringar. 
 

Även de svenska byggföretagen har sina egna definitioner av partnering. NCC beskriver på 
sin hemsida partnering som en strukturerad samarbetsform där samtliga aktörer gemensamt 
löser en bygguppgift. Enligt NCC baseras samarbetet på öppenhet och förtroende. De olika 
aktörernas kompetens tas tillvara och alla medverkar i projektet från början till slut. De 
nyckelfaktorer som enligt NCC bör finnas med i ett partneringprojekt är gemensamma mål, 
gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. (www.ncc.se)  
 
Om definitionerna av partnering skiljer sig åt är ändå innehållet snarlikt. Just detta har Johan 
Nyström tagit fasta på när han utformat den s.k. partneringblomman (Figur 1). I sin 
licentiatavhandling studerade han ett stort antal rapporter och artiklar i syfte att hitta 
gemensamma komponenter som sammankopplas med partnering. Resultatet visade att en del 
av de saker som förknippades med partnering var ständigt återkommande medan andra dök 
upp mer sällan. Nyström använde sig av Wittgensteins teori om familjelikhet när han skapade 
blomman. Teorin innebär att de viktigaste och mest återkommande komponenterna hamnar i 
blommans kärna. Runt kärnan hamnar de blomblad som innehåller de övriga bitarna. Dessa 
anses inte grundläggande men faller ändå inom ramen för partnering. Kärnan finns alltid med 
och beroende av projektutformning väljs övriga parametrar ur de kringliggande blombladen. 
(Nyström, 2004) 
 
 

 
 

Figur 1.Partneringblomman. (Nyström, 2004). 
 
 
De komponenter som var ständigt återkommande och enligt Nyströms modell utgör kärnan av 
blomman är: 
 

o Förtroende/ Tillit 
o Gemensamma mål/ Ömsesidig förståelse 
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Andra delar som vanligtvis förknippades med partnering och som därför hamnar i modellens 
blomblad är enligt Nyström: 
 

o Relationsskapande aktiviteter 

o Incitamentskontrakt  

o Regelbundna möten 

o Val av medarbetare 

o Öppenhet mellan parter 

o Förutbestämd metod att lösa tvister 

2.4 Två typer av partnering 
Det finns två typer av partnering, projektpartnering och strategisk partnering. 
Projektpartnering är vanligast och avser ett samarbete som endast sträcker sig över ett projekt 
medan strategisk partnering innebär att de ingående parterna har ett längre och mer fördjupat 
samarbete. Ett exempel på strategisk partnering är samarbetet mellan restaurangkedjan 
McDonalds och byggföretaget Wästbygg där Wästbygg byggt närmare 140 restauranger åt 
McDonalds sedan 1995. Tillsammans har företagen utvecklat ett samarbete som sänkt 
byggkostnaden med 20 procent samt förkortat byggtiden från 16 till 8 veckor. (Fernström, 
2003)  

2.5 Fördelar med partnering 
De flesta projekt är unika varför det är svårt att säga om resultatet blivit annorlunda om de 
inte drivits i partneringform. Fernström och Kadefors med flera anser dock att det finns flera 
fördelar med partnering. En stor fördel som ofta påtalas är den ekonomiska öppenheten 
mellan parterna. Den ger beställaren full insyn i projektet och skapar på så sätt ett bättre 
samarbetsklimat där beställaren känner sig delaktig. En kortare genomförandetid är något som 
också framhålls som en fördel med partnering. Huruvida genomförandetiden verkligen blir 
kortare är svårt att fastställa då projekt i allmänhet bara genomförs en gång och inget projekt 
är det andra likt. Att man som entreprenör ska kunna göra en större vinst, utan att det kostar 
mer för kunden, påstås även av exempelvis Fernström. (Fernström, 2003)   

2.6 Kritik mot partnering 
De som beskriver partnering gör det oftast i syftet att framhålla de möjligheter som partnering 
innebär, detta medför att kritiken mot partnering är ganska sparsam. Den kritik som finns 
pekar dock för det mesta åt samma håll. (Fernström, 2003)  
 
Att det inte finns någon klar definition av partnering uppfattas av flera som ett stort problem. 
Dessutom är begreppet partnering så brett att det kan användas på nästan alla typer av bra 
samarbeten (Bresnen & Marshall, 2000). Det finns också röster som menar att det är fel att 
kalla partnering för något nytt då det är vanligt med projekt där både kund och förvaltare är 
inblandade i ett tidigt skede (Grennberg, 2003). 
 
Lojalitetsproblem är något som ofta nämns. I ett partneringprojekt är många aktörer 
inblandade och svårigheten är att få dessa att sätta de gemensamma målen främst. Dessa 
svårigheter blir inte mindre av att det oftast bara är beställare och huvudentreprenör som 
formulerar de måldokument som skrivs. Underentreprenörer, arkitekter och konsulter lämnas 
ofta utanför partneringsamarbetet, vilket medför att deras kompetens inte utnyttjas maximalt. 
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Det blir därför svårt att motivera varför de ska ta ett helhetsansvar istället för att bara fokusera 
på sin del av arbetet. (Carenholm, 2003)  
 
Ytterligare ett problem är att om ett projekt faller inom ramen för offentlig upphandlig måste 
det upphandlas separat enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Alla inkomna anbud måste då 
värderas inför varje projekt vilket medför att kontrakt på mer än ett projekt åt gången inte kan 
skrivas. Carenholm pekar också på den maktförskjutning från byggherrar till entreprenörer 
som skett de senaste åren samt att det inte är alla beställare som klarar att ro i land ett 
partneringprojekt. Ingen ny arbetsbörda har tillkommit i byggprocessen, däremot har en del 
flyttats till beställaren.(Carenholm, 2003) 
 

3. Åhlin & Ekeroth 

3.1 Företaget 
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB grundades 1987. Grundarna var Leif Åhlin och Gösta Ekeroth 
från Linköping som båda hade stor byggerfarenhet. En grupp för mark- och 
anläggningsarbeten tillkom 1998 och verksamheten utökades ytterligare 2001 då en särskild 
grupp för nybyggnation av bostäder skapades. Organisationen växte igen 2003 då en egen 
byggrupp startades i Norrköping. Efter en omorganisation är idag både Linköpings- och 
Norrköpingsföretaget dotterbolag till Åhlin & Ekeroth AB. I koncernen ingår även företaget 
Håkan Ström Byggnads AB med kontor i Mjölby, Motala och Boxholm samt Säberg & Lönn 
Byggnads AB från Åtvidaberg. (www.ahlin-ekeroth.se)  
 
Idag arbetar Åhlin & Ekeroth med en decentraliserad organisation där de olika 
produktionsgrupperna står i centrum. Dessa stöds av gemensamma resurser för kalkyl,  
inköp/planering, kvalitets- och miljösamordning samt administration. Ägarna Leif Åhlin och 
Gösta Ekeroth har idag tagit ett steg tillbaka från den operativa ledningen. VD idag är Peter 
Rolander. Åhlin & Ekeroth jobbar hårt med kvalitet och miljö och är certifierade enligt ISO 
14001. Åhlin och Ekeroth har de senaste åren tagit steget från att vara en liten lokal aktör till 
att idag med sina 300 anställda vara ett av Sveriges största privatägda byggföretag och en 

konkurrenskraftig aktör på byggmarknaden i hela Östergötland. (www.ahlin-ekeroth.se)  
 
 
 

3.2 Studerade partneringprojekt 

3.2.1 Hövitsmannen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB skickade i september 2006 ut ett förfrågningsunderlag gällande 
nybyggnation av 67 lägenheter fördelade på sju hus (Figur 2). Projektet är det största 
nybyggnadsprojekt som Bostadsbolaget genomfört i Mjölby sedan 1991. Det som bedömdes i 
den selektiva upphandlingen var ekonomisk och juridisk ställning, kompetens, miljö- och 
kvalitetsledningssystem samt referenser från tidigare projekt. Efter anbudssammanställning 
fick Åhlin & Ekeroth uppdraget att i ett partneringprojekt genomföra projektet. I 
totalentreprenaden medverkar också Åhlin & Ekeroths dotterbolag Håkan Ström Byggnads 
AB. Till oberoende kvalitetsansvarig utsåg beställaren konsultföretaget WSP. (Peter Stråhlin) 
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Det aktuella entreprenadområdet kv. Hövitsmannen ligger vackert alldeles intill Svartån och 
uppförandet av de sju husen, fyra stadsvillor, två lamellhus och ett radhus kommer även att 
bidra till att det närbelägna bostadsområdet Prästgårdsliden byggs ihop med staden. De första 
lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i juni 2008. (www.ahlin-ekeroth.se)  
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Kv Hövitsmannen 

Bostadsbolaget och Åhlin och Ekeroth har tillsammans med övriga parter enats om några 
övergripande mål som skall fungera som ledstjärna under projektet enligt nedan:  
 

o Jobba för en långsiktig förtroendefull relation. 
o Att arbeta med glöd och engagemang för att ge projektet bästa möjliga 

startförutsättningar. 
o Jaga låga årskostnader. 
o Utveckla och tillämpa samarbetsformen med alla som tillkommer i projektet. 
o Överträffa budget och ha en aktiv ekonomisk styrning  i projektet. 
o Effektiv planering och tydlig beslutsordning. 
o Överträffa kundens förväntningar. 
o Vi ska ha roligt i projektet! 
 
 

Dokumentet med ovanstående punkter signerades i juni 2007 av dem som arbetar med 
projektet. (Göran Lundström) 
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3.2.2 Isglassen 
I östra delen av stadsdelen Lambohov ligger kvarteret Isglassen. Där bygger Åhlin & Ekeroth 
39 välplanerade radhus i trevliga gårdsmiljöer. Radhusen som ska bli hyresrätter byggs i ett 
partneringsamarbete med AB Stångåstaden. Bygget påbörjades under andra hälften av 2007 
och inflyttning beräknas kunna ske under slutet av 2008 och början av 2009. 
Samarbetsformen partnering beskrivs i avtalet som” en arbetsform där parterna gemensamt 
löser en uppgift i ett öppet och lösningsorienterat samarbete baserat på de gemensamma mål 
och riktlinjer som avtalats vid projektstart”( Göran Lundström). 
De gemensamma målen och riktlinjerna är: 
 

o Projektera, producera och dra erfarenheter vid uppförandet av Linköpings första 
passivhus områden. 

o Genomföra en effektiv och utvecklande byggprocess, som innebär att de 
kvalitetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska målen efterföljs. 

o Följa de gemensamt fastställda ramarna och spelreglerna för samarbetet. 
o Bidra aktivt till ett positivt, konstruktivt och lösningsorienterat samarbetsklimat för 

alla parter, baserat på öppenhet, ärlighet och ömsesidig respekt. 
o Säkerställa ett optimalt förhållande mellan ekonomi och kvalitet, samt säkerställa en 

tillfredställande lönsamhet för båda parter. 
o Säkerställa en hög informationsnivå för samtliga inblandade. 
o Ha kul i projektet. 

 
Innan projektet startade var representanter från beställare, huvudentreprenör och 
underentreprenörer på en uppstarts workshop vid Nääs kursgård. Där undertecknades ett 
policydokument av alla deltagare. Dokumentet var en överenskommelse som deklarerade att 
parterna enats kring följande punkter: (Lennart Fredriksson). 
 

o Engagemang 
o Ärlighet/ Öppenhet 
o Respekt 
o Helhetssyn 
o Utvecklingsvilja  
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3.2.3 POUS 
Åhlin & Ekeroth har i en generalentreprenad tillsammans med NCC blivit tilldelade ett 
projekt med benämningen Projekt Omlokalisering Universitetssjukhuset, POUS. 
Projektet går ut på att bygga om och modernisera de mindre föråldrade byggnader och system 
som finns på sjukhuset. Projektet innebär att de flesta av sjukhusets kliniker och övriga 
verksamheter kommer att flyttas eller på annat sätt beröras. (Jan Gustavsson) 
 
Projektet startade i maj 2007 och kommer att pågå till och med år 2010.  Projektet ska utföras 
i samarbete mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Investeringskostnaden för den del 
Åhlin & Ekeroth ska utföra beräknas till över 100 miljoner kronor. (Jan Gustavsson) 
 
 
Det speciella med ombyggnaden är att lokalerna byggs om etappvis med den ordinarie 
vårdverksamheten igång fullt ut i angränsande lokaler. Det leder till att all verksamhet måste 
planeras noga och utföras under inplanerade avstängningar av t.ex. el, ventilation och vatten.  
Totalt arbetar ca 60 personer med ombyggnaden varav 20 personer från Åhlin & Ekeroth. 
För att få ett bra samarbete har Landstinget, entreprenörer och övriga partneringmedlemmar 
enats kring ett dokument med gemensamma mål och visioner. (Jan Gustavsson) 
 
 
 
 
 
Mål och visioner för POUS: 
 

o Anpassa US för processorienterad verksamhet. 
o Skapa funktionella, ändamålsenliga, säkra, vackra och flexibla lokaler som bidrar till 

bättre vårdprocesser, utbildning och forskning. 
o Maximera nyttan av investerade medel. 
o Minimera störningar för verksamheterna under byggtiden med beaktande av 

säkerhetskrav. 
o Bygga för långsiktig förvaltning och låga driftskostnader. 
o Samarbete och förtroende skapas, utvecklas och förbättras mellan alla inblandade 

parter under hela projektet. 
o Genomföra med rimlig lönsamhet för alla inblandade parter. 
o Hitta ständiga förbättringar i arbetssättet för ökad ekonomisk nytta. 
o Skapa teamkänsla och ökad trivsel under projektens gång. 
o Få en oförglömlig och positiv upplevelse och erfarenhet från den enskilde 

medarbetaren. 
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4.Metod 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie. Det material av böcker, artiklar och 
vetenskapliga studier som lästs har legat till grund för arbetets teoridel. Besök har också gjorts 
på de olika projekten. Den kunskap som inhämtats från litteratur och platsbesök samt given 
frågeställning har sedan legat till grund för de frågor kring vilka intervjuerna byggts upp.  

4.1 Intervjuer  
Målet med intervjuerna har varit att få en bra balans på standardisering och strukturering. Å 
ena sidan har det varit viktigt att intervjuerna haft karaktären av en öppen diskussion där den 
intervjuade fritt har kunnat tala om partnering. Å andra sidan skulle resultatet av intervjuerna 
vara jämförbara och frågorna fick därför styras mot ett och samma håll. Intervjuerna föregicks 
av ett utskickat formulär med tio frågor. (Bilaga 1). Frågorna som var en blandning av öppna 
och strukturerade frågor hade syftet att ge personen tid att fundera lite kring partnering innan 
intervjun. De visade också inom vilket område frågorna skulle komma att hamna. 
 
Intervjuerna har uteslutande utförts på den intervjuades arbetsplats, dels för att det inte skulle 
vara krångligt för denne och dessutom för att inte genomföra intervjun på en plats som är 
obekant för den intervjuade. Intervjuer som utförs på platser obekanta för den intervjuade kan 
ibland ha negativ effekt på intervjun (Trost 1997). Intervjuerna varierade i tid mellan 40 och 
90 minuter beroende på hur mycket den intervjuade hade att säga i ämnet. Bandinspelningar 
gjordes i samtliga fall med samtycke från den intervjuade, dessa inspelningar har senare legat 
till grund för analys och resultat.   

4.2 Intervjuade personer 
Litteraturen visar att relationen mellan beställare och entreprenör är den som är mest 
väsentlig. Fokus har därför lagts på just denna relation när jag valt vilka personer som varit 
mest relevanta att intervjua. De olika projektens respektive platschefer och beställarombud 
har alla intervjuats, så även Åhlin & Ekeroths gruppchefer för projekten. Utöver det finns 
även en konsult och en inköpare med bland dem som intervjuats. Jag har även pratat med 
arbetsledare ute på projekten när tid erbjudits, dock har ingen regelrätt intervju genomförts 
med någon av dessa. De som intervjuats har alla varierande erfarenhet av partnering, några 
har deltagit i ett flertal projekt medan andra är inblandade i partneringprojekt för första 
gången. 
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5.Resultat/Analys 
För de flesta av de intervjuade är de pågående projekten deras första kontakt med partnering. 
Även om de tidigare varit delaktiga i liknande samarbetsformer är det endast en av de 
intervjuade som tidigare deltagit i projekt som uttalats som partneringprojekt. Trots detta 
tycker flera av de intervjuade att detta inte är något nytt. Citat som ”Det är ju så man alltid 
försökt jobba” eller liknande förekom vid flera intervjuer. Flera är också noga med att påtala 
att det inte rör sig om någon ny entreprenadform. Ord som de intervjuade använde var istället 
sådana som ”sinnesstämning” eller ”förhållningssätt”. 
 
När det gäller definitionen av partnering och hur den kan variera syns även här ett mönster. 
En platschef definierade partnering som ”Ett öppet samarbete över gränserna där man kan 
vara med och påverka tidigt i projekteringen”. Just öppenhet och ärlighet var ord som de 
flesta valde att ta med i sin definition. Definitionen ”Ett öppet arbetssätt för att få alla, 
beställare och entreprenörer att jobba mot samma mål” kommer från en beställare och är 
också typisk då de gemensamma målen var ständigt återkommande. Oavsett om ordvalen 
ibland är lite olika så hamnar de olika definitionerna ändå väldigt nära varandra. Öppenhet, 
samarbete samt att man tidigt i projekt tar varandras kunskaper tillvara för att på ett 
ekonomiskt fördelaktigt sätt kunna nå de gemensamma målen, är de bitar som de intervjuade 
tar med i sina definitioner.  
 
Från entreprenörssidan upplever inte de intervjuade att deras roll skiljer sig åt jämfört med i 
en traditionell upphandling. Typiska kommentarer var: ”Det blir ju mer kontakt med 
beställaren men annars ingen större skillnad” eller ” Ute på bygget är det samma sak, fast 
man kanske sitter ner med arkitekten lite oftare”. Beställarsidan däremot ser en större skillnad 
och upplever att de får en mer aktiv roll. Kommentarer som kom under intervjutillfällena var 
t.ex. ”Man är med hela vägen, påverkar, stöttar och försöker få projektet optimerat” och 
”Gubbarna kommer fram och frågar mig om saker, traditionellt har man upplevts som en 
kontrollant när man visar sig på bygget, nu är man en partner”.  
 
En av de fördelar som påtalas av flera är att alla är med tidigt i projektet. Framförallt från 
entreprenörssidan ser man att genom att vara med och påverka tidigt undviker man en hel del 
missförstånd och kostsamma ändringar. Diskussioner kan tas med arkitekt och konstruktör för 
att gemensamt komma fram till bra lösningar. Traditionellt har konsulter bygghandlingarna 
klara innan entreprenören kommer in i projektet. Även från beställarsidan ser man fördelar 
med att alla tidigt är inne i projektet. Möjligheter att påverka materialval, och påverka 
projektets inriktning anses viktigt. Ett rätt utformat projekt sparar en hel del pengar i den 
senare förvaltningen.  
 
Öppenhet och ärlighet är fördelar som framhålls i stort sett i alla intervjuer. Den öppenhet 
som åsyftas är då framförallt den ekonomiska öppenheten. De flesta tycker även att 
samarbetsvilligheten och det allmänna ansvarstagandet fått ett uppsving. 
 
När det kommer till nackdelar blev det genast svårare. I de flesta intervjuer får jag svaret att 
det inte finns några egentliga nackdelar. De flesta menar att det visserligen blir mer arbete i 
början av projektet, men att man har igen det senare när det blir mindre fel och ändringar. En 
sak som nämns som en nackdel är att partnering betyder olika saker för olika människor. Det 
är därför viktigt att det avtal som skrivs är ordentligt genomarbetat. En situation som skulle 
kunna uppstå om avtalet inte är tydligt skrivet är enligt en av de intervjuade: ”Om man inte 
reglerar vad som är riktprishöjande så kan man få sponsra 50 % av en standardhöjning”.  



 12

Den intervjuade betonar dock att så har inte fallet varit i detta projekt. Det som de flesta ser 
som den största fördelen, öppenhet och förtroende, skulle enligt flera snabbt kunna bli den 
största nackdelen. Avsaknaden av just detta skulle vara att det i praktiken inte existerar någon 
partnering enligt flera av de intervjuade.  
 
En av intervjufrågorna var om det krävs eller förväntas något extra av de nyckelpersoner som 
ingår i ett partneringsamarbete. Att öppenhet, ärlighet och engagemang krävdes var alla 
överens om. De var också överens om att detta inte var något som var specifikt för partnering 
utan krävdes i alla typer av upphandlingar. Ytterligare något som alla intervjuade tog upp var 
att det ställs högre krav på beställaren. Vanliga kommentarer var t.ex. ”Om det ska fungera 
måste man som beställare förstå hur entreprenörens arbete fungerar” eller ” Han måste vara 
kunnig på ett helt annat sätt”. De intervjuade ansåg detta nödvändigt i ett samarbete där 
beställaren är med och tar beslut och på många sätt är en del av byggledningen.  
 
En av intervjufrågorna var hur samarbetsformen partnering kunde förändras för att bli ännu 
effektivare. Några av de förändringar som föreslogs var: 
 

o ”Att få med Yrkesarbetare och underentreprenörer fullt ut i partneringen”.  
 

o ”Om man kunde upprätta ett flödesschema, så att man får med allt från 
avstämningarna”. 

 
o ”Framförallt att man får mer tid i uppstart och projekteringsskede, så att man löser 

mer innan byggstart”. 
 

o ”Vara hårdare när man väljer ut gruppen av tjänstemän, kanske även lagbaser och 
ledande entreprenörer. Det är de som kan skapa det nödvändiga klimatet för 
yrkesarbetarna” 

 
o ”Utökad satsning på teambuilding och träffar”. 

 
Flera av dessa förslag återkom vid de olika intervjuerna, men även svårigheterna med att 
implementera dessa förslag påtalades. Yrkesarbetarnas fackförbund är starkt och hur det 
skulle lösas med ackordet är inte klart. De intervjuade påtalar också att flera projekt är så 
korta att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart med utökad teambuilding och fler 
workshops.  
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6.Diskussion 
Det som kanske mest förvånar efter att ha gjort dessa intervjuer är avsaknaden av kritik. Även 
om det finns några tveksamheter hos någon så är den samlade åsikten att arbetssättet 
partnering fungerar väldigt bra. Anledningen till den odelat positiva inställningen är nog en 
kombination av flera faktorer. Dels är begreppet partnering nytt för många av de intervjuade. 
Det är också så att de intervjuade är delaktiga i projekt som går väldigt bra, vilket gör att det 
kan vara svårt att se några eventuella nackdelar. De som främst framhållit fördelen med 
öppenheten är beställarna, och sannolikt är det så att även om entreprenören inte gör så 
mycket annorlunda mot i en traditionell entreprenad, så har beställarens insyn en positiv 
effekt. Att beställaren ser att arbetet utförs på det sätt de kommit överens om samt att 
beställarens möjlighet att påverka ökar, genererar ett arbetsklimat mellan de båda som ger ett 
mer friktionsfritt samarbete.   
 
De intervjuade som starkast framhöll vikten av att man som beställare var insatt i 
entreprenörens arbete var beställarombuden själva. Huruvida deras åsikt i saken varit lika 
stark om de inte själva haft en bakgrund i just byggbranschen är svårt att svara på. Likaså är 
det svårt att svara på om de projekt de ingår i, och som otvivelaktigt går väldigt bra, hade gått 
sämre om beställarombuden inte haft ett förflutet inom byggbranschen. Något som man nog 
ändå med säkerhet kan säga är, att de personer som arbetar ihop i ett partneringsamarbete, och 
personkemin mellan dem är avgörande. Inte bara med tanke på arbetsklimatet, utan även 
indirekt för slutresultatet på projektet. 
 
Att partnering är ett vitt begrepp är inte svårt att konstatera. De tre projekt som beskrivs i 
denna rapport är alla olika på sitt sätt. I ett av projekten är inte underentreprenörerna med på 
partneringen, de handlas upp till fast pris av entreprenören. I ett annat av projekten är 
underentreprenörerna med fullt ut. Arbetet sker på löpande räkning och byggentreprenören 
har möjlighet att vara med att påverka så långt som till vilken enskild målare som finns på 
projektet. Ändå faller alla tre projekten under det som litteraturen beskriver som partnering. 
De skulle alla tre passa bra in i Nyströms partneringblomma som beskrivits tidigare i arbetet. 
Blommans kärna utgörs av förtroende och öppenhet och de kringliggande bladen anpassas lite 
olika beroende på det enskilda projektet. Det är tydligt att det av de tre projekten som kommit 
längst med partnering är POUS: projektet. Detta beror givetvis på att projektet varat under en 
längre tid men också på den projektorganisation som byggts upp kring projektet. Kanske är 
det inte ekonomiskt lönsamt att göra något liknande vid projekt vars storlek motsvarar de 
andra två projekten. 
 
 Avslutningsvis ska man också betänka att de svar som avgetts under intervjuerna alla givits 
av personer som är involverade i projekt som går bra. Det och det faktum att projekten utförs 
under en högkonjunktur kan bidra till den allmänt positiva och ensidiga kritiken. Kanske är 
det så att det är först i sämre tider som partneringsamarbetet verkligen sätts på prov.  
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7.Slutsats och rekommendationer 
Nedan följer svaren på de frågeställningar som ställdes innan jag påbörjade arbetet. 
 
Min första frågeställning som löd Har personer som jobbar i ett projekt samma definition 
av partnering får anses vara besvarad så till vida att de personer som jobbar i ett 
partneringprojekt har om inte samma, så åtminstone en liknande definition av partnering. 
Öppenhet, ärlighet och gemensamma mål var några av de gemensamma faktorer som alla 
hade med i sina definitioner. 
 
På min andra frågeställning: Vilka fördelar och nackdelar finns med partnering och är 
arbetsformen att föredra jämfört med en traditionellt upphandlad entreprenad blev 
resultatet tydligt. Tydligast var de intervjuade hade svårt att se nackdelar med partnering. 
Förutom problemet med att det finns så olika definitioner på partnering kunde de som bäst se 
hypotetiska scenarion där potentiella nackdelar uppstår och blir problem. Det var också tydligt 
att de såg många fördelar med partnering. En av dessa fördelar var att kunna dra nytta av 
samarbetspartnerns erfarenheter. Det blev lätt att fastslå att de intervjuade tyckte att 
arbetsformen var att föredra. 
 
Trots att alla var så nöjda med partnering fanns där ändå en del förslag till min tredje 
frågeställning. På vilket sätt kan samarbetsformen partnering förändras för att bli ännu 
effektivare, löd den. Några av de förslag som nämndes var utökad projekteringstid och mer 
teambuilding. Sådana förslag är troligen lätta att genomföra rent praktiskt, däremot kan det bli 
svårt att få lönsamhet i sådana satsningar om projektet inte är tillräckligt stort. Andra förslag, 
som exempelvis att få med yrkesarbetarna fullt ut, är kanske svårare att genomföra. Kanske 
måste man komma bort från dagens löneackordsystem för att det ska bli en möjlighet. 
 
Vilka erfarenheter ska då tas med sig till nästa partneringprojekt? Resultatet från intervjuerna 
samt bakgrunden jag fått genom litteraturen gör att det finns några punkter som jag skulle 
rekommendera att tänka på.  
 

o Definiera partnering. Se till att gå in ett nytt projekt med samma syn på partnering.  
 

o Utbilda. Arbeta internt med partnering. Kanske en intern partneringkurs eller ett 
partneringseminarium.  

 
o Utvärdera. Genom att ordentligt utvärdera varje projekt kan man lära sig mycket. 

Det man gjort bra tar man med sig till nästa projekt. Det som inte varit fullt så bra 
jobbar man med så att det blir bättre. 

 
o Teambuilding. Fortsatt satsning på att få ihop gruppen.  

 
o Rätt personer på rätt plats.  Personkemin verkar oerhört viktig inte minst i bygg- 

och projektledning. Våga ställa krav på beställaren att deras representant ska ha viss 
kännedom om hur det fungerar i byggbranschen. 

 
o Tydliga och tunna avtal. I den bästa av världar skulle man kunna vara utan de 

skriftliga avtalen. Att avtalet finns alls är en motsägelse till det förtroende och den 
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öppenhet som partnering bygger på.  Nu lever vi i en värld där avtalen behövs men 
det är viktigt att man håller dem så tydliga och tunna som möjligt. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Intervjufrågor  
 
Vilken erfarenhet har du av partnering? 
 
Hur skulle du definiera begreppet ”partnering”? 
 
Hur skiljer sig din roll och delaktighet i projektet åt jämfört med i en traditionell 
entreprenadform? 
 
Vad ser du som de största fördelarna med partnering? 
 
Vilka är de största nackdelarna med partnering? 
 
Vad förväntar du dig av de övriga aktörerna i ett partneringprojekt jämfört med i ett 
traditionellt upphandlat projekt? 
 
Hur skulle samarbetsformen partnering kunna förändras för att kunna fungera effektivare ur 
ditt perspektiv? 
 
Har du deltagit i några Workshops eller annan form av Team Building  i projektet? 
 Varför inte?(om nej) 
 Vilka deltar vid dessa och vilka effekter kan ses?(om ja) 
 
Vad görs för att UE ska integreras i partneringtänket?  
  
Vad krävs av beställaren jämfört med i en traditionell entreprenadform? 
 
Vad krävs av entreprenören jämfört med i en traditionell entreprenadform? 
 
 
 
 


