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Abstract

Abstract
Purpose: Partnering is today a well-known concept of collaboration in the
construction industry, practiced more for each year. This concept of collaboration has
in most cased been applied exclusively to the major projects, and the general
perception in the research world is that partnering is only suitable for large and costheavy projects. Partnering is designed to counter the problems most commonly
encountered in traditionally procured contracts in terms of low productivity and
conflicts. The traditional procurement approach opens up for conflicts and triggers
self-interest. This is something that even small and medium-sized projects are forced
to deal with. Nevertheless, most of the contracts to this extent are still procured
traditionally. The study examines why the use of partnering is lower on small and
medium-sized projects.
The aim of this study is to identify the obstacles that exist in the use of partnering
among small and mid-sized projects and when it may be appropriate for these
projects.
Method: Literature studies and interviews have been chosen as suitable methods in
order to achieve the goal of this study. The interviews were conducted on nine
individuals from five different companies. The persons were chosen for their
knowledge and experience with partnering.
Findings: The results show, among other things, that partnering requires a lot of
resources in the planning process and that it is not always worth adding resources if it
is a project of low dignity and complexity. In addition, there is a lack of knowledge
about partnering among the medium-sized contractors and clients, more education and
practical experience is needed. The result also shows that partnering for small and
mid-sized projects is best suited for renovation, refurbishment and extension.
Implications: By identifying problems in the partnering process, challenges faced by
the contractor could be conceived when implementing partnering on small and
medium-sized projects. The contractor should carefully decide whether partnering is
an appropriate form of cooperation with regard to the extent and type of project it
concerns. It is also important to get into the market and use partnerships to create
references and create a competent and experienced organization. In order to take the
final step towards the major partner projects, the medium-sized contractors should
focus on developing a description of the company's way of working in partnering. The
description needs to be properly worked out to compete with the big companies that
are already used to working in partnering.
Limitations: This study is limited to partnering on small and medium-sized projects.
The study was conducted in collaboration with BAB Byggtjänst, but interviews have
also been conducted with clients and partnering facilitators in four other companies.
Delimitation in the form of project sum was held at 40 MKR.
Keywords: Partnering, construction, small and mid-sized projects, transaction cost
economics
Content is described in Swedish below.
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Sammanfattning
Syfte: Partnering är idag ett välkänt sammarbetskoncept som tillämpas mer för varje
år som går. Samverkansformen har till stor del tillämpats exklusivt för de stora
entreprenörerna och uppfattningen i forskningsvärlden är att partnering endast lämpar
sig på stora och kostnadstunga entreprenader. Partnering är till för att motverka de
problem som oftast uppstår på traditionellt upphandlade entreprenader i form av låg
produktivitet och konflikter. Den traditionella upphandlingsformen med ÄTA öppnar
upp för konflikter och triggar egenintressen. Detta är något som även små och
medelstora entreprenader tvingas handskas med. Trots det är de flesta entreprenader i
den omfattningen fortfarande upphandlade traditionellt. Studien undersöker varför
användningen av partnering är lägre på små och medelstora entreprenader.
Målet med arbetet är att identifiera vilka hinder som finns vid användningen av
partnering bland små och medelstora entreprenader samt när det kan vara lämpligt
bland dessa projekt.
Metod: För att svara mot målet har litteraturstudie och intervjuer valts som metoder.
Intervjuerna utfördes på nio personer från fem olika företag. Personerna valdes med
avseende på deras kunskap och erfarenhet med partnering.
Resultat: Utifrån metoderna som använts i studien har hinder och svårigheter
identifierats. Därefter framställdes en sammanställning med utmaningar som
medelstora entreprenörer står inför vid implanteringen av partnering.
Resultatet visar bland annat att partnering kräver mycket resurser i projekteringen och
att det inte alltid är värt att lägga resurserna om det handlar om ett projekt av låg
dignitet och komplexitet. Dessutom råder det viss kunskapsbrist kring partnering som
samverkansform hos de mellanstora entreprenörerna och beställarna, det behövs mer
utbildning och praktisk erfarenhet. Resultatet visar även att partnering för små och
medelstora entreprenader lämpar sig bäst på ROT-projekt.
Konsekvenser: Genom att identifiera problem i partneringprocessen kunde
utmaningar som entreprenören står inför vid implementeringen av partnering på små
och medelstora entreprenader utformas. Entreprenören bör varsamt besluta om
partnering är en lämplig samverkansform med hänsyn till omfattningen och vilken typ
av projekt det handlar om. Det är också viktigt att komma ut på marknaden och
använda partnering för att skapa referenser och skapa en kompetent och erfaren
organisation. För att ta sista steget till de stora partneringprojekten bör de mellanstora
entreprenörerna fokusera på att utveckla en beskrivning på företagets sätt att arbeta i
partnering. Beskrivningen måste genomarbetas ordentligt för att överhuvudtaget
konkurrera med de stora företagen som redan är vana med att jobba i partnering.
Begränsningar: Arbetet är avgränsat till partnering på små och medelstora
entreprenader. Studien är gjord i samarbete med BAB Byggtjänst, men intervjuer
utfördes även på beställare och partneringledare på fyra andra företag. Avgränsning i
form av projektsumma hölls till 40 MKR.
Nyckelord: Partnering, små och medelstora entreprenader,
transaktionskostnadsekonomi
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Förkortningar

Förkortningar
SMER – Små och medelstora entreprenader
ROT – Renovering, ombyggnad, tillbyggnad
PL – Partneringledare
AL – Arbetsledare
PC – Platschef
TCE – Transaktionskostnadsekonomi (Transaction Cost Economics)
AC – Arbetschef
UE – Underentreprenör
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Här ges en bakgrund till den valda studien. Detta avsnitt innehåller
problembeskrivning, mål, frågeställning, avgränsningar och avslutas med en
disposition.

1.1 Bakgrund
Det traditionella byggandet har länge klandrats för sitt konservativa tänk och det
upplevs som om produktiviteten har stått still de senaste hundra åren. Problem i form
av höga byggkostnader, låg lönsamhet, dåliga relationer och bristfällig flexibilitet är
något som ofta beskriver byggbranschen (Olsson, 2012). Den låga lönsamheten är,
enligt Rhodin (2002), en negativ effekt av den kraftiga priskonkurrensen vid
upphandling av byggprojekt. Där ser entreprenörerna sin chans att tjäna extra pengar
genom ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten.) Det är brister i
kontraktshandlingarna som leder till ÄTA-pålägg, vilket på många entreprenader
mynnar ut i konflikter mellan de olika parterna. Misstron ältar sig fast bland de olika
aktörerna som tappar förtroendet för varandra vilket påverkar samarbetet negativt för
resten av entreprenadtiden (Olsson, 2012). Byggnadsplatsen förvandlas snabbt till ett
slagfält där de olika parterna går emot varandra när de endast tänker på sin enskilda
vinst snarare än projektets bästa.
Enligt Rhodin (2002) är partnering en samverkansform mellan de olika intressenterna.
Redan tidigt i projekteringen och för resten av projekttiden kommunicerar och
samarbetar de olika intressenterna för att uppnå gemensamma mål genom att dela med
sig av sin kompetens och tidigare erfarenheter. Samverkansformen ses som en lösning
på de problem som uppstår på en traditionellt upphandlad entreprenad och syftar i att
öka lönsamheten och förbättra relationerna mellan de olika intressenterna under
produktionstiden. Samverkansformen har i Sverige tillämpats av de största
entreprenadföretagen, framförallt NCC och Peab och används främst inom stora
offentliga projekt (Bjerle, 2014). Det råder en viss uppfattning om att partnering
lämpar sig bäst för stora och komplexa projekt (Josephson, 2013). Enligt Conley och
Gregory (1999) kommer partneringsamverkan att reducera de negativa aspekterna av
den traditionella upphandlingsformen på SMER liksom på de stora och mer komplexa
entreprenaderna, vare sig det gäller offentlig eller privat sektor. Det innebär att
partneringprojekt har en bättre chans att ge intressenter ett framgångsrikt slutresultat
oavsett omfattning.

1.2 Problembeskrivning
Partnering är idag ett välkänt sammarbetskoncept och är enligt många det effektivaste
upphandlingssystemet. Många stora företag har länge dragit nytta av detta system men
forskning kring partnering bland mindre entreprenader är väldigt begränsad (Adnan,
Heap-Yih, Idris & Rahmat, 2016). Enligt Offentliga Affärer (2013) är den generella
uppfattningen att partnering är för de riktigt stora projekten och detta är något som
verkar vara en uppfattning även i forskningsvärlden (Conley & Gregory, 1999;
Josephson, 2013).
Många av de problem som finns inom stora entreprenader, så som låg produktivitet
och konflikter mellan de olika parterna, tvingas även SMER handskas med (Conley &
Gregory, 1999). Utöver det så lider ofta mindre entreprenader av otillräcklig ekonomi,
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brist på tillräckligt kompetent arbetskraft, problem vid tidsstyrning samt brist på
erfarenhet när det kommer till olika materials prisökning (Adnan et al., 2016).
Trots de kända fördelarna med partnering är de flesta SMER fortfarande traditionellt
upphandlade. Det finns många likheter i byggprojekt oavsett omfattning och
projektsumma, därför borde de uppfattade fördelarna med partnering på stora
entreprenader även vara uppfattade fördelar på SMER (Conley & Gregory, 1999).
Konceptet har både kritiserats och hyllats av samtliga aktörer inom byggsektorn där
det framförallt har varit entreprenörer som lyft fram de positiva egenskaperna och
fördelarna med partnering (Bjerle, 2014). I rapporten ”Produktivitetsläget i svenskt
byggande 2013” undersöktes 444 nyligen slutförda bostads- och kontorsprojekt där de
projekts som genomförts med partnering kritiserades hårt. Detta kan dock ha sin
förklaring i att partnering som koncept har en väldigt bred uppfattning och en konkret
definition av partnering faktiskt saknas. Därav kan missbruk av själva ordet leda till
felaktiga slutsatser. Vidare i rapporten hävdar de att partnering lämpar sig bäst vid
upphandling av de mer komplexa och kundanpassade projekten som har en hög grad
av osäkerhet (Josephson, 2013). Upphandlingsformen ställer höga krav på erfarenhet
och kompetens hos beställaren. Entreprenören deltar tidigt i projektering för att främja
samverkan och fungera som ett ”bollplank” för beställaren (Eriksson & Hane, 2014).
En faktor som talar emot och kan hindra implementeringen av partnering är
kostnadsstyrningen, som under vissa omständigheter kan få både beställaren och
entreprenören att tappa kontrollen över ekonomin (Olsson, 2012). Olsson menar också
på att även då partnering kan effektivisera samt öka lönsamheten och kvalitéten i ett
projekt så innebär implementeringen av detta koncept ofta en ökning i andra
kostnadsled. Detta eftersom samarbetet innebär fler inblandade parter med fler möten,
som i sin tur medför mer administrativt arbete och kostnader. Conley & Gregory
(1999) stämmer med i detta och menar på att den formella versionen av partnering är
bäst lämpad för de stora projekten på grund av de extra kostnader som tillkommer i
förarbetet och projekteringen.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet med arbetet är att identifiera vilka hinder som finns vid användningen av
partnering bland SMER samt när det kan vara lämpligt bland dessa projekt. Studien
bygger på nedanstående tre frågeställningar som senare i rapporten kommer att
besvaras.
1. Varför används inte partnering i lika stor utsträckning bland SMER?
2. När lämpar sig partnering bland SMER?
3. Vilka utmaningar står medelstora entreprenörer inför vid implementeringen av
partnering?

1.4 Avgränsningar
I denna rapport har fokus valts att läggas på SMER med en projektsumma upp till 40
MKR. Därmed så kommer entreprenader med en projektsumma över 40 MKR inte att
behandlas. Anledning till detta är att partnering redan är ett välanvänt koncept bland
större projekt och åsikterna kring partnering inom dessa entreprenader redan är väl
dokumenterat och diskuterat. Vidare så kommer datainsamling från intervjuer enbart
ske från beställare, entreprenörer samt partneringledare vilket innebär att tankar från
underleverantörer och andra berörda parterna inte kommer att behandlas.
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1.5 Disposition
I avsnittet Inledning presenteras studiens bakgrund, problembeskrivning, mål, syfte,
frågeställningar och avgränsningar.
I Metod och genomförande beskrivs studiens datainsamlingsmetoder, intervjuer och
litteraturstudie, samt kopplingen mellan dem och arbetets frågeställningar. Vidare
följer studiens arbetsgång och dess trovärdighet med hänsyn till reliabilitet och
validitet.
I Teoretiskt ramverk följer en kortfattad presentation av nuvarande forskning kring
partnering följt av teorin om transaktionskostnader i byggprojekt.
I Empiri behandlas den empiriska data som har samlats in till arbetet och som senare
kommer att analyseras. Den empiriska data kommer från litteraturstudie och
intervjuer.
I Analys och resultat utförs en analys av den insamlade data och empirin kopplas till
det teoretiska ramverket samtidigt som resultatet från varje frågeställning presenteras.
I Diskussion och slutsats diskuterar författarna kring arbetets resultat och metodval.
Vidare presenteras slutsatser kring studien och avslutningsvis förslag till vidare
forskning baserat på arbetets resultat.
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Nedan följer en beskrivning av de metoder som valts och dess tillvägagångssätt. I
detta kapitel redovisas de undersökningsmetoder som ligger till grund för studiens
datainsamling samt en diskussion kring resultatens trovärdighet med hänsyn till de
valda metoderna.

2.1 Undersökningsstrategi
Insamling av information och data har skett i kvalitativ form i samtliga metodval.
Intervjuerna och litteraturstudien var av kvalitativ art, likaså vid behandlingen av
resultatet. En kvalitativ studie innebär att insamling av information fokuserar på
”mjuka” data och analys av denna data sker parallellt med själva insamlingen (Patel &
Davidsson, 2011). För att ge förkunskap kring studien användes litteraturstudie. Detta
även i syfte att ge en fördjupning i ämnet vilket är avgörande för att kunna uppnå
arbetets mål och syfte. Intervjuer har använts för att hjälpa författarna få fram ny
kunskap inom ämnet samt olika resonemang för studien (Patel & Davidsson, 2011).
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för
datainsamling
Nedan i Figur 1, följer en beskrivning kring de olika metoder som valts för att besvara
var och en av studiens tre frågeställningar.

Frågeställning 1
Varför används inte
partnering i lika stor
utsträckning bland
SMER?
Metod 1

Frågeställning 2

Intervjuer

När lämpar sig
partnering bland
SMER?

Metod 2
Frågeställning 3

Litteraturstudie

Vilka utmaningar står
medelstora
entreprenörer inför vid
implementeringen av
partnering?

Figur 1: Koppling mellan frågeställningar och metoder (Andersson & Persson, 2018)
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2.2.1 Varför används inte partnering i lika stor utsträckning bland
SMER?
Två metoder har tillämpats för att besvara den första frågeställningen, intervjuer och
literaturstudie. För att få en grundläggande kunskap inom partnering har olika former
av litteratur kring ämnet studerats och analyserats. Vidare har intervjuer gjorts för att
få en djupare förståelse samt för att bringa ny kunskap inom ämnet.
2.2.2 När lämpar sig partnering bland SMER?
Även här har litteraturstider samt intervjuer använts. Genom litteraturstudier har en
grund i ämnet skapats och som sedan byggts vidare med hjälp av intervjuer.
2.2.3 Vilka utmaningar står medelstora entreprenörer inför vid
implementeringen av partnering?
Här användes intervjuer för att ge ny kunskap samt för att öka förståelsen inför
frågeställningen.

2.3 Valda metoder för datainsamling
2.3.1 Semistrukturerade intervjuer
Enligt Merriam (1994) är avsikten med en intervju att ta del av en annan persons
nuvarande tankar och åsikter. Dock finns det olika sätt att planera en intervju och det
är viktigt som intervjuare att veta om sina kunskapsbegränsningar inom det
undersökta området (Lantz, 2007; Merriam,1994).
För att kunna genomföra en strukturerad intervju krävs det att intervjuaren har god
kunskap inom ämnet och vet vad som behöver besvaras från varje fråga. Dessutom är
strukturen på ordningsföljden av frågorna mycket viktig (Merriam, 1994).
I fall där forskaren har mindre kunskap om det undersökta området lämpar det sig,
enligt Lantz (2007) och Merriam (1994), bättre med intervjuer av semistrukturerad
karaktär. En semistrukturerad intervju innebär att frågorna och dess ordning är
ungefärliga och inte ska ses som en strikt ordningsföljd. Syftet är att forskaren ska
förstå hur intervjupersonen uppfattar situationen och dessutom kunna skapa sig ett
perspektiv och olika tankar kring undersökningsområdet. Just på grund av dessa
anledningar har författarna i detta arbete valt att genomföra semistrukturerade
intervjuer.
2.3.2 Litteraturstudie
Litteraturstudierna syftar till att ge en grundläggande kunskap och ökad förståelse
kring det valda ämnet. Det går ut på att analysera och tolka den befintliga
informationen i vetenskapliga referenser som sedan används för att dra olika slutsatser
(Patel & Davidsson, 2011).
Ett forskningsarbete bör börja med att forskarna gör enklare sökningar mot böcker,
artiklar, rapporter, uppsatser etc. för att sedan rikta in sig mot mer specifika sökningar
inom det valda ämnet med särskilda sökord (Ejvegård, 2009).
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2.4 Arbetsgång
Nedan beskrivs rapportens arbetsgång för att samla in den data som används för att
besvara examensarbetets tre frågeställningar.
2.4.1 Litteraturstudier
Arbetet startade med en allmän överblick över vilka forskningsrapporter och annan
litteratur som fanns rörande partnering. Till hjälp användes högskolans bibliotek och
tre böcker valdes ut som lämplig litteratur rörande partnering i allmänhet; Olsson
(2012), Rhodin (2002) samt Bjerle (2014). För vidare sökning användes sökbaserna
”Scopus” och ”Science Direct”, där sökorden partnering, construction och small
projects låg i fokus. Med hjälp av detta valdes två vetenskapliga artiklar ut; Adnan et
al. (2016) och Conley & Gregory (1999). Dessa två vetenskapliga artiklar utgjorde ett
starkt fundament för utformning av rapporten och det fortsatta arbetet. Vidare med
hjälp från handledare i kombination med egen sökning samlades ytterligare litteratur
in för det teoretiska ramverket och här användes sökorden transaction cost economics
och construction projects. Forsningsrapporen Transaction costs in construction
projects under uncertainty av Guo, H. Li, P. Li, & Zhang, (2016) hittades och fick
utgöra basen för rapportens huvudsakliga teori. Med hjälp från tidigare
examensarbeten i kombination med egen sökning så samlades ytterligare litteratur in.
Detta gjordes parallellt med det fortsatta arbetet av rapportens utformning.
Forskningsrapporter som Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013 av Josephson
(2013) samt Entreprenadhandlingar av Eriksson & Hane (2014) har hjälpt till för att
klarlägga olika åsikter kring partnering men även gett ett stöd i förståelse om när
partnering kan tänkas vara lämpligt.
Som förberedande åtgärd inför utformning av intervjuer samt analys av insamlad data
valdes olika metodikböcker ut; Patel & Davidsson (2011), Merriam (1994), Ejvegård
(2009) och Lantz (2007). Böckerna var dels från tidigare kurslitteratur men hittades
framförallt från tidigare examensarbeten.
2.4.2 Intervjuer
Följande avsnitt hanterar utformandet och genomförandet av intervjuerna. Den data
som samlats in från samtliga intervjuer presenteras i kapitel 4.
Utformandet av intervjuer
Intervjuer utformades i form av en öppen diskussion och byggde på en semistruktur
där alla frågor hade samma ordningsföljd. Författarna var dock beredda på att
intervjun kunde mynna ut på olika sätt beroende på personens erfarenhet inom
partnering. Inför varje intervju gicks olika scenarion igenom där intervjuobjektet
antingen hade god eller svag kunskap om partnering. Frågor hade i vissa fall konkreta
följdfrågor, dessa planerades dock inte alltid att följas och användas ifall intervjun
gick enligt planerad riktning. Intervjupersonen fick alltid möjlighet till att resonera
fritt kring varje fråga och det fanns aldrig några fasta svarsalternativ.
För att lätta upp stämningen mellan intervjupersonen och intervjuaren så gjordes en
kortfattad presentation av arbetet samt hur det tänka intervjun skulle gå till. Dock
nämndes inte arbetets frågeställningar. Detta för att säkerställa så intervjupersonen av
misstag inte skulle anpassa sitt svar utefter rapportens frågeställningar och därmed
sänka reliabiliteten.
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De inledande frågorna var i form av ”Hur länge har du jobbat i branschen?” och ”Vad
är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?”. Detta för att skapa en uppfattning av den
situation som intervjupersonen befinner sig i (Lantz, 2007).
Utförandet av intervjuer
Varje intervju började med att informera intervjupersonen att inga personliga
uppgifter skulle lämnas i rapporten. Detta för att intervjupersonen skulle kunna ge
utförliga svar utan rädsla för att behöva svara för sina personliga åsikter senare. Varje
intervju tog cirka 30 minuter och spelades in med hjälp av en dator. Efter utförda
intervjuer transkriberades de till dokument för vidare hantering. Vid bearbetning av
dessa dokument skapades olika teman utifrån återkommande ämnen i intervjuerna,
vilket senare fick utgöra olika avsnitt i kapitel 4.
Intervjuer skedde med tjänstemän på BAB Byggtjänst med olika nivåer av erfarenhet
inom partnering. Detta omfattar platschefer, arbetschefer och entreprenadingenjörer
på olika typer av projekt. BAB som företag har god erfarenhet av att jobba med
partnering då detta redan är ett väl använt koncept bland deras större entreprenader.
Genom BAB’s kontaktnät kontaktades och intervjuades olika former av beställare.
Avslutningsvis intervjuades två partneringledare på två olika företag. Nedan är en
sammanställning av utförda intervjuer och en beskrivning av arbetsplats samt
yrkesroll (se tabell 1).
Tabell 1. Intervjuade personer.
Företag
Yrkesroll
BAB Byggtjänst
Platschef
AB
3 Hus AB
Beställare

Datum
2018-03-13
2018-03-13

HSB Nordvästra
Skåne
HSB Nordvästra
Skåne
Skanska Jönköping

Beställare

2018-03-13

Beställare

2018-03-13

Partneringledare

2018-03-14

BAB Byggtjänst
AB
BAB Byggtjänst
AB
BAB Byggtjänst
AB
Urkraft

Arbetschef

2018-03-19

Arbetschef

2018-03-19

Entreprenadingenjör/Projektchef

2018-03-19

Partneringledare/Utvecklingskonsult

2018-03-20

2.5 Trovärdighet
Detta kapitel behandlar trovärdigheten med hänsyn till reliabilitet och validitet. Enligt
Patel & Davidsson (2011) är reliabilitet och validitet två grundbegrepp som bedömer
trovärdigheten i en rapport. Det finns kopplingar mellan begreppen men de ger ingen
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garanti till varandra. Validitet innebär att undersöka det man avser att undersöka och
reliabilitet att tillförlitligheten för mätningar ska vara stabila och lika oavsett
undersökare (Patel & Davidsson, 2011).
För att uppnå god validitet och reliabilitet spelades alla intervjuer in och lagrades som
ljudfiler i samtycke med respondenterna. Det fanns dessutom två observatörer på plats
vid varje intervjutillfälle. Frågorna till intervjuerna utformades på ett sätt så att
egenformulerade svar erfordrades och på så sätt undveks ledande frågor (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2011). Med semistrukturerade intervjuer ställdes krav på
förmågan hos intervjuarna. Därför var intervjuarna tränade att göra rätt bedömningar
och observationer när svaren registrerades, vilket föll mer naturligt efterhand.
Respondenterna i intervjuerna var erfarna och verkar aktivt inom branschen och
informationen till litteraturstudien hämtades från oberoende källor. Dessutom har de
vetenskapliga referenserna granskats av andra akademiker för att skapa en stark
trovärdighet i informationen. Kombinationen ger en ökad validitet i rapporten enligt
Blomkvist & Hallin (2014).
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I följande kapitel ges en överblick på studiens teorier och dess samband med
frågeställningarna.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier
Alla frågeställningar kopplas till den stora teorin om transaktionskostnader i
byggprojekt. Teorin är sedan uppdelad i fyra kategorier som alla kan kopplas till
rapportens tre frågeställningar (se figur 2).

Frågeställning 1
Varför används inte
partnering i lika stor
utsträckning bland
SMER?
Frågeställning 2

Teori

När lämpar sig
partnering bland
SMER?

Transaktionskostnader
i byggprojekt

Frågeställning 3
Vilka utmaningar står
medelstora
entreprenörer inför vid
implementeringen av
partnering?

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teorier (Andersson & Persson, 2018)
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3.2 Vad är partnering?
Partnering är en samverkan där ett projektteam arbetar med gemensamma mål för
projektets bästa. Nyckelorden för partnering är öppna böcker, förtroende, öppenhet
och tillit (Fernström, 2012). Entreprenören anlitas i ett tidigt skede och projekterar
tillsammans med beställaren innan produktion. Nya entreprenader läggs regelbundet
upp med denna typen av samverkansstrategi vilket indikerar att resultaten är
övervägande goda (Olsson, 2012).






Partnering: Den vanligaste benämningen för samverkan både i Sverige men
även internationellt.
Projektpartnering: Används för enskilda projekt, syftar främst i att minska
konflikter och tvister i produktionen och att leverera den utlovade kvalitén i
tid.
Strategisk partnering: Flera enskilda projekt upphandlas gemensamt i en
långsiktig samverkan. Nyckeln här är att jobba med samma team på likartade
projekt vilket i längden sänker kostnaderna då man lär sig av tidigare misstag
och effektiviserar processen efterhand.
Partneringledare: En neutral mellanhand mellan beställare och entreprenör i
partneringprojekt. Hjälper till att sätta upp spelreglerna i ett tidigt skede och
jobbar aktivt för att stärka teamet i förebyggande workshops och i fortsatta
uppföljningsmöte.

3.3 Okunskap kring partnering
Det råder delade åsikter kring partnering och dess uppfattade fördelar. Detta är något
som b.la Eriksson (2010) intygar och förklarar vidare att det finns forskning som visar
på situationer där partnering inte har fungerat. En anledning till detta tycks, enligt
Eriksson, vara den okunskap som finns kring partnering samt hur och när
samarbetsformen ska tillämpas. På grund av att det saknas en universal definition av
partneringkonceptet skapas förvirring och tvetydighet om vad partnering verkligen är.
Saad, Jones & James (2002) hävdar att partnering i stor utsträckning missförstås och
inte är ett enhetligt begrepp som andra former av upphandling, vilket medför stora
problem för partnersamarbete (Glagola & Sheedy, 2002; Chan, A., Chan, D. & Ho,
2003). Bjerle (2014) stämmer delvis med i detta och hävdar ytterligare att
begreppsförvirringen är en följd av att det inte finns några officiella krav på vilket
arbetssätt som ska rymmas inom ramen för partnering. Som effekt av detta så har
begrepp såsom nära samverkan, tidig samverkan, utökad samverkan, kundsamverkan
och förtroendeentreprenad uppkommit och beskriver till större del samma sak som
partnering.
Enligt Amirudin, Awo & Wasiu (2016) är brist på korrekt förståelse kring begreppet
partnering ett stort hinder för utvecklingen av sammarbetskonceptet och detta är något
som även Eriksson (2009) håller med om. Det krävs omfattande utbildning i hur
partnering fungerar för att medelstora entreprenörer ska vara mer självsäkra och våga
börja använda konceptet i större utsträckning (Adnan et al., 2016). Eriksson (2009)
håller med och förklarar att genom ökad förståelse av vad partnering innebär, när och
i vilken utsträckning det ska användas, så har man kommit en lång bit på vägen i att
förstå hur partnering ska implementeras.
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3.4 Teori - Transaktionskostnader i byggprojekt
Den faktiska kostnaden för ett byggprojekt består inte bara av produktionskostnader
utan även av transaktionskostnader. I transaktionskostnadsekonomi (TCE) sker en
transaktion när en tjänst överförs över ett tekniskt separerbart gränssnitt (Williamson,
1987) och inkluderar kostnader för att administrera, förhandla och genomdriva ett
avtal samt de kostnader som uppstår för att säkerställa att alla parter engagerar sig
enligt avtalet (Li, Arditi & Wang, 2013). Hughes, Hillebrandt, Greenwood och
Kwawu (2006) kategoriserar transaktionskostnader utefter ett byggprojekts olika faser
och ställer upp följande tre transaktionskostnadstyper:




Före upphandling – Kostnader för marknadsföring, bildande av allianser och
etablering av rykte
Upphandling – Kostnader för uppskattning av pris, budgivning och
förhandling
Efter upphandling – Övervakning av utförandet, tvistlösning och säkerställa att
alla parter engagerar sig enligt avtalet

Enligt TCE så är det förhållandet mellan mänskliga och miljömässiga faktorer som
bör avgöra en transaktions slutliga natur och styrningsstruktur (Greenwood & Yates,
2007). Guo et al. (2016) väljer att i sin artikel ”Transaction costs in construction
projects under uncertainty” kategorisera dessa mänskliga och miljömässiga faktorer
under följande fyra rubriker: Osäkerhet i beställarens beteende, osäkerhet i
entreprenörens beteende, osäkerhet i byggprojektet samt osäkerhet i transaktionens
miljö och dess mekanismer (se figur 3).

Figur 3: Faktorer som påverkar transaktionskostnaderna i ett byggprojekt (Guo, Li, Li,
Zhang, 2016)
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3.4.1 Osäkerhet i beställarens beteende
Faktorer som är kopplade till beställarens beteende inkluderar erfarenhet av liknande
projekt, kunskap om byggprojektets organisation, finansiell stabilitet, förtroende för
projektgruppen, ingående kännedom om projektets byggmetoder, inställning till risk
samt kompetens inom projektledning (Chan & Kumaraswamy, 1997; Songer &
Molenaar, 1997; Dissanayaka &Kumaraswamy, 1999). Enligt Guo et al. (2016) så blir
transaktionskostnaderna högre ifall beställaren visar på hög osäkerhet bland dessa
faktorer.
3.4.2 Osäkerhet i entreprenörens beteende
Entreprenörens kvalifikationer är en faktor som kan skapa osäkerhet och syftar till hur
pass mycket beställaren vet om entreprenörens kompetens vid signerandet av
kontraktet. Ifall beställaren har en felaktig uppfattning av entreprenörens kompetens
så kan denne möta höga transaktionskostnader på grund av brister i entreprenörens
förmåga att schemalägga, samordna och styra arbetet. Det är även viktigt att titta på
entreprenörens kontakter och relationer med sina underleverantörer (Constantino,
Pietroforte & Hamill, 2001). En annan viktig faktor hos entreprenören och som kan
påverka osäkerheten i dess beteende är relationer med tidigare beställare (Guo et al.,
2016). Ett starkt förtroende mellan beställare och entreprenör är oerhört viktigt men
kan dock vara svårt att uppnå (Bresnen & Marshall, 2000). Referenser från tidigare
beställare är ett sätt att mäta entreprenörens tidigare relationer och rykte på
marknaden (Gue et al., 2016). Just ryktet är en av entreprenörens mest värdefulla
tillgång och genom att ha ett bra rykte så ökar förtroendet för entreprenören (Wang &
Yin, 2013). Om entreprenören dessutom har god erfarenhet med liknande projekt sen
tidigare så blir entreprenörens inverkan på transaktionskostnaderna begränsad, dvs
transaktionskostnaderna blir lägre (Guo et al., 2016).
3.4.3
Osäkerhet i byggprojektet
Byggprojekt är otroligt komplexa och faktum är att byggprocessen kan betraktas som
den mest komplicerade och riskfyllda processen bland alla branscher (Shen, Wu &
Ng, 2001). Ett projekts komplexitet har en stor påverkan på graden av osäkerhet inom
ett byggprojekt (Farajian, 2010). Osäkerhet i projektinformation innebär hur mycket
information som krävs för att utföra uppgiften samt hur mycket information som
redan finns hos beställaren och entreprenören. Mängden information som krävs beror
på projektets komplexitet, dvs antalet olika faktorer som måste samordnas, samt
prestandakrav, t.ex. tidsbegränsningar. Vid hög osäkerhet i ett byggprojekt så kommer
troligtvis de ursprungliga ritningarna och specifikationerna att ändras och många
problem måste lösas under produktionen. Detta kommer med hög sannolikhet leda till
ökade transaktionskostnader (Guo et al., 2016).
3.4.4 Osäkerhet i transaktionens miljö och dess mekanismer
Kontraktet mellan beställare och entreprenören bör tydligt definiera varje parts
rättigheter och ansvar. Men kontraktet kan inte förutse alla möjliga problemsituationer
och skillnader kan förekomma i parternas uppfattning om risk och ansvar gentemot
kontraktet (Mitropoulos & Howell, 2001).
Tidig involvering av entreprenören har en stor påverkan bland komplexa och osäkra
processer som beställaren står för i det tidiga skedet. Det är även viktigt att upprätta
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ett förtroendebaserat samarbete mellan parterna för att underlätta entreprenörens
bidrag i projekteringsfasen (Korczynski, 1996; Eriksson & Pesämaa, 2007).
Konstruktörer och arkitekter drar nytta av att jobba i nära samband och denna process
bör ideellt betraktas som en integrerad process. Genom förbättrad integrering,
samarbete och kommunikation mellan dessa parter så kan transaktionskostnaderna bli
lägre (Vrijhoef and Ridder, 2007).
Rättvis fördelning av riskerna har även enligt El-Sayegh (2008) en stor påverkan på
transaktionskostnaderna i ett byggprojekt. När riskerna överförs till entreprenören
svarar oftast entreprenören med att öka deras uppmärksamhet och beredskap, vilket i
slutändan ökar kontraktspriset för beställaren.
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I detta kapitel framförs empiriska data.

4.1 Litteraturstudie
4.1.1 När lämpar sig partnering?
Enligt Morris & Hough (1987) så har tillämpningen av traditionella system som
utvecklats för vanliga projekt visat sig vara högst olämpliga för komplicerade projekt,
vilket borde stämma in även för partnering. Olsson (2012) bekräftar detta och hävdar
att motiven för användning av partnering är som starkast vid komplexa och
kostnadstunga projekt där riskerna är höga och vinsten av att minimera dessa risker är
stor. Enkla projekt med låga kostnader kan därför fördelaktigt använda sig av mer
traditionella samverkansformer. Detta är något som Eriksson (2009) bekräftar och
menar på att partnering ska användas i komplexa och kundanpassade projekt med hög
osäkerhet och lång varaktighet i kombination med hård tidspress. Ju högre nivåer av
de nämnda projektegenskaperna desto mer samverkan och mindre konkurrens krävs.
Nedan i Figur 4 sätter Olsson (2012) komplexitet och kostnad i relation till varandra
för att på så sätt bestämma om partnering är lämpligt för det specifika projektet. Där
komplexiteten och kostanden är hög lämpar sig utökad samverkan/partnering väldigt
väl och tvärtom vid låg komplexitet och kostnad. Om en av faktorerna är hög kan det
lämpa sig med utökad samverkan/partnering och därför sätts dessa inom parentes.

Figur 4: Val av ersättningsform (Olsson, 2012)
4.1.2 Resurskrävande uppstart
Partnering kan vara ett sätt att effektivisera samt öka lönsamheten och kvalitéten i ett
projekt. Dock innebär implementering av partnering oftast en ökning av andra
kostnader i ett projekts tidiga skede. Detta på grund av att samarbetsformen oftast
medför att fler personer blir involverade i planeringsfasen, fler möten eller s.k. ”work
shops” måste hållas och att detta innebär att större resurser måste läggas på
administrativt arbete (Olsson, 2012).
Conley & Gregory (1999) hävdar att det är de kostnader som tillkommer i det
administrativa förarbetet som är orsaken till att mindre beställare inte har råd att
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använda sig av ”workshops” och därmed undviker samverkansformen. De menar på
att formell partnering endast lämpar sig för stora projekt och därför bör de mindre
projekten använda sig av s.k. informell partnering som en lösning på problemet. Den
största skillnaden är att med informell partnering använder man sig inte av en
oberoende partneringledare som kan hjälpa till och underlätta vid eventuella problem.
Ett informellt partneringavtal innebär samma principer som ett formellt
partneringavtal, dock skulle det informella partnerskapet endast ha en kort workshop
som pågår max en arbetsdag. Workshopen skulle då underlättas av en ömsesidigt
acceptabel person i form av exempelvis en erfaren offentlig beställare, volontärer från
ett nära universitet eller lokal yrkesorganisation.
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4.2 Intervjuer
Entreprenörer
 Platschef på BAB Byggtjänst
 Arbetschef på BAB Byggtjänst
 Arbetschef på BAB Byggtjänst
 Entreprenadingejör/Projektchef på BAB Byggtjänst
Beställare
 Beställare på HSB Nordvästra Skåne
 Beställare på HSB Nordvästra Skåne
 Beställare på 3Hus
Partneringledare
 Partneringledare på Urkraft
 Partnerignledare på Skanska
4.2.1 Upplevda hinder i användningen av partnering på SMER
De hinder som har fått beställarna att undvika partnering på SMER handlar oftast om
svårigheterna att skapa sammarbetseffekten på en så pass kort projekttid.
Samverkansformen anses här vara lite för resurskrävande i form av tid och pengar.
Beställarna syftar i att startkostnaden blir näst intill densamma oavsett om man ska
bygga 30 eller 400 lägenheter då man alltid måste gå igenom vissa processer för att få
partnering att fungera. När man smetar ut startkostnaden på en kortare process blir de
på så sätt mer kostnadstunga. Trots detta påstår beställarna att det nog inte hade spelat
någon roll om det handlade om traditionell upphandling eller partneringupphandling
när det gäller SMER. För att partnering ska gynna projekt i den omfattningen krävs
det att beställaren och entreprenören jobbar tillsammans över en längre tid i en
strategisk partnering och skapar förtroende för varandra vilket med tiden kan dra ner
på startkostnaderna. Beställarna framhäver här deras företags sätt att jobba med
partnering för att få samverkansformen att funka även för SMER, där de medvetet
undviker att ta hjälp av en extern partneringledare.
”Det passar inte vår modell av partnering. Vi testade det i början men vi
tar hellre den stafettpinnen och sköter det själva. Då är det bättre att
bygga relationer med t ex. hantverkarna och på så sätt skapa bättre
engagemang. Deras kunskaper och lösningsorientering är oerhört
viktiga, framförallt i ett sådant här projekt.”
-Beställare, HSB
Beställarna understryker fortfarande betydelsen av en partneringledare på stora och
kostnadstunga projekt där det kan vara till stor hjälp. Tjänsten är väldigt
kostnadsdrivande och små projekt har därför svårt att bära upp den kostanden, därav
blir det överflödigt för entreprenader i den omfattningen.
AC på BAB tar upp den tidskrävande projekteringen som ett hinder i användandet av
partnering på SMER. På ett projekt av den omfattningen har folk svårt att få upp
engagemanget som krävs. Detta ses som ett problem eftersom att projekteringen där
man tar fram handlingarna måste hålla sig inom vissa tidsramar och då funkar det inte
att säga att ”jag gör det imorgon” utan det krävs att man ställer upp för varandra direkt
när det behövs. Däremot finns det inget som hindrar BAB från att använda sig av
partnering på SMER. Entreprenören får betalt för en stor del av tiden när man tar fram
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handlingarna tillsammans och även för alla konsulter man tar in. Sedan gör man en
kalkyl som man gör i vilket annat projekt som helst, skillnaden är att man har större
inblick i projektet och har varit delaktig från början och behöver därför inte ta några
risker rent resursmässigt.
AC på BAB har erfarenhet av en mellanstor entreprenad till kommunen som var
upphandlad med partnering. I projektet ville inte representanterna från kommunen
vara med och hitta lösningar, utan la upp allt som en vanlig totalentreprenad. AC
upplevde att representanterna endast var ute efter att få ”ryggen fri” från staden och
att det inte fanns något engagemang från deras sida. Det upplevs som ett generellt
problem att få de olika aktörerna tillräckligt engagerade som man bör i partnering,
framförallt UE. Där kan det också ha handlat mycket om personerna i sig och inte
nödvändigtvis företaget. Det är viktigt att även de som är ute på fältet känner sig
delaktiga och tänker i samma banor. Överlag när författarna frågade kring uppstarten
med partnering fanns även här uppfattningen att startsträckan helt klart är tung rent
resursmässigt, men att man ofta har igen det under produktionen. Som entreprenör är
det ett perfekt upplägg eftersom man får betalt för allt utfört arbete oavsett men det
kan vara värre för beställarsidan om priset börjar springa iväg.
PC på BAB berättar hur han upplevde att planering- och projekteringsfasen blev lite
för lång i förhållande till projektets omfattning i ett partneringsamarbete på en
medelstor entreprenad (35 MKR). På projektet fanns 10 konsulter på plats vid varje
möte var tredje vecka under ett års tid vilket blev kostsamt. PC upplevde att man hade
”möten för mötenas skull” och därför borde man lagt mindre tid på att snacka och
istället dra igång produktionen tidigare.
PL på Skanska beskriver hur det initialt är ungefär dubbelt så mycket resurser som
måste tillsättas i projekteringsfasen med partnering i jämförelse med en traditionellt
upphandlad entreprenad. De mindre beställarna och entreprenörerna i de mindre
kommunerna kan därför få svårt att avsätta resurserna som krävs. PL berättar hur han
ändå tror att det kan bli billigare i slutändan, trots dyr projektering.
”Jag tror att man får en väldigt väl genomförd projektering och har man
sedan med sig det i bagaget så kan det i slutändan bli billigare ändå.”
-PL, Skanska.
Enligt PL blir det dock inte mycket högre startkostnader för SMER med partnering i
jämförelse med stora projekt. Man anpassar partneringprocessen lite efter projektets
omfattning och därför kan man som PL undvika att köra alla de stegen man skulle
gjort på en stor entreprenad för att skapa sig ett lite enklare förfarande som lämpar sig
bättre för SMER. Dessutom är deltagandeantalet lägre och om man sedan hoppar över
vissa delar av de s.k. ”startworkshopsen” kan man få ner startkostnaderna.
PL på Urkraft tror att anledningen till att partnering inte används i lika stor
utsträckning på SMER handlar främst om att det kan bli lite väl omfattande för
beställare samtidigt som det inte blir lika intressant för entreprenörerna att sätta ihop
en stark organisation för ett projekt som inte är av större dignitet. När man som
beställare väljer att jobba i partnering är man intresserad av entreprenörens kunskap i
det tidiga skedet, deras kalkylkunskaper och deras människor som kan vara med och
göra skillnad. Kommer man då ner i de mindre projekten som inte har strategisk art så
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får man inte tillgång till den typen av människor och då kan beställaren lika gärna
göra det själv.
PL medger att det kan vara kostsamt med partneringledare men uppmanar till att
istället kolla på vad det genererar till. Oftast är det en relativt liten summa i
förhållande till projektsumman och på Urkraft skräddarsyr de partneringledarens
insatser efter hur projektet ser ut och även hur pass kompetent organisationen är. PL
framhäver fortfarande hur viktigt det är att inte tappa de regelbundna mötena och
workshopsen oavsett projektomfattning.
4.2.2 ROT-projekt
Det råder en gemensam åsikt kring att partnering lämpar sig bäst för renoverings- och
tillbyggnadsprojekt. Beställare på 3Hus summerar detta:
”I en ombyggnad, beroende på vilken typ av ombyggnad det är, så är det
upplagt för överraskningar. Då är det bra att man har förtroende till
entreprenören man jobbar tillsammans med så att man kan vara flexibel
och hitta lösningar tillsammans och veta att det inte kommer kosta mer
än vad det ska kosta.”
-Beställare 3Hus
PL på Skanska menar på att storleken på projektet inte nödvändigtvis har så stor
betydelse, utan säger att partnering passar som bäst när man inte har så mycket
grundförutsättningar. Framförallt när kunden inte riktigt vet vad de vill ha och man
kan ta in en arkitekt och börja på ett vitt papper. Att man tillsammans utifrån det vita
pappret tar fram en gemensam produkt och i samråd med en arkitekt kan informera
om kostnader för olika typer av designer. Sedan är det upp till beställaren att besluta
om hur de vill ha det, eftersom att de är de som ska betala för slutprodukten. PL
tillägger att partnering på standardiserade och enkla nyproduktioner för SMER är
överflödigt och hänvisar här till fast pris. Då ska det i så fall vara i en strategisk
partnering som sträcker sig över 4-5 enheter av samma typ.
När det kommer till vilka typer av projekt som lämpar sig bäst med partnering är PL
övertygad om att på mindre projekt är det främst ROT-projekt på grund av
komplexiteten med okända förutsättningar och mycket som inte går att beskriva i
handling. Vid nyproduktion med låg omfattning bör flera enskilda projekt upphandlas
tillsammans i en strategisk partnering för att det ska löna sig, vilket leder till att
projekteringskostnaderna minskar drastiskt efterhand.
Beställarna från HSB beskriver deras sätt att arbeta i partnering där de har delat upp
partneringmodellen beroende på projekttyp. Anledningen till detta är att vid ROTentreprenader samarbetar HSB i partnering med bostadsrättföreningar som en
mellanhand mellan entreprenören och kunden och därför har de ett skräddarsytt
partneringkoncept för just det ändamålet.
AC på BAB säger att ju krångligare ett projekt är, där det är lättare att stöta på massa
ÄTA och det finns saker som är svåra att definiera, desto bättre är det med partnering.
Ett exempel på detta är en medelstor entreprenad av typen renovering. Generellt
förespråkar AC partnering i alla typer av projekt förutom i de allra minsta
entreprenaderna.

19

Empiri

”Allt lämpar sig bättre med partnering när det gäller slutresultat, men
rent ekonomiskt kanske det inte gör det. När det handlar om kvalité och
att få en nöjd kund så är det definitivt att föredra. Sen ska man kanske
inte sitta på ett 5-miljonersjobb, det kan bli lite tungt.”
4.2.3 Kunskapsbrist kring partnering
PC på BAB upplever att folk generellt inte vet vad som gäller med partnering. Man
vet att man jobbar tillsammans i en arbetsgrupp men partnering-ordet kommer aldrig
riktigt upp på ytan under denna process. PC tillägger att det inte finns någon
utbildning och att folk får lära sig själva. Folk i produktionen är inte vana vid att vara
delaktiga i förprojekteringen och därför vet de inte vad som gäller. Dock anses andra
parter som inte har koll på själva byggsidan vara det största problemet, olika
kompetenser möts med olika synsätt. PC säger även att den konservativa
byggbranschen kan vara en anledning till att kunskapen är begränsad och att
partnering fortfarande är ett relativt nytt sätt att arbeta på.
PL på Skanska upplever att kunskapsnivån kring partnering skiljer sig väldigt mycket
på små respektive stora projekt. I vissa projekt har den egna organisationen och även
beställarsidan väldigt lite erfarenhet och då kanske man startar projektet med två
dagars grundutbildning så att alla har samma grundnivå i det fortsatta samarbetet.
PL framhäver att de mindre företagen är väldigt duktiga på fastprisentreprenader och
att de måste börja tänka lite annorlunda. Dessutom anses allting vara väldigt
personbundet.
”Det är likadant här på Skanska. Vi har väldigt duktiga
produktionschefer och projektchefer som vi har fått byta ut i våra
partneringprojekt på grund av att minsta lilla så ”växer hornen ut” vilket
triggar egenintressen och då ser man ju inte till projektets bästa.”
-PL, Skanska
I slutändan har PL en teori om att kunskapsbristen leder till att de mindre företagen
har svårt att lägga om ifrån att bara ha fokuserat på lönsamhet i fastprisentreprenader
till att fokusen till projektets bästa. Dessutom behövs det mer utbildning hos både
beställaren och entreprenören för att användningen av partnering på SMER ska öka.
PL har med sina erfarenheter av partnering insett att det i dagsläget är för många
partneringprojekt i förhållande till hur duktiga människor och entreprenörer är. Det
byggs mycket och merparten av människorna vill jobba i partnering. Många
människor förstår inte arbetssättet och har inte den utbildning som krävs, därför kan
det bli svårt för exempelvis kommuner att hitta en lämplig entreprenör när det flesta
egentligen är för dåliga i förhållande till vad de vill göra. Byggbranschen är en
konservativ bransch så det krävs att de medelstora entreprenörerna anpassar sig och
utbildar sig för att hänga med på resan. Även om det inte finns samma möjlighet att
tillämpa partnering i lika stor utsträckning menar PL på att det fortfarande finns sätt
att bli bättre om man verkligen anstränger sig som entreprenör.
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”Jobba som att det vore partnering ändå, trots traditionell upphandling.
Då kommer ju beställaren säga ”Wow, vilken entreprenör, hur kan man
anlita er nästa gång?” Ta taktpinnen själv helt enkelt.”
-PL, Urkraft
Projektchef på BAB upplevde på en mellanstor entreprenad med partnering problem
kring beställarens kunskap om bygg och ständiga fokus på att processen skulle
fungera hela tiden. Detta handlade om en tillbyggnad av industri i samarbete med
befintlig drift, därför krävdes en hel del planering och utredning innan beställaren
kunde komma med klara besked vilket ledde till att BAB hade problem att få ihop
tidplanen enligt det utsatta slutdatumet.
”Dom hade svårt att se helheten. Det kunde vara att dom sa ”nu vill vi ha
två stycken mellanbjälklag på 6000 kvadratmeter” bara sådär och det
påverkar oss lite kan man ju säga. Man har inte riktigt förståelse, utan de
säger ”bara gör det” och sen ”Oj, kostar det pengar?”.”
-Projektchef, BAB
När vi ställde frågor kring partneringledare hade projektchefen en tro om att valet av
partneringledare och dess överflödighet inte nödvändigtvis har något med projektets
omfattning eller komplexitet att göra. Valet bör baseras på huruvida beställaren är
kunnig i området eller inte. Är det som i det föregående exemplet ett industriföretag
som utför enskilda tillbyggnader med tiden så kan det behövas en partneringledare
som kommer in och berättar spelreglerna. Sen finns det ju företag och beställare som
är vana att jobba i partnering och har koll på hur man styr en byggarbetsplats och där
kan det kännas överflödigt.
4.2.4 Utmaningar för medelstora entreprenörer
AC på BAB beskriver hur de som företag måste kämpa för att få in partneringprojekt
som sedan kan användas som referensobjekt i framtida partneringupphandlingar. Som
skicklig fastprisentreprenör är BAB duktiga på att redovisa ekonomin men i
partnering är pengar ett sidospår och därför måste de börja jobba på andra bitar,
framförallt referensobjekten. De måste ut på partneringprojekten och visa att de är det
bästa företaget.
En annan AC på BAB delar samma uppfattning och beskriver hur BAB som
medelstor entreprenör ibland begränsas från att få partneringprojekt med tanke på
deras tidigare referenser:
”Det är just den här beskrivningen, vad det är man ska jobba med och
vad vi står för som är en mätare på hur långt firman har kommit inom
partnering kan man ju säga. Sen försöker man ju snurra och vässa på den
hela tiden i alla moment. För oss är det inte kunskapen som brister utan
snarare andra faktorer t.ex. hur man bedömer vår redovisning där man
ska beskriva sig själv, hur man jobbar och vilka hjälpmedel vi har osv”.
Då partnering oftast ställer högre krav på erfarenhet så menar PL på Skanska att det
kan va svårt för mindre entreprenörer att vinna partneringupphandlingar. Han tycker
dessutom att många anbud från mindre entreprenörer oftast ser tråkiga ut och inte är
formulerade på ett bra sätt.
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PL på Urkraft trycker på hur partnering på SMER kommer fungera och kommer bli
bra i framtiden. Emellertid är det fortfarande för många partneringprojekt i
förhållande till hur duktiga människor och entreprenörer är. Merparten av
människorna vill jobba i partnering men det finns inte tillräckligt många
entreprenörsbolag eller tillräckligt många människor som förstår det här arbetssättet.
Det krävs mer utbildning.

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri
Resultatet från litteraturstudien omfattar den tillgängliga forskning som kan användas
för att besvara rapportens frågeställningar. Partnering lämpar sig för kostnadstunga
och komplexa projekt med hög osäkerhet. Dessutom är det kostnader som tillkommer
i det administrativa förarbetet som orsakar att mindre beställare har problem att
tillsätta resurserna som partnering kräver och därför undviker samverkansformen.
Resultaten från intervjuerna med fem olika företag har gett en överblick över hur de
olika involverade parterna ser på partnering bland SMER. Liksom väntat finns det en
generell uppfattning bland nästan alla respondenter att partnering lämpar sig främst
för ROT-projekt. De okända förutsättningarna och risken att stöta på oförutsedda
hinder under produktionens gång är de huvudsakliga argumenten. Det tyder på att
valet ifall partnering är lämpligt eller inte baseras mer på projekttyp än omfattning.
Att lägga märke till här är det faktum att nyproduktion i låg omfattning hänvisas till
traditionell upphandling, såvida inte flera enskilda mindre projekt upphandlas
tillsammans i en strategisk partnering. Vidare visar empirin att det finns en rådande
kunskapsbrist när det kommer till partnering. Generellt är det sämre bland SMER men
sammanfattningsvis kan man säga att det beror på bristen på kunskap och erfarenhet
bland de mellanstora entreprenörerna och beställarna. Känslan är att partnering här är
ett relativt nytt arbetssätt som håller på att implementeras mer och mer. Det är en lång
väg kvar och troligtvis kommer det behövas göras anpassningar med
implementeringen. Det framgick även att partnering är en resurskrävande
samverkansform när det kommer till tid och engagemang. På SMER har de
medelstora entreprenörerna och beställarna svårt att få ihop resurser tillräckligt i form
av manskap och några upplever att motivationen till engagemang saknas. Troligtvis
kan man här koppla bristen på engagemang till projektens låga omfattning. Slutligen
tas utmaningar för medelstora entreprenören upp. Det finns för många
partneringprojekt i förhållande till hur duktiga människor och entreprenörer är, därför
krävs det mer utbildning. Vidare fanns en generell uppfattning att de medelstora
entreprenörerna behöver ta sig an fler partneringprojekt och ta lärdom från dem vilket
erfordrar referensobjekt och en kompetent organisation att visa upp i framtida
partneringupphandlingar.
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I följande kapitel ställs den insamlade empirin i relation till det teoretiska ramverket.
Analys och resultat för varje frågeställning kommer att presenteras med den valda
metodiken.

5.1 Varför används inte partnering i lika stor utsträckning
på SMER?
5.1.1 Analys
Vid intervjuerna framkom det att partnering är en resurskrävande arbetsform,
framförallt i förstadiet. Partnering kräver större engagemang, erfarenhet och tid för att
skapa en stark grupp och för att få arbetsformen att fungera på rätt sätt. Enligt PL på
Skanska så krävs det initialt dubbelt så mycket resurser i projekteringsfasen när man
jobbar i partnering och de mindre beställarna och entreprenörerna i mindre kommuner
kan ha svårt att avsätta dessa resurser. Enligt Conley & Gregory (1999) är det just
dessa extra kostnader i förarbetet som är orsaken till att mindre projekt väljer att inte
använda sig av partnering. Detta bekräftas även av Eriksson (2009) där han menar på
att i små, enstaka projekt med låg strategisk betydelse så blir transaktionskostnaderna
helt enkelt för stora i relation till projektets omfattning. Det är dock viktigt att bryta
ner transaktionskostnaderna och se vilka som blir högre. Hughes et al. (2006) har valt
att dela upp transaktionskostnaderna utefter ett byggprojekts olika faser:
 Före upphandling – Kostnader för marknadsföring, bildande av allianser och
etablering av rykte
 Upphandling – Kostnader för uppskattning av pris, budgivning och
förhandling
 Efter upphandling – Övervakning av utförandet, tvistlösning och säkerställa att
alla parter engagerar sig enligt avtalet
I majoriteten av de intervjuer som hållits med beställare, entreprenörer och
partneringledare har de framkommit att partnering framförallt är en resurskrävande
arbetsform i ett projekts tidiga skede, dvs vad Hughes et al. (2006) har valt att kalla
”före upphandling”. Stor vikt läggs på att knyta samman gruppen och skapa en stark
allians. Dock genom att öka den här delen av transaktionskostnaderna så hoppas
projektet på att spara in senare transaktionskostnader och då framförallt de kostnader
som Hughes et al. (2006) har valt att kalla ”efter upphandling”. I denna kategori ryms
bland annat kostnader för tvistlösning, vilket i vissa traditionellt upphandlade projekt
kan vara en stor kostnad och påverka projektet negativt. Beroende på ett projekts
komplexitet och osäkerhet kan tvistlösning bli en stor del av transaktionskostnaderna.
Därför är det viktigt att undersöka projektegenskaperna i ett projekt och se ifall det är
lämpligt och lönsamt med partnering eller inte, storleken behöver inte nödvändigtvis
ha någon betydelse (mer om detta i avsnitt 5.2).
Enligt PL på Urkraft så är det inte lika intressant för en entreprenör att sätta ihop en
stark organisation för ett projekt av mindre dignitet samtidigt som det kan bli för
omfattande för beställaren i mindre projekt att använda partnering. Enligt PL så är en
beställare intresserad av entreprenörens kunskap i det tidiga skedet och kommer man
ner i mindre projekt får man inte tillgång till den typen av människor. Detta kan
kopplas till Guo et al. (2016) teori om transaktionskostnader i byggprojekt och
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framför allt avsnitten ”osäkerhet i beställarens beteende” och ”osäkerhet i
entreprenörens beteende”. Osäkerheten i entreprenörens beteende är en faktor som
kan påverka transaktionskostnaderna och med hög osäkerhet hos entreprenören så
ökar sannolikt även transaktionskostnaderna (Guo et al., 2016). Det PL på Urkraft
egentligen syftar på är att i mindre projekt ökar osäkerheten hos beställaren såväl som
hos entreprenören, vilket enligt Guo et al. (2016) kommer öka
transaktionskostnaderna och ge en dyrare slutprodukt. Under flera av intervjuerna,
samt genom litteraturstudien, framkom det att erfarenhet kring partnering skiljer sig
avsevärt mellan stora och mindre entreprenader. Erfarenhet av tidigare projekt är just
en faktor som enligt Guo et al. (2016) kan öka osäkerheten i beställarens och
entreprenörens beteende vilket slutligen kommer påverka transaktionskostnaderna
negativt. I större projekt har oftast både beställaren och entreprenören mer erfarenhet
av partnering samt bredare och godare kompetens rent generellt, vilket begränsar
inverkan på transaktionskostnaderna.
5.1.2 Resultat
Partnering är en resurskrävande arbetsform som kräver mer engagemang och
erfarenhet från beställaren och entreprenören. På grund av ökande
transaktionskostnader i ett projekts tidiga skede så kan det i mindre och ickekomplexa projekt bli olönsamt att använda sig av partnering. De ökande
transaktionskostnaderna i projektets tidiga skede är tänkt att vara som en investering
som ska minimera transaktionskostnader senare i projektet, men beroende på ett
projekts komplexitet och omfattning så kan transaktionskostnaderna senare i ett
projekt variera. Därav är det viktigt att undersöka ett projekts olika egenskaper och se
ifall det är lämpligt med partnering eller inte.
Den främsta anledningen till att partnering inte används i samma utsträckning på
SMER tycks dock vara på grund av brist på rätt kompetens hos entreprenörer och
beställare bland dessa projekt. I mindre entreprenader så ökar oftast osäkerheten i
entreprenörens och beställarens beteende vilket ger ökade transaktionskostnader. I
partneringprojekt ställs det högre krav på både beställaren och entreprenören
gentemot traditionellt upphandlade entreprenader vilket gör projektet extra känsligt
för osäkerhet hos beställaren och entreprenörens beteende.

5.2 När lämpar sig partnering bland SMER?
5.2.1 Analys
Morris & Hough (1987) beskriver hur tillämpningen av traditionella system som
utvecklats för standardiserade projekt visat sig vara högst olämplig för mer komlexa
projekt. Likaså i intervjuerna framkom det att partnering lämpar sig bäst vid ROTprojekt, framförallt när det kommer till SMER. I den typen av projekt är det ofta
osäkra förutsättningar och det råder stor risk att stöta på oförutsedda svårigheter under
projektets gång. Därför gynnas man av partnering där man kan undvika tvister i form
av ÄTA och istället samarbeta och skapa en gemenskap som gynnar alla aktörer i
slutändan. Enligt beställare på 3hus är det vid ombyggnad upplagt för överraskningar
och därför är det bra att man har förtroende till entreprenören man jobbar tillsammans
med så att man som beställare vet att det i slutändan inte kommer kosta mer än vad
det ska kosta. Med partnering har man förtroende för entreprenören vilket gör att man
därför kan vara flexibla och istället hitta lösningar tillsammans. Olsson (2012)
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beskriver med sin modell ”Val av ersättningsmodell” (se figur 3) när partnering
lämpar sig beroende av två faktorer, komplexitet och kostnad. Slutsatsen lyder att så
länge komplexiteten är hög lämpar det sig med partnering, dock mer eller mindre
beroende på kostnaden. Även här bryts transaktionskostnaderna ner i tre faser för att
se vilka som blir högre. Detta med hjälp av de tre faserna i byggprojekt som Hughes
et al. (2006) valt att dela upp transaktionskostnaderna efter: före upphandling,
upphandling och efter upphandling. Så länge traditionell upphandling tillämpas kan
det i komplexa byggprojekt med hög osäkerhet tillkomma höga transaktionskostnader
i vad Hughes et al. (2006) har valt att kalla för ”efter upphandling”. Enligt (Guo et al.,
2016) beror osäkerheten i projektinformationen av komplexiteten i byggprojekt.
Troligtvis kommer de ursprungliga ritningarna och specifikationerna att ändras under
projektets gång, beroende på vilka hinder man stöter på. Det kan leda till ökade
transaktionskostnader i kostnadsledet ”efter upphandling”. För att förhindra detta bör
man varsamt överväga vilken upphandlingsform som lämpar sig bäst om det råder
hög grad av komplexitet och osäkerhet i ett byggprojekt. Med partnering kan man
undvika de höga transaktionskostnaderna i vad Hughes et al. (2006) kallar för ”efter
upphandling”, dock tillkommer det transaktionskostnader kostnadsledet ”före
upphandling” (mer om detta i avsnitt 5.1).
Från intervjuerna konstaterades att partnering på enskilda nyproduktioner lämpar sig
främst på stora och kostnadstunga entreprenader och inte på SMER, så länge de inte
ingår i en strategisk partneringupphandling. I en strategisk partnering kan man med
tiden undvika transaktionskostnader i ett byggprojekts alla faser men främst i
kostnadsledet ”före upphandling”. Eftersom att man i strategisk partnering bevarar
samma team genom alla enskilda projekt finns det redan ett förtroende mellan de
involverade parterna. Transaktionskostnader som uppstår på grund av bildande av
allianser och etablering av rykte, vilket Hughes et al. (2006) har valt att kalla ”innan
upphandling”, kan därför försummas. Dessutom skapar förtroendet en effektivare
process även under och efter upphandling. Tilliten gör att kostnader på grund av
orosmoment som tvister, brist på engagemang och övervakning av utförandet kan
undvikas. Två faktorer som (Guo, et al., 2016) tar upp är osäkerhet i entreprenörens
och beställarens beteende och hur de påverkar transaktionskostnaderna. Relevanta
faktorer som är kopplade till beställaren och entreprenörens beteende är kunskap om
byggprojektets organisation, förtroende för projektgruppen, inställning till risk och
kompetens inom projektledning, tveksamheter gällande entreprenörens kompetens
och kvalifikationer samt erfarenhet av liknande projekt (Chan & Kumaraswamy,
1997; Songer & Molenaar, 1997; Dissanayaka &Kumaraswamy, 1999). Guo et al.
(2016) beskriver hur transaktionskostnaderna blir högre om det finns osäkerhet kring
dessa faktorer. I en strategisk partnering kan man efterhand undvika i princip alla
dessa faktorerna och på så sätt dra ner på kostnaden och dra nytta av alla fördelar med
partnering även på SMER.
5.2.2 Resultat
För SMER lämpar sig partnering främst för ROT-projekt där det finns hög grad av
komplexitet och osäkerhet. Här krävs det samarbete och flexibilitet från alla
involverade parter för att lösa problem och komma över hinder som uppstår på vägen.
SMER av typen nyproduktion lämpar sig inte med partnering. Det ska helst vara stora
och kostnadstunga entreprenader för att det ska löna sig. Om partneirng ska lämpa sig
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för SMER krävs det en strategisk partneringupphandling där man kan slå ihop flera
mindre projekt till ett samlat projekt av större dignitet.

5.3 Vilka utmaningar står medelstora entreprenörer inför
vid implementering av partnering?
5.3.1 Analys
Enligt Guo et al. (2016) är relationer med tidigare beställare en faktor som kan
påverka osäkerheten hos entreprenörens beteende. Genom referenser från tidigare
projekt så byggs entreprenörens rykte upp, en tillgång som är väldigt viktig för
entreprenören, speciellt i partnering. Enligt flera intervjuer med entreprenörer så
framkom det att hela beskrivningen där företagets prestationer inom partnering och
tidigare projekt mäts kunde vara ett hinder vid användandet av partnering. Då
partnering som arbetsform ställer högre krav på erfarenhet av just samarbetskonceptet
så kunde BAB som medelstor entreprenör ibland känna sig begränsade och menade på
att stora företag har enklare att få partneringprojekt, just på grund av deras rykte och
tidigare referenser. Detta har delvis bekräftats av Gustavsson & Rupprecht Hjort
(2009) i sin rapport ”Sega Gubbar” där de beskriver hur de stora företagen genom sina
större resurser i form av personal, kunskap och erfarenhet får en bättre möjlighet att
delta i partneringprojekt. Då en partneringupphandling oftast ställer krav på tidigare
referensprojekt inom arbetsformen så skapas en hög osäkerhet i entreprenörens
beteende ifall entreprenören inte kan visa upp detta.
5.3.2 Resultat
Då partnering ställer högre krav på erfarenhet av just samarbetskonceptet så kan
medelstora entreprenörer med mindre erfarenhet känna sig begränsade. Som beställare
vill man oftast att entreprenören ska ha god kunskap kring partnering och kollar då på
tidigare projekt och referenser. Mindre entreprenadföretag saknar oftast dessa
referensprojekt vilket gör det svårare att få projekt inom partnering från första början.

5.4 Koppling till målet
Målet med arbetet är att identifiera vilka hinder som finns vid användningen av
partnering bland SMER samt när det kan vara lämpligt bland dessa projekt.
Genom insamlad empiri utifrån intervjuer och litteraturstudie har olika hinder
identifierats hos beställaren såväl som hos entreprenören. Partnering är en
resurskrävande arbetsform vilket ställer högre krav på entreprenören och beställaren.
Det är därför viktigt att undersöka projektegenskaperna i ett projekt för att bedöma
dess lämplighet för partnering. Genom de utförda intervjuerna har författarna fått en
god inblick i hur partnering fungerar i verkligheten och framförallt för medelstora
entreprenörer och medelstora projekt. Partnering kan vara ett sätt att lösa problem som
vanligtvis uppstår i traditionellt upphandlade projekt men det medför även en del nya
utmaningar. För att överbrygga dessa utmaningar och förstå när det kan vara lämpligt
med partnering bland SMER så kan författarnas rekommendationer följas, dessa
framgår i kapitel 6.4. Genom de valda metoderna har studiens frågeställningar
besvarats och examensarbetets mål har uppfyllts.
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I kapitlet ges en kort sammanfattning av studiens resultat och en diskussion förs kring
vad författarna kommit fram till. Dessutom reflekteras det över arbetet som helhet och
förslag till vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Vid intervjuerna gav flera av respondenterna samma svar vilket bidrar till hög
trovärdighet. Därtill framgår det tydligt att den empiriska data och de teorier som
samlats in med hjälp av litteraturstudier överensstämmer med den empiriska data som
samlats in med hjälp av intervjuer, vilket också bidrar till hög trovärdighet. I
partnering finns det tre huvudparter som ska samverka; beställare, entreprenör och
eventuella partneringledare. Intervjuerna utfördes på totalt nio personer på fem olika
företag. Anledningen till att författarna valde att utföra intervjuer med alla
involverade huvudparter på olika företag var för att skapa en mer generell och
trovärdig bild kring var problemen ligger och på så sätt undvika att få missvisande
svar. Genom att undvika ledande frågor har respondenterna besvarat frågorna med
egenformulerade svar vilket också bidrar till högre trovärdighet.
Arbetet anses användbart främst för entreprenörer men även beställare.
Frågeställningarna och teorierna är utformade för att undersöka kring entreprenörens
och beställarens beteende och på så sätt ta reda på vilka utmaningar som
entreprenören står inför, vilket indirekt kan ledas till beställaren. Med indirekt menas
att valet av partnering från början ligger i beställarens händer men precis som det
framgår i arbetet begränsas ofta beställarnas val av entreprenörerna på olika sätt. För
att uppnå målet var det därför viktigt att identifiera var problemen låg i första hand
och sedan ta allting vidare därifrån. Första frågeställningen Varför används inte
partnering i lika stor utsträckning för SMER? identifierar vad som kan hindra
beställaren från att välja partnering. Andra frågeställningen När lämpar sig
partnering? är relevant för både entreprenör och beställare, i valet av vilka typer av
projekt som bör upphandlas i partnering. Tredje frågeställningen Vilka utmaningar
står medelstora entreprenörer inför vid implementeringen av partnering? är
användbart för entreprenören som kan identifiera brister i deras organisation och ta
reda på vilka förändringar som behöver göras för att effektivisera implementeringen
av partnering.
Ett problem när man undersöker partnering och utför intervjuer kring ämnet är att
begreppet i sig saknar en enhetlig definition, vilket betyder att olika personer och
företag kan uppleva partnering annorlunda. Detta gör det svårare att hitta
underliggande orsaker och gemensamma nämnare till problem bland
samarbetskonceptet. Därför var författarna noga med att initialt fråga om
respondenternas definition av partnering för att just säkerställa att alla var på samma
plan. För att ge ökad reliabilitet så kunde fler intervjuer genomförts. Alla intervjuer
som genomförts med entreprenörerna har varit från samma företag och skulle
intervjuer skett med fler entreprenörsföretag så kunde resultatet blivit mer generellt.
Men på grund av tidsbrist har detta inte varit möjligt.

6.2 Metoddiskussion
Denna studie behandlar s.k. mjuka parametrar så som människor, upplevelser,
förtroende och relationer och därför anser författarna att en kvalitativ studie har varit
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lämplig. Metoderna som användes för att få fram resultatet anses väl valda med tanke
på att partnering ställer höga krav på de involverande individerna och erfarenheter
från praktisk tillämpning. Det fanns gott om tillgänglig litteratur som behandlar
partnering och hur det fungerar i allmänhet, vilket ger litteraturstudien god bäring.
Litteraturen som behandlar partnering på SMER är väldigt tunn och därför ansågs
intervjuer vara en perfekt metod för att ta reda på hur det fungerar där. Tillämpningen
av metoderna sköttes enligt förstudien om trovärdighet och gick enligt förväntningar.
Författarna är överens om att mer tid hade kunnat lagts på förarbetet innan
intervjuerna. Majoriteten av intervjuerna hölls relativt tidigt och i efterhand så skulle
frågorna kunnat vara mer genomtänkta för att få djupare svar.

6.3 Begränsningar
Arbetet avgränsades till SMER men inte till något speciellt företag. Företaget som allt
utgick från till en början var BAB Byggtjänst men för att skapa ett helhetsperspektiv
kring partneringprocessen och för att kunna identifiera var problemen startar
intervjuades även beställare och partneringledare från andra företag. Det slutliga
resultatet tillämpar sig dock främst för medelstora entreprenörer såsom BAB
Byggtjänst. Avgränsningar i form av projektsumma hölls till 40 MKR förutom i något
enstaka fall där respondenten hade erfarenhet av partneringprojekt precis över
avgränsad projektstumma.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Genom att identifiera problem i partneringprocessen kunde utmaningar som
entreprenören står inför vid implementeringen av partnering på SMER bestämmas.
Att som medelstor entreprenör ta sig igenom och förbi dessa utmaningar kan bidra till
att företaget till slut blir bättre på att tillämpa partnering på SMER och etablerar sig
som en förtroendefull organisation inför framtida partneringprojekt av större dignitet.
Slutsatserna och rekommendationerna nedan är framtagna utifrån de intervjuer och
litteraturstudier som utförts.









Det är viktigt att undersöka ett projekts olika egenskaper och se ifall det är
lämpligt med partnering eller inte. Det är inte säkert att de resurser som
investeras i ett tidigt skede i projekteringen fås tillbaka i slutändan om
projektet är av låg omfattning och komplexitet.
Med partnering ställs det högre krav på kompetens hos både beställare och
entreprenör vilket innebär att man som entreprenör varsamt bör ser över sin
egen organisation och ifrågasätta kompetensen hos beställaren innan man ger
sig in i ett avtal. Tveksamheter här kan bli förödande under projektets gång.
För SMER lämpar sig partnering främst för ROT-projekt där det finns hög
grad av komplexitet och osäkerhet då risken av att stöta på oförutsedda hinder
är hög.
Nyproduktioner i omfattningen SMER lämpar sig inte med partnering. Om
partnering ska lämpa sig på nyproduktioner krävs höga projektsummor eller
att flera mindre nyproduktioner är upphandlade i en strategisk partnering där
man bibehåller samma team genom alla projekten.
Genom referenser från tidigare projekt så byggs entreprenörens rykte upp, en
tillgång som är väldigt viktig om entreprenören vill vara intressant inför
framtida partneringupphandlingar.
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Medelstora entreprenörer har ofta den byggtekniska kompetensen som krävs
för de stora partneringprojekten. Då partnering bygger på ”mjuka parametrar”
är det viktigt att man som entreprenör har en tydlig och välformulerad
beskrivning av företagets prestationer på tidigare partneringprojekt. På grund
av de stora företagens rykte och referenser kan det bli svårt att matcha deras
beskrivning och konkurrera om de största projekten.

6.5 Förslag till vidare forskning
Förslag på fortsatt forskning kring partnering baserat på studiens resultat är att
noggrannare undersöka hur förtroendet som medelstor entreprenör gentemot
beställaren påverkar valet av partnering. Hur kan man som medelstor entreprenör öka
förtroendet för att lättare få partneringprojekt? På vilket sätt skiljer sig förtroendet för
en medelstor entreprenör i relation till riktigt stora entreprenörer? Det skulle även vara
intressant att undersöka hur förtroende påverkar transaktionskostnaderna i ett
partneringprojekt.
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