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Abstract 

 

Purpose: Partnering is a relatively new concept in the construction industry. The aim 
of this study is to analyze the obstacles and problems for clients and contractors as 
they work with partnering and how these obstacles and problems can be prevented. 
Mainly what barriers exist for both parts for not choosing partnering and the problems 
that arise when they well work in a partnering project.  

Method: In order to achieve the aim of this study literature studies and interviews has 
been chosen as methods. Literature studies were conducted to provide a basis for the 
interviews because it gives the writers a broader knowledge of partnering. The total 
amount of interviews were eight people, four entrepreneurs and four clients, all of 
who had different kinds of experience in partnering. This is to answer the study´s 
three present issues. 

Findings: This study’s results show that obstacles and problems in partnering exists. 
Obstacles for the contractor has shown that it has been for the low budget from the 
clients for them to take to a partnering project. A major obstacle for the customer is that 
they do not need the contractor's technical competence and that the project simply does 
not need to be in partnering. The problems that arose well for both the contractor and 
the client have included they have not changed at the culture and that they are not as 
committed to the project, and the lack of resources. In order to overcome the obstacles 
and problems the authors helped with recommendations and suggestions for 
improvement. 

Implications: In order to overcome the obstacles and problems encountered by both 
parties, the authors have come up with suggestions for improvement. Clients and 
entrepreneur should be above all to change the culture and building cooperation have 
thought. It is important that those, who are involved in the project, are suitable for 
partnering. It should be given clear instructions so that both parties know what takes 
place in and around the project. Partnering should be applied when resources exists 
from both parts otherwise the partnering project will not work just because it is a 
resource-intensive work form. 

Limitations: This study will deal only with partnering between client and 
entrepreneur in Sweden. The study focuses on a major entrepreneur. If the study had 
included the smaller companies with less experience in partnering conclusions had 
become broader. Respondents has been limited to the construction manager, business 
manager, branch manager, property manager.  

Keywords: Partnering, obstacles, problems, expectations, trust, change in culture
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Sammanfattning 

 
Syfte: Samverkansformen partnering är ett relativt nytt koncept inom byggbranschen. 
Syftet med studien är att analysera och öka förståelse för orsaker till entreprenörer och 
beställares upplevda hinder och problem med att arbeta i partnering. Främst vilka hinder 
som finns för båda parter för att de inte väljer partnering som arbetsform och vilka 
problem som väl uppstår när de arbetar i partneringprojekt. 

Metod: För att uppnå målet med studien har partnering studerats utifrån litteraturstudier 
och intervjuer. Litteraturstudier utfördes för att skapa en grund för intervjuerna då det 
ger författarna en bredare kunskap om partnering. Totalt intervjuades åtta personer, fyra 
entreprenörer och fyra beställare varav alla haft olika typer av erfarenhet av partnering. 
Detta för att kunna besvara studiens tre föreliggande frågeställningarna. 

Resultat: Resultatet visar att det existerar hinder och problem i partnering. Hinder för 
entreprenörerna har varit bl.a. att det har varit för låg budget från beställarna för att de 
ska ta an sig ett partneringprojekt. Ett stort hinder för beställaren är att de inte behöver 
entreprenörens tekniska kompetens och att projektet helt enkelt inte behöver vara i 
partnering. De problem som väl uppstått för både entreprenören och beställaren har 
varit bl.a. att de inte ändrat på byggkulturen och att de inte är lika engagerade i projektet 
samt att det varit brist på resurser. För att överbrygga de hinder och problem författarna 
bidragit med rekommendationer och förbättringsförslag. 

Konsekvenser: För att överbrygga de hinder och problem som uppstått för båda parter 
har författarna kommit med förbättringsförslag. Beställare och entreprenörer bör 
framförallt ändra på byggkulturen och ha samarbetstanke. Det är viktigt att de 
inblandade passar för partnering, att det ges tydliga instruktioner så att båda parter vet 
va som sker i och runt projektet och att partnering bör tillämpas när resurser finns från 
beställares och entreprenörens håll annars fungerar det inte för partnering är en 
resurskrävande arbetsform. 

Begränsningar: Examensarbetet kommer endast behandla partnering mellan beställare 
och entreprenör i Sverige. Studien fokuserar på ett stort entreprenadföretag. Om studien 
hade omfattat mindre företag och med mindre erfarenhet av partnering hade slutsatser 
blivit bredare. Respondenterna har avgränsats till projekteringsledare, affärschef, 
platschef, fastighetschef och byggledare.  

Nyckelord: Partnering, hinder, problem, förväntning, förtroende, kulturförändring  
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete är genomfört i samarbete med NCC AB i Skövde. I arbetet har de 
upplevda hinder och problem för beställare och entreprenör när de arbetat i partnering 
analyserats och idéer för förbättring har framställts. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige har man på senare år börjat ersätta de traditionella byggprojekten med 
partnering. Projektformen bygger på tillit, nära samarbete och öppen ekonomi. 
Samtidigt tas allas kompetens tillvara och projektet står i centrum, med medarbetare 
med rätt kompetens (Nordstand, 2008). 

På 1980-talet började utvecklingen av partnering av US Army Corps of Engineers 
(Kadefors, 2002). Partnering är en enkel och smidig process för att skapa goda 
arbetsrelationer mellan de olika parterna (Chan, 2003b). Syftet med detta var att 
undvika konflikter, sänka kostnader för offentliga anläggningsprojekt och att öka 
måluppfyllelser men också för att uppnå högre kostnadseffektivitet, korta ner 
projekttider och ha bättre relationer mellan beställare och entreprenörer (Kadefors, 
2002). I Danmark och Norge har man sedan en lång tid tillbaka börjat satsa på 
partnering (Kadefors, 2002). De traditionella entreprenadformerna som använts i 
Sverige är generalentreprenad, totalentreprenad och delad entreprenad men under de 
senaste åren har flera företag börjat använda den nya samarbetsformen partnering.  

Att byggbranschen får kritik för brister i effektivitet, kvalitet och lärande är inget nytt 
och med de traditionella kontraktsformerna har bl.a. konflikter mellan beställare och 
entreprenörer uppstått. Ett missnöje hos många aktörer har varit att den svenska 
regeringen under 1990-2000-talet avstod från att påverka branschen genom särskilda 
program eller genom att ställa krav på byggherrarna att utveckla sin verksamhet. I slutet 
på 1990-talet kom vändningen då de började uppkomma beställarinitiativ vars 
inspiration kom från den internationella utvecklingen (Kadefors 2011). Enligt Kadefors 
(2002) har missnöjet med de vanliga entreprenörsformerna bland annat varit att de 
medverkandes kompetens inte utnyttjas fullt, en dålig relation mellan beställare och 
entreprenör samt att förändringar blivit dyrare vilket lett till konflikter.  

1.2 Problembeskrivning 
 

Partnering är, enligt Chan (2003b), en enkel och smidig process att skapa goda 
arbetsrelationer mellan de olika parterna. En annan definition av partnering beskrivs 
som en förvaltning, där två eller fler organisationer arbetar tillsammans för att uppnå 
specifika affärsmål samt maximera effektiviteten hos varje deltagares resurser (Bennett 
& Jayes, 1995).  
 
Intresset för partnering har ökat under det senaste decenniet. Forskning har dock visat 
att samarbetet inte är lätt att uppnå och dess fördelar är inte lätt kan utnyttjas, delvis på 
grund av en bristande förståelse för partneringkonceptet samt när och hur det ska 
genomföras (Eriksson, 2010). Partnering kräver även en kulturförändring och 
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utbildning på ett antal områden (Fernström, 2012). 
 
Rethinking Construction är en uppmärksammad rapport som kom 1998 på uppdrag av 
den brittiska regeringen. Syftet med den var för att komma bort från de problem som 
byggbranschen i Storbritannien led av såsom låg lönsamhet, låg prestation, låg 
kundnöjdhet och hög prisfokusering. Med hjälp av organisatoriska och logistiska medel 
som t.ex. partnering kunde kostnader sänkas, kvaliteten höjas och byggtiden kortas ner 
(Egan, 1998).  
 
En undersökning om varför partnering inom byggsektorn inte levt upp till 
förväntningarna förklarar att de försök till snabba förändringar samt ändring av de 
grundläggande villkoren inte har fungerat. Man har velat se snabba resultat men 
processen är tidskrävande (Gadde & Dubois 2011). Ett annat problem som är vanligt 
inom partnering är kommunikationssvårigheter och brist på interaktion mellan 
beställare och entreprenör. Detta leder till förseningar, störningar i projektet och ökande 
kostnader (Nordstrand 2008). Jacobsson & Roth (2014) beskriver detta som en svart 
låda, förståelse för en bra relation mellan parterna saknas trots ökad uppmärksamhet 
för partnering. För att låsa upp denna svarta låda föreslås det att fokusera på det 
vardagliga praktiken och betydelsen av tankesätt av berörda aktörer i hela projektet 
(Jacobsson och Roth, 2014). Byggballe m.fl. (2010) anser att eftersom det finns 
bristande förståelse för förhållandet inom partnering kan denna “svarta lådan” öppnas 
genom att ha en bättre förståelse av ämnet.  
 
Då partnering är en frivillig strategi som inte definieras i kontraktet finns flera kryphål 
som kan missbrukas. Hela konceptet bygger på tillit mellan parterna, för att tillsammans 
fastställa ett slutresultat båda är nöjda med. Markert (2011) beskriver att en fallgrop 
uppstår när alla tror att hela laget tillämpar partnering till projektet, då en drar nytta av 
det förtroende som byggts av processen. Den personen kan förbereda tvister som ett sätt 
att tjäna mer pengar på projektet. Partnering är en frivillig strategi som inte definieras i 
kontraktet.  
 

1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål 
 
Målet med examensarbetet är att analysera och öka förståelse för orsaker till 
entreprenörer och beställares upplevda problem och hinder med att arbeta med 
partnering.  

1.3.2 Frågeställningar 
 

1. Vilka förväntningar har beställare och entreprenörer i ett partneringprojekt? 
 

2. Vilka är de underliggande orsakerna till entreprenörers och beställares upplevda 
hinder och problem i partneringprojekt? 
 

3. Hur kan de upplevda hindren och problemen överbryggas? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Studien har avgränsats till: 

• Endast partnering  
• Endast partnering i Sverige 
• Endast mellan beställare och entreprenörer 
• Intervjupersoner med erfarenhet inom partnering 

 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 sker en fördjupning av metod och genomförande sker i där också 
undersökningsstrategi och koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling beskrivs. I kapitel 3 beskrivs det teoretiska ramverk som är grunden för 
rapporten, koppling mellan frågeställning och teori samt sammanfattning av valde 
teorier. Beskrivning av empiri utifrån intervjuerna, litteraturstudier och 
dokumentanalys beskrivs i kapitel 4. De fakta som redovisas i detta kapitel är inte 
personliga synpunkter eller värderingar. Vidare till kapitel 5 där beskrivning av analys 
och resultat av forskningen sker. Sista kapitlet, kapitel 6 i vilket diskussion och slutsats 
komprimeras resultatet ytterligare. 

I Bilagor, återfinns intervjudokumenten och tabell- och figurförteckning. 

 



Metod och genomförande 

4 

2 Metod och genomförande 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer och  
litteraturstudie. Argumentationer som stödjer metoderna och hur arbetet genomförts  
kommer att presenteras i detta kapitel. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
metodvalen och dess trovärdighet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
 

Föreliggande studie genomförs med kvalitativ studie som angreppsätt (Justesen & Mik-
Meyer, 2011). Frågor och funderingar kommer huvudsakligen att besvaras genom 
intervjuer som skall genomföras med såväl beställare som entreprenör. Utöver deras 
egna uppfattningar om hindren och problemen kommer även litteraturstudier att göras 
innan intervjuerna genomförs för att få en mer omfattande bild av området. 
Med ett kvalitativt angreppssätt är det främsta syftet att förstå innebörden av en viss 
företeelse eller upplevelse. Till skillnad från kvantitativ forskning strävar man inom 
kvalitativ forskning efter att förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en enhet. Det 
blir som ett samspel med människor vars åsikter och uppfattningar, istället för fakta, 
utgör grunden för varseblivning. Den kvalitativa metoden är mer intresserad av 
processen än själva resultatet eller slutprodukten (Merriam, 1994). Anledning till valet 
av metod är att studien lämpar sig mer till att undersöka teorier och intervjuer för att få 
djupare kontakt med föreliggande studies frågeställningar och mål. 
 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 

I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för att besvara de tre 
frågeställningarna som presenteras i kapitel 1.3.2 och som återges nedan. 

Frågeställning 1: Vilka förväntningar har beställare och entreprenörer i ett 
partneringprojekt? 

Frågeställningen är empiriskt grundad. För att besvara frågeställningen har intervjuer 
med entreprenören och olika beställare utförts. Intervjuerna har inkludera flera olika 
anställda med olika roller, detta för att få olika perspektiv på av arbetsformen 
partnering. Intervjufrågorna har vara tydligt formulerade och inte ledande för att inte 
vissa svar favoriseras. Synpunkter från varje respondent kommer även att efterfrågas så 
att de efterföljande intervjuerna förbättras. 
 
Studiens intervjuer har skett i tre faser. I första fasen har undersökningssyftet beskrivits 
och hur intervjun varit organiserad. I andra fasen har själva intervjun skett, där det varit 
väldigt viktigt att ta pauser, vänta på svar och visa intresse för svaren. I sista fasen har 
intervjun avrundats och författarna signalerat att intervjun snart är klar. I föreliggande 
studie gjorde en avrundning genom att fråga hur framtiden i byggbranschen kommer 
att se ut för att tydliga visa att intervjun snart var över. Författarna har även visat att 
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resultatet är relevant för studien (Gillman, 2005:31f). 
 
Frågeställning 2: Vilka är de underliggande orsakerna till entreprenörers och 
beställares upplevda hinder och problem i partneringprojekt? 

Frågeställningen är empiriskt grundad. Intervjustrategin har varit identiska med 
föregående frågeställning. Vetenskapliga artiklar kommer att studeras och för att stödja 
rapporten. 

Frågeställning 3: Hur kan de upplevda problemen och hindren överbryggas? 

De tre frågeställningarna bildar tillsammans en trestegsraket. Första frågan handlar om 
vad entreprenör och beställare förväntar sig av arbetsformen partnering. Den andra 
frågan behandlar vilka hinder och problem entreprenör och beställare upplever kring att 
arbeta i partnering. Den tredje frågeställningen är den sista och därmed även den 
svåraste och den kommer att besvaras med hjälp av de analyserade resultaten från de 
två tidigare frågeställningarna.  

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna har skett efter den semistrukturerade metoden. Det innebär att intervjuns 
tema och huvudfrågor har varit definierade på förhand men att det funnits utrymme för 
avvikelser om intervjupersonen skulle ta upp oväntade intressanta ämnen (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011). I de semistrukturerade intervjuerna har författarna haft samma 
öppna frågor till alla intervjupersoner. Målet med intervjuerna har varit att få olika 
reflektioner över samma frågor (Gillham, 2005:70). I de semistrukturerade intervjuerna 
har det ställs både hur-frågor och vad-frågor samt undvikit ja- och nej-frågor (Eriksson 
& Kovalainen, 2008). 
 
Under intervjuerna har det varit viktigt att hålla sig inom referensramen (Boeije, 2010). 
En viktig aspekt i detta är att frågorna matchar forskningsområdet precis som de 
presenterades av intervjuaren och till vilket den intervjuade har gått med på att delta. 
Det är även viktigt att följa en röd tråd under intervjun. Att hoppa från ett ämne till ett 
annat, oavsett vad som sagts tidigare, är skadligt för intervjun (Morse & Field,1996).  
 
Metoden att använda intervjuer valdes eftersom långa och komplexa formulär kan 
användas, något som är omöjligt i en enkätundersökning (Svenning, 2003). I 
intervjuerna har intervjuarna (författarna) ägnat all sin uppmärksamhet åt respondenten 
och kunnat anpassa frågorna efter dennes svar. Det har även underlättat att ställa 
följdfrågor och anpassa dem efter tidigare svar (Ejvegård, 2009). Svaren har sedan 
transkriberas för att enklare hantera materialet. Problemen har lyfts och blivit tydligare 
och kunnat sedan placeras i tillsammans med föreliggande studies frågeställningar. 
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2.4 Arbetsgång 
I figur 1 nedan beskrivs examensarbetets arbetsgång som sedan följs upp av en mer 
detaljerad arbetsgång. 

 

 

 

Figur 1. Studiens arbetsgång. 

2.4.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie har gjorts för att få tillgång till den aktuella forskningen kring 
arbetsformen partnering och skapa en grund för intervjuerna. Detta innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom området 
(Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Enstaka litteraturstudier ger inga säkra svar, 
men sammantagna resultat från flera studier skapar en högre trovärdighet och ett säkrare 
slutresultat. Därför har flera undersökningar studerats från olika perspektiv för att skapa 
en klarare bild av de underliggande problem och hinder som finns med att arbeta med 
partnering (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Litteraturstudier föregås vanligen av en litteratursökning. Enligt Ejvegård (2009) bör 
en enkel litteratursökning göras inom ämnet tills problemområdet har avgränsats. 
Därefter kan mer specifika sökningar göras och särskilda sökord användas. I detta 
examensarbete har sökorden partnering, construction och issues använts. 
 
Arbetet inleddes med en generell översikt över befintliga dokument i högskolans 
bibliotek. Fördjupning av ämnet skedde sedan via bibliotekets databaser; Scopus, 
Google Schoolar och ScienceDirect. Med sökord som partnering, construction och 
issue valdes ett antal vetenskapliga artiklar som en grund till problembeskrivningen och 
arbetets början; Gadde & Dubois (2011), Jacobsson och Roth (2014) och Markert 
(2011). Sökningen över litteratur fortsatte under arbetets gång. 
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2.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av den semi-strukturerade metoden. Såväl 
beställare som entreprenörer har intervjuats. Åsikterna och svaren som fås av alla 
respondenter är nyckeln till att besvara frågeställningarna. Frågorna som ställdes hade 
alla samma ordningsföljd därför att det leder till resultat och slutsatser som berör svaren 
till frågeställningarna. Författarna bestämde frågorna i förväg och därmed fick 
respondenterna möjlighet att resonera fritt kring problemet. När väl intervjuerna skulle 
planeras fick respondenten enbart reda på ämnet, inte några detaljer kring problemet 
eller någon exempel på intervjufrågorna. Detta ansågs vara viktigt för att säkerställa att 
respondenterna svarade enligt sin personliga övertygelse. Alla respondenter är 
anonyma i studien. 

Entreprenörer 
Vid val av respondenter på entreprenadföretaget (tabell 1) gjordes en överblick över 
vilka som var relevanta att intervjua om partnering. Alla involverade har olika 
erfarenheter av partnering och det var därför viktigt att få allas perspektiv kring ämnet. 
Författarna valde att intervjua de personer som företaget själva tyckte var lämpliga för 
ämnet och frågeställningarna. 

 
Tabell 1. Entreprenörerna som intervjuats. 

Företag Position 

NCC Projektledare 

NCC Platschef 

NCC Affärschef 

NCC Platschef 

 
 
Beställare 
Beställarna intervjuades med samma tillvägagångssätt som med entreprenörföretagen. 
I detta fall skedde intervjuerna hos två olika företag samt hos två  kommuner där olika 
personer med olika roller i projektet deltog. Dessa fyra personer, som presenteras i 
tabell 2, har valts på grund av att de har tidigare erfarenheter inom partneringprojekt. 
De har varit delaktiga i beslut om val av entreprenadform och samverkansform samt 
varit involverade i partneringprojekt och kan därför ge relevanta svar på 
frågeställningarna. 
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Tabell 2. Beställarna som intervjuats. 
Företag Position 

JOPLO projektkonsult 
 

Byggledare/Innehavare av företaget 

Skövde kommun Förvaltningschef 

Sönegård El &  
Teknikkonsult AB Byggledare 

Mariestads kommun Projekteringsledare 

 

2.5 Trovärdighet 
För att en studie skall vara trovärdig är det viktigt att intervjuerna och litteraturstudierna 
har genomförts på ett korrekt sätt. Validitet innebär att ge trovärdighet i slutsatser och 
belägg i undersökningen som sedan stärker tolkningarna (Bell, 2006). För att stärka 
validiteten har studien avgränsats till åtta intervjuer, vilket leder till att mer fokus kan 
läggas på den relevanta information som samlats in under intervjuerna (Bryman & Bell, 
2013). Validiteten har stärkts genom att intervjuerna har skett från aktörers perspektiv 
med erfarenhet inom detta. Målet var att få olika perspektiv på hindren och problemen 
kring att arbeta med partnering från de olika aktörerna, vilket har uppnåtts. 
Reliabiliteten är tillförlitligheten vilket innebär hur trovärdig studien är och hur hög 
sanningshalt den har. Hög reliabilitet skapas genom att flertal vetenskapliga artiklar 
bygger upp de teoretiska ramverket samt att intervjuer genomförts med flera olika 
respondenter som alla har si egen syn på studiens frågeställningar. Sex av åtta intervjuer 
har spelats in och sammanfattning av intervjuerna har skickats tillbaka till alla åtta 
respondenterna för att säkerställa att de inte skett feltolkningar eller att viktigt 
information förbises. De vetenskapliga referenserna som använts som underlag är 
akademiskt godkända där deras referenser har hög trovärdighet för de blivit granskade 
av andra akademiker
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3 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel ges en introduktion till vad partnering är utifrån  forskares perspektiv. 

Detta för att läsaren skall få en förståelse för partnering innan rapporten fortsätter 
behandla att de tre teorier som presenteras.  En tillbakablick på kulturförändring 

redovisas följt av teorier om förtroende, förväntning och gap mellan beställare och 
kunder. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Genom att studera det teoretiska ramverket som presenteras ges en möjlighet att delvis 
besvara studiens frågeställningar. 

● Förtroendemodellen - förtroende är en stor del av partnering därför valdes också 
förtroendemodellen som visar de tre faktorer som är avgörande för att en person 
skall kunna inge förtroende (för frågeställning 2).  

● Kunders förväntningar, den dynamiska förväntningsmodellen – studeras för 
frågeställning 1 för att den ger en bakgrund till begreppet förväntningar och hur 

1. Vilka förväntningar  
beställare &  

entreprenörer i ett  
partneringprojekt?  

Förväntningsmodellen 
 
 

2. Vilka är de underliggande  
orsakerna till  
beställares &  

entreprenörers upplevda hinder 
och problem i ett  

partneringprojekt?  
 

Förväntningsmodellen 
Förtroendemodellen 

Kulturen i byggbranschen 
Arbetsformen partnering 

Gapmodellen 
 

3. Hur kan de överbryggas? 
 

Förväntningsmodellen  
Förtroendemodellen 

Kulturen i byggbranschen 
Arbetsformen partnering 

Gapmodellen 
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förväntningar kan se ut mellan beställare och entreprenörer. Denna modell kan 
även tillämpas i frågeställning två och tre då den analyseras. 

● Gapmodellen - valdes för att försöka besvara frågeställning 2 och 3 och vi kan 
genom den modellen analysera om det är dessa gap som uppstår i vår analys och 
om de är orsakerna till entreprenörers och beställares upplevda hinder och 
problem.  

 

3.2 Vad är partnering? 
Partnering är, enligt Chan (2003b), en enkel och smidig process att skapa goda 
arbetsrelationer mellan de olika parterna. En annan definition av partnering beskrivs 
som en förvaltning, där två eller fler organisationer arbetar tillsammans för att uppnå 
specifika affärsmål samt maximera effektiviteten hos varje deltagares resurser (Bennett 
& Jayes, 1995).  
Partnering är ingen ny entreprenadform utan ett annorlunda och nytänkande sätt att 
driva projekt på (Kadefors 2002). Fernström (2012) beskriver olika former på 
partnering som man bör kunna åtskilja: 

● Partnering: är den internationellt accepterade benämningen på samverkan, 
vilket är den typ som används mest i Sverige. 

● Utökad samverkan: är en identisk process som partnering fast som används 
som benämning på samverkan inom anläggningssektorn och har utvecklats av 
Förnyelse i anläggningssektorn (FIA). 

● Projektplanering: används för enstaka projekt och det främsta resultatet är att 
man håller tider och budget till utlovad kvalitet utan tvister.  

● Strategisk partnering: används för långsiktig samverkan och ger inom 1-3 år 
minst 20% sänkta kostnader. Denna besparing beror på att man arbetar med 
likartade projekt, får en upprepningsffekt, kan lära sig av tidigare misstag och 
göra framtida projekt effektivare och bättre.  

 
Det finns olika definitioner av partnering. Nedan ges förklaringar från olika svenska 
byggföretag och författare; 

“Partnering är en samverkansform i byggbranschen, där projektets 
nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets 
bästa i fokus” - NCC (2016)  

“Partnering är samverkansform som ryms inom gränserna för de befintliga 
entreprenadformerna, som lämpar sig väl vid projekt där komplexiteten är 
hög, där det finns särskilda hållbarhetskrav eller där innovativa tekniska 
lösningar efter frågas” - Skanska (2015)  

“Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där 
byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt 
löser en bygguppgift. Samarbetsformen baseras på förtroendefullt samarbete, 
där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 
byggprocessen” - PEAB (2016) 
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“Partnering innebär en samverkan där ett projekt team arbetar med 
gemensamma mål för byggherrens bästa, öppna böcker och där man fokuserar 
samverkan, team arbete i förtroende, öppenhet och stor tillit” - Fernström 
(2012). 

"Partnering är ett försök att dra fram det bästa i människor att uppnå ett lyckat 
projekt resultatet för alla inblandade parter", - Markert (2011). 

Ovanstående företag och forskare är eniga om att partnering handlar om att gemensamt 
lösa en bygguppgift i vilken projektets bästa står i centrum och att fokusera på 
samverkan mellan aktörerna. 

3.3 Kulturförändring 
Att gå från det traditionella byggandet till att arbeta i partnering kräver en 
kulturförändring och utbildning på ett antal området (Fernström, 2012). Jacobsson & 
Roth (2014) beskriver att partnering kräver en gemensam kultur och förståelse för 
individuella förväntningar och värderingar. De föreslår tre förändringar med 
anknytning till syftet med partnering, resultatet av partnering och den roll som kund har 
i partnering: 
 

1. Ett behov av att ompröva partnering mål genom att markera interaktion och 
därmed erkänna betydelsen av den roll som både kunder och entreprenörer inom 
processens värdeskapande har.  

2. Ett behov av att ompröva värdet i resultatet av en partneringsträvan. Från fokus 
på traditionella projekts framgångsfaktorer till en medskapande process som 
involverar respekten för ömsesidighet och klient-kundtillfredställelse. 

3. Ett behov av att ompröva kundens roll från att vara ovetande och passiv till att 
bli informerad och aktiv (Jacobsson & Roth, 2014). 
 

Vid en reflektion över den första ändringen är den största betydelsen för de berörda 
parterna att överväga och förstå varandras individuella förväntningar och värderingar 
samt förväntade fördelar. Den andra ändringen i tankesättet är att de vardagliga 
rutinerna och förståelsen av värderesultat är centrala delar av service dominerande logik 
även kallad SD-logik. SD-logik strategi är att tjänsten erkänns som en process att 
utnyttja befintliga resurser i samband med en annan part. Den tredje förändringen ger 
ett partneringprojekt som utnyttjas som en engagemangplattform inte bara ger en 
möjlighet för input och krav utan också en chans att bli en medskapare av värde 
(Jacobsson och Roth, 2014).  
Framgångsrika projekt har projektledare och byggintendenter som bygger en kultur av 
lagarbete och samarbete som arbetar för projektets bästa. Detta händer enligt Markert 
(2011) när rätt personer är ansvariga. Detta är en fråga om kommunikation, samarbete 
och samverkan. Ändring i beteendet behövs för de allra flesta projekt. 

3.4 Problem med partnering 
Som tidigare nämnts bygger partnering på tillit mellan parterna. Parter kan se en 
möjlighet att använda partnering för att förbereda tvister som ett sätt att tjäna mer 
pengar på projektet (Markert, 2011). Samtidigt finns det, enligt Devries (2011), tre 
andra problem med partneringprojekt: 
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1. "Partnering fungerar ofta tills det finns en tvist om tid eller pengar". Även om 
partnering kan vara annorlunda än en traditionell upphandling blir 
partneringrelationen ansträngd när projektförseningar uppstår eller när 
kostnaden överskrids. Den naturliga reaktionen är då att börja utvärdera 
skulden.  

2. "Partnering är ofta accepterat av högsta ledningen, men inte på projektnivå". 
Devries menar att ägare och entreprenörer känner att deras kompetens tas 
tillvara men att så inte är fallet hos dem som är involverade i produktionen. 

3. "Partnerskap belyser ofta en obalanserad beslutsprocess". När tvister uppstår 
mellan parterna, är det viktigt att var och en har lika förhandlingar i processen. 
Till exempel kan det vara svårt för entreprenören att förhandla och försöka lösa 
tvister med ägarens representant, som kan vara på en högre nivå. 

Det finns många andra problem som kan finnas med partnering. Emellertid är målet att 
undvika den frustration som ofta upplevs av de båda parterna. Det bästa sättet att 
undvika dessa problem är att: ha ett balanserat partnering avtal som  fördelar riskerna  
mellan och bland de parter som är involverade, samla alla parter vid projektstart för att 
främja teambuilding i relationen samt för att införliva en alternativ tvistlösningsprocess 
som möjliggör en effektiv och ändamålsenlig lösning av interna tvister (Devries, 2011). 

3.5 Teorier – hinder och problem  

3.5.1 Förtroendemodellen 
En fallgrop uppstår när alla tror att hela laget tillämpar partnering under projektet men 
en av deltagarna drar nytta av det förtroende som byggts upp under processen. Den 
deltagaren kan förbereda för tvister som ett sätt att tjäna mer pengar. Partnering är en 
frivillig strategi som inte definieras i kontraktet. Det ändrar inte några villkor. Det är ett 
sätt att bete sig och håller sin giltighet så länge som alla parter håller sin 
överenskommelse. 
För att samverkan ska uppstå krävs en miljö som gör att de inblandade aktörerna känner 
sig delaktiga i projektet och har förtroende för de andra aktörerna. Delaktighet och 
förtroende byggs upp över tid något som det är brist på i byggprojekt. Men för att 
samverkan ändå ska uppstå kan partnering konstruera en miljö som gör att aktörerna 
känner delaktighet och förtroende mellan varandra (Bresnen och Marshall, 2000b). 
Kadefors (2002) anser att förtroende är en förutsättning för att uppnå en god samverkan 
i byggprojekt . Enligt forskningar kommer betydelsen av förtroende i yrkesrelationer 
att öka de närmaste åren. Individer med skilda kunskaper, bakgrunder och erfarenheter 
bör komma i kontakt med varandra och därigenom dela kunskap, beslutfattande och 
belöningar. Detta medför ett ökat behov av förtroende (Mayer, R.C m.fl, 1995).  
 
Viljan att utsättas för en risk är en av de få kännetecken som är gemensamt för alla 
situationer som kräver förtroende (Mayer, R.C m.fl, 1995). Ett påstående från Brein 
(1998) är att en individ endast har förtroende för någon som kan ställa motparten i en 
sämre situation. Han hävdar också att förtroende handlar om att inneha vissa 
förväntningar på att en individ ska agera på ett önskat sätt. Men förväntningar är inte 
allt utan det också är viktigt att alla parter känner sig trygga och att allas förutsättningar 
uppfylls (Brien, 1998). 
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Det förekommer två olika typer av förtroende, personligt förtroende och 
företagsförtroende. Den personliga förtroendet baserar på en individs personliga 
egenskaper som t.ex. kompetens, utbildning och motivation (Winborg, 2000). Figur 3.8 
visar hur Mayer, David & Schoorman tagit fram “The Proposed Model of Trust” i 
vilken Ability (förmåga), Benevolence (välvilja) och Integrity (integritet) är de tre 
utmärkande faktorer som anses vara avgörande för att en person ska kunna inge 
förtroende. 
 

 
 
Figur 3. The Proposed Model of Trust (Mayer, David & Schoorman, 1995) 

 

● Ability/Förmåga: Att personen har tillräckligt mycket kompetens och förmåga 
för att genomföra den specifika uppgiften som getts (Kadefors, 2002). Cook och 
Wall (1980), Deutsch (1960), Jones, James och Bruni (1975) har alla kommit 
fram till att förmåga är en viktig del av förtroende (Mayer, R.C m.fl, 1995). 

● Benevolence/Välvilja: Välvilja handlar om att personen utför något positivt 
såsom att denne förväntas agera i ens eget intresse utöver vad som 
överenskommet och utöver vad som motiverats av ett eget intresse (Kadefors, 
2002). 

● Integrity/Integritet: Personen skall ha sinne för rättvisa, pålitlighet, öppenhet 
och överhuvudtaget omfattar samma värdering som man själv gör (Kadefors, 
2002). 
 

Dessa tre faktorer: förmåga, välvilja och integritet är viktiga grunder för förtroende men 
kommunikation anses också vara en central aspekt p.g.a. att en förståelse för varandras 
behov ska kunna skapas så att gemensamma mål med tiden kan utvecklas (Kadefors, 
2002).  
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3.5.2 Förväntning 
Teoretisk sett innebär kundernas förväntningar en viktig faktor som påverkar den 
upplevda tjänstekvaliteten både på episodnivå och på relationsnivå (Kullman, 2010). 
Enligt Grönros (2008) är det oftast bäst att mäta kundens upplevelser av olika 
kvalitetsattribut. Förståelse för hur förväntningar utvecklas under relationens gång är 
viktigt för att förstå hur kvalitet upplevs under en pågående relation. Detta är viktigt: 

● För förståelsen att kunder inte alltid förväntar sig samma kvalitetsaspekter i ett 
senare stadium av relationen som i början och anledningen till att en sådan 
förändring kan äga rum. 

● Kunskap om de mekanismer som styr förväntningarnas dynamik för att kunna 
hantera och styra förväntningar måste finnas. 

På lång sikt kan tre olika slags förväntningar särskiljas: oklara, uttalade och 
underförstådda förväntningar, se figur 3.7 (Grönros, 2008). Denna modell kan 
analyseras när beställaren väljer att utföra projektet i partnering. Är det förväntningarna 
från beställarsidan som hindrar att entreprenören inte vill utföra arbetet i partnering? 
Gapmodellen, som presenteras i kapitel 3.3.3, kan undersökas när ett projekt väl är inne 
i partnering.  
 

 
Figur 4. En dynamisk förväntningsmodell (Grönros, 2008). 
 

De olika förväntningarna kan beskrivas som: 
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● Oklara förväntningar: föreligger när kunden förväntar sig att tjänsteleverantören 
ska lösa ett problem men inte ger en tydlig bild av vad som ska göras och hur 
det bör genomföras. 

● Uttalade förväntningar: är tydliga i kundens medvetande redan innan 
serviceprocessen börjar och dessa kan man dela in i orealistiska och realistiska. 

● Underförstådda förväntningar: är de element som är så självklara för kunden att 
de inte tänker på dem.  

För en tjänsteleverantör är det oerhört viktigt att veta vilka oklara förväntningar kunden 
har för även om kunden inte formulerar förväntningarna så påverkar de ändå hur nöjda 
kunderna blir med tjänstens kvalitet. Tjänsteleverantören måste vara medveten om de 
oklara förväntningarna och anstränga sig för att få upp dem till ytan och förvandla dem 
till uttalande förväntningar, annars blir kunden missnöjd och besviken. Kunder tror att 
uttalande förväntningar kommer att tillgodoses men vissa kan vara orealistiska. I början 
av en relation, men även senare, måste tjänsteleverantören vara försiktig med vilka 
löften som ges till kunden. Ju otydligare löften som ges desto större är risken att kunden 
skapar sig orealistiska förväntningar. Kunder tar också för givet att en tjänsteleverantör 
uppfyller deras underförstådda förväntningar och detta för att de aldrig formuleras utan 
är så självklara. Risken med att de aldrig formuleras och diskuteras gör att  
tjänsteleverantören förbiser dem och glömmer att ta med de element som krävs för att 
uppfylla förväntningarna (Grönros, 2008).  

3.5.3 Gapmodellen 
Parasuraman (1985) har visat fem olika källor till kvalitetsproblem i företagets 
planering och agerande, se figur 5 nedan, vilken är en mer fördjupad modell av Grönros 
dynamiska förväntningsmodell. Om dessa gap mellan förväntningar och uppfyllande 
inte elimineras genom planering och styrning av verksamheten finns hela tiden risk att 
den upplevda kvaliteten kommer att bli dålig. Som tidigare nämnts påverkar de oklara 
förväntningarna tjänstens kvalitet. Denna modell kan analyseras när projektet väl har 
börjat. 
 
Gap 1 - Gapet i ledningens uppfattning:  Gapet uppstår då ledningen missuppfattar 
kvalitetsförväntningarna från kunden. Om ledningens uppfattning om kundens 
förväntningar och kundens verkliga förväntningar inte överensstämmer är gapet ett 
faktum. Anledningar till detta kan vara: 

● Felaktig tolkad information om förväntningarna. 
● Dålig eller obefintlig information till ledningen från avdelningar med 

kundkontakt. 
● För många organisatoriska nivåer mellan ledning och avdelning med 

kundkontakt vilket fördröjer eller förändrar information. 
 
Gap 2 - Kvalitetsspecifikationsgapet: Detta gap uppstår då specifikationerna på 
tjänstekvaliteten inte stämmer med ledningens uppfattning om 
kvalitetsförväntningarna. Anledningarna är bl.a.: 

● Misstag i planering eller otillräckliga planeringsprocedurer. 
● Brist på målsättning inom organisationen. 
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● Otillräckligt stöd från högsta ledningen för planering av kvaliteten på tjänsten. 
 

Gap 3 - Tjänsteleveransgapet: Kvalitetsspecifikationerna uppfylls inte under 
produktionen och leveransen av tjänsten på grund av bland annat: 

● Specifikationerna är för komplicerade. 
● Specifikationerna stämmer inte överens med den nuvarande företagskulturen. 
● Dålig styrning av tjänsteproduktionen. 

 
Gap 4 - Marknadskommunikationsgapet: Detta gap uppstår då löften som givits i 
marknadskommunikationen inte stämmer överens med de tjänster som levererats. Det 
kan bl.a. bero på att: 

● Företaget har en benägenhet att överdriva och lova mer än det kan hålla. 
● Samordningen mellan den traditionella marknadsföringen och produktionen är 

obefintlig eller otillräcklig. 
 

Gap 5 - Gap i den upplevda tjänstekvaliteten: Den upplevda tjänsten stämmer inte 
överens med den förväntade tjänsten. Detta ger som resultat att: 

● Kvaliteten på tjänsten ej blir godkänd. 
● Kunden sprider sin missnöjdhet till sin omgivning, dålig word-of-mouth, vilket 

ger företaget dåligt rykte. 
● Förlorade affärer och kunder. 
● Negativ inverkan på den lokala imagen. 
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Figur 5. GAP Model of Service Quality (Parasuraman, 1985). 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Hinder, problem och gap utifrån teorierna. 
 

Förväntningsmodellen har valts eftersom det är en stor del i partnering att 
förväntningarna är lika från båda håll. Det är viktigt att båda parter inte förväntar sig 
olika saker eftersom kundens förväntningar påverkar kvaliteten på arbetet. Kullman 
(2010) beskriver att kundernas förväntningar utgör en viktig faktor som påverkar den 
upplevda tjänstekvaliteten både på episodnivå och på relationsnivå. När produktionen 
väl är igång kan flera gap uppstå. Parasuramans (1985) Gapmodell visar olika källor till 
kvalitetsproblem i företagets planering och agerande. Han hävdar också att om dessa 
gap inte elimineras finns risken att kvaliteten blir dålig. Men varför uppstår dessa gap? 
Som tidigare nämnts är förtroende en förutsättning för att uppnå en god samverkan i 
byggprojekt (Kadefors, 2002). Genom intervjuer och litteraturstudier skall följande 
fråga studeras: har det faktum att gap kan uppstå med förtroende och förtroende att göra 
eller är det andra faktorer som påverkar att gapen uppstår? 
 
Författarna kommer först att inrikta sig på vilka förväntningar båda parter har av att 
arbeta i partnering. Sedan ska de underliggande orsakerna till entreprenörers och 
beställares upplevda hinder och problem i partnering analyseras. Vilka hinder uppstår 
för båda parter för att de ska kunna inleda ett partneringprojekt? Vilka problem uppstår 
under arbetets gång? Har det med förtroende att göra? Därefter analyseras hur de 
upplevda problemen och hindren kan överbryggas. 
 

Hinder – före upphandling 
 

Olika förväntningar 
Förtroende mellan parterna 
Kulturen i byggbranschen 
Arbetsformen partnering 

Problem – i projektet 
 

Förväntningsgap 
Tvist om tid eller pengar 

Kulturen i byggbranschen 
Arbetsformen partnering 

 

Gap: 
 

Uppstår när partnerna inte 
har de faktorerna ovan 

klara för sig 
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4 Empiri 
 

Kapitlet redovisar insamlad empirisk data. Inga slutsatser eller egna åsikter har 
diskuterats i detta stycke. 

4.1 Intervjuer 
Nedan beskrivs kortfattat de åtta personer som har intervjuats. 

 

• Affärschef på NCC Skövde.  
Utbildning: Byggingenjörsutbildning 3 år. 
Erfarenhet av partnering: kom i kontakt första gången som underentreprenör 
sedan på NCC arbetat med partnering där 80% av projekten är i partnering. 

• Platschef på NCC Skövde.  
Utbildning: Gymnasieingenjör 4 årig teknisk. 
Erfarenhet av partnering: bland de första i branschen att ha ett  
partneringprojekt och nu är i princip nästan alla projekt i partnering. 

• Platschef på NCC Skövde.  
Utbildning: Gymnasieingenjör 4 årig teknisk. 
Erfarenhet av partnering: första projektet år 2006, 400 milj. projekt. Två andra 
stora projekt i Hjo och några andra små partneringprojekt. 

• Projekteringsledare på NCC Skövde.  
Utbildning: 4 år tekniskt gymnasieutbildning. 
Erfarenhet av partnering: första och ett av de största år 2006, 400 milj. projekt. 
Sedan dess har de flesta projekt varit i partnering 

 

• Fastighetschef på Skövde kommun 
Utbildning: Gymnasieingenjör 4 årig teknisk. 
Erfarenhet av partnering: första projekt år 2006, 400 milj. projekt med NCC. 
Senaste 10 åren har 30% av projekten varit i partnering. 

• Projektledare på Mariestads kommun 
Utbildning: Civilingenjörsprogrammet 5 år 
Erfarenhet av partnering: ett färdigt projekt och tre pågående  
partneringprojekt. 

• Byggledare/Innehavare av företaget på Joplo Projektkonsult AB 
Utbildning: Gymnasieingenjör 4 årig teknisk. 
Erfarenhet av partnering: arbetat med partnering sedan 2007 och arbetat 
mycket med förtroende- och samverkans baserat arbetssätt internt och ute i 
byggprojekt. BK-projektet vid KSS är den senaste projektet. 

• Byggledare på Sönegårds El & Teknik AB 
Utbildning: Gymnasieingenjör 4 årig teknisk. 
Erfarenhet av partnering: medverkat i flera partneringprojekt såsom Lidköping 
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Arena, nybyggnation av skolor i Mariestad och även förskola i Skövde. Har 
varit aktiv som byggledare och alltid representerat byggherren. 

4.1.1 Varför partnering? 
Under intervjuerna har alla varit överens om att arbetssättet partnering väljs för att fokus 
ligger på projektets bästa och för att få ut en bra slutprodukt. Anledningen till varför 
beställarna väljer partnering är för att de får fram bästa möjliga produkt för pengarnas 
men också för att partnering är det bästa alternativet när beställaren inte har den tekniska 
kompetensen eller att de vill snabbt knyta an en entreprenör för att säkerställa att de har 
resurser för att slutföra projektet. 

”Att välja partnering är aldrig skälet till att bygga billigt för det blir det aldrig. 
Partnering är inte det billigaste sättet att bygga men kvalitetsmässigt det bästa.” 
- Fastighetschef (Beställare) 

En projektledare (beställare) poängterar att det som lockar med partnering är att 
beställaren får bra styrning på projektet. Till skillnad från totalentreprenad kan 
arbetsgången påskyndas eller saktas ned allt efter behov. En byggledare (beställare) 
poängterar fem faktorer till varför de väljer partnering: 

• Bättre ekonomi 
• Bättre kvalitet 
• Tid 
• Komplexitet 
• Oklara förutsättningar- samarbetar till en bra lösning 

Platschefen (entreprenören) berättar att partnering är ”en kul och bra samarbetsform” 
därför att entreprenörerna kommer in i ett tidigt skede och kan då påverka både 
utförandet och ekonomin. En av beställarna beskriver att en investering utnyttjas 
maximalt med partnering och en platschef nämner samma anledning till att välja 
partnering. Beställaren får hjälp att utnyttja resurser mer optimalt och partnering ger 
även större trygghet när det gäller ett acceptabelt ekonomiskt resultat samtidigt som 
riskerna blir gemensamma. En annan platschef berättar att partnering minimerar 
”förlustjobben” för entreprenören då partnering är ekonomiskt säkrare.  

Partnering i framtiden 
Respondenterna är alla eniga om att framtiden för partnering ser ljus ut. Samverkan i 
framtida projekt både hos beställare och entreprenörer kommer att öka. Några 
respondenter ser det som sannolikt att arbetsformen partnering kommer att ersätta de 
gamla entreprenadformerna medan andra inte håller med. 

 
”Ja det kommer ersätta och smälta samman samtidigt som det kanske blir mer 
tydligare.”  
- Byggledare (Beställare) 

”Partnering kanske slår i taket, för vad gör man om alla är lika bra, om alla har 
lika bra procentsats vid bedömningar, vad gör man då?”  
- Projektledare (Beställare) 
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”Nej, totalentreprenad kommer alltid finnas kvar men generalentreprenad 
kommer att krympa p.g.a. att generalentreprenad bygger bara på vad som är rätt 
och fel vilket står i handlingen och den som har fel måste betala.”  
- Fastighetschef (Beställare) 

”Kanske, för det är svårt att gå tillbaka till det gamla tänket för har man arbetat 
med partnering i flera år har mentaliteten ändrats. Partnering biter fast sig.” - 
Platschef (Entreprenör) 

”Ja, en ökning av partnering kommer det bli. I branschen kommer mer än 
hälften av projekten garanterat vara i partnering”  
- Affärschef (Entreprenör) 

4.1.2 Entreprenörer och beställares förväntningar på varandra 
 

”Ärlighet, öppenhet och fokus på slutprodukten! Det är basen!”-  
Byggledare (Beställare) 

Vad gäller frågan om vad entreprenören och beställaren förväntar sig av varandra i ett 
partneringprojekt varierar svaren. En projekteringsledare (entreprenör) förväntar sig det 
rätta teamet för projektet och att beställaren är öppen och förklarar vilka styrkor och 
brister det utvalda teamet har.  

”Viktigt med rätt personer och rätt input” 
- Projekteringsledare (Entreprenör) 

Projekteringsledaren (entreprenör) förväntar sig även tillit och förtroende från 
beställarna. En av platscheferna (entreprenör) menar att de förväntar sig att beställaren 
går in i projektet på samma sätt som entreprenörerna gör. Att beställaren skall ha all 
fokus och engagemang på projektet även om de har många projekt samtidigt. Med det 
menar platschefen att ett projekt som för platschefen utgör hela arbetstiden under en 
lång tid är ett av många andra för beställaren. En av beställarna poängterar att 
förväntningarna är höga kring arbetsrelationen mellan individerna hos entreprenörerna 
och att alla strävar efter att arbeta för projektets bästa. Det faktum att förväntningar 
påverkar tjänstens kvalitet anser inte alla respondenter stämma. Bra kvalitet kan vara 
att hålla tiden, hålla budgeten eller att ha fina ytskikt. Kvaliteten på arbetet har mycket 
med arbetsrelationen att göra, anser fastighetschefen (Beställare). Beställarna och 
entreprenörerna bör tidigt bestämma hur de gemensamma målen ser ut, tydliggöra dem 
från början och följa upp dem under hela byggprocessen.  

En platschef (entreprenör) förklarade att förväntningarna ser olika ut i olika projekt men 
i ren partnering är det mycket viktigt att beställaren är påläst och har kraften att driva 
projektet under hela processen samt att få beställaren ”att sätta sig i samma båt”. En 
annan platschef berättade att entreprenörerna lovar mycket i anbuden men att 
beställaren egentligen inte lovar någonting vilket gör att förväntningarna på beställarna 
blir mer undermedvetna från entreprenörernas sida. Affärschefen (entreprenör) påstår 
att det är mycket viktigt att båda parter är öppna mot varandra och inte har några dolda 
agendor på detta sätt kan förtroende skapas. Det är även viktigt, enligt affärschefen, att 
ha en projektledning som förstår sig på partnering och är villig att ta beslut för om dessa 
bitar inte finns med är det svårt att leverera en kvalitetsprodukt. Som tidigare nämnts är 
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det viktigt för förtroendet att såväl beställaren som entreprenören är öppna och 
uppriktiga mot varandra.  

En projektledare (beställare) förklarar att förväntningarna är höga kring att 
entreprenörerna skall kunna göra en kalkylering som är pålitlig, att beställaren får vara 
med i upphandlingar och att entreprenörerna är så pass stora att de har resurser till att 
hantera projektet. Fokus skall ligga på projektet och inte på avtalen för att uppnå 
projektets bästa.  
Enligt en byggledare (beställare) handlar det mycket om att vågar öppna sig själv, öppna 
svagheter och våga blotta sig själv.  

”Man känner på sig att det är något dom inte säger, något som man inte kan 
sätta fingret på.”  
- Byggledare (Beställare) 

Förtroende 
Vid frågor om förväntningar har svaren till stor del handlat om förtroende. En platschef 
(entreprenör) förklarade att ”skapandet av förtroende är självsäljande” eftersom  
platschefen, efter ett slutfört projekt blir poängsatta av yrkesarbetarna och har de inte 
fått ett bra betyg och omdöme har de inte gjort ett bra arbete. Som tidigare nämnts 
påpekade affärschefen att det är mycket viktigt att båda partnerna är öppna mot 
varandra och inte har dolda agendor. Det är även viktigt att beställaren har förtroende 
för entreprenören inom de moment som entreprenören har mer kunskap. Det är lite av 
en självklarhet att det finns mer förtroende för en individ som beställaren eller 
entreprenören tidigare samarbetat med men nya dörrar måste öppnas för nya 
samarbetspartners så att de också kommer in i arbetssättet partnering.  

”Vi måste våga tro på någon vi inte känner.”  
- Fastighetschef (Beställare) 

Förtroende, enligt en projekteringsledare, skapas genom öppenhet och ärlighet. Båda 
parter bör ha lämnat det gamla tankesättet bakom sig och går in i partnering med 
inställningen att samarbeta och lösa uppgiften tillsammans som ett team.  

4.1.3 Entreprenörers och beställares upplevda hinder 
De eventuella hinder för beställaren att inte välja partnering som samverkansform för 
projekt har oftast handlat om att projektet inte varit tillräckligt komplicerat för att 
beställarna skulle behöva entreprenörens kompetens. Beställarna har vetat exakt vad de 
velat ha och i flera fall utfört likartade projekt tidigare. En byggledare (beställare) 
förklarar att man måste veta varför man ska jobba med partnering och vad syftet/syftena 
är i varje enskilt projekt.  

”Kan man inte påpeka specifika fördelar/syften med partnering i ett specifikt 
projekt ska man fundera en gång till om man inte ska välja en traditionell 
upphandlingsform.” 
- Byggledare (Beställare) 

 

Fastighetschefen menar att partnering används mest för mer komplicerade projekt, när 
beställaren inte riktigt vet vad som skall göras eller hur det skall utföras samt att 
beställaren behöver den tekniska kompetens som inte finns internt. Hos entreprenörerna 
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har det inte funnits lika mycket hinder kring att inte välja att arbeta i partnering men 
bl.a.  på grund av låg budget därför att partnering är ett resurs- och kostnadskrävande 
arbetssätt på grund av höga krav på exempelvis personaltäthet. Från beställarnas sida 
har även bristen på kompetens på entreprenadsidan hindrat dem från att upphandla i 
partnering.  

4.1.4 Entreprenörers och beställares uppleva problem 
Problem som tidigare uppstått för en av beställarna (fastighetschefen) har varit att 
avtalen med underentreprenörer blivit felaktiga. Samma beställare förklarar att ett annat 
problem är att de individer som är satta att vara representanter för de olika 
yrkeskategorierna inte varit tillräckligt flexibla och kompetenta samt att ”det har räckt 
att det finns en person som är den sämsta länken.” för att projektet inte kan fullföljas 
på ett tillfredställande sätt.  Det fodras att beställaren har tid och kompetens och att 
entreprenörerna delvis har annorlunda erfarenhet än beställaren. ”Entreprenörerna 
måste bli mer konsulter än de tidigare varit”. Å andra sidan tycker platscheferna att 
vissa beställare gör ändringar i ett sent skede och att beställarna måste ha förståelse för 
vad konsekvenserna blir; att det krävs mer tid och pengar för ändringar. När 
produktionen startat skall allting vara fastlagt att ”så här skall vi bygga”. Det finns 
beställare som tror att partnering är en samarbetsform i vilken samarbete existerar hela 
tiden genom hela projektet och att det ingår att beställaren kan göra ändringar hur de 
vill, utan att vara medvetna om att det innebär en merkostnad. Ett annat problem som 
kan uppstå, enligt projekteringsledaren, är att projektet i slutändan blir en ”One-Man-
Show”. Beställaren har inte haft tillräckligt med resurser för att slutföra ett 
partneringprojekt och kunskapen om hur mycket tid och resurser det faktiskt tar har inte 
förankrats. Entreprenören har helt enkelt tagit över. Ett annat problem från 
entreprenörens sida har varit att tidsramarna varit för snäva och att ett projekt dragits 
igång utan att en komplett projekteringsplan har gjorts, vilket bland annat riskerar att 
de ekonomiska ramarna inte hålls.  
Att ändra samarbets- och tankesättet är också ett dilemma. Alla personer passar inte för 
partnering och de inblandade måste vara villiga att släppa ”ryggsäcken” de burit och ha 
viljan att ändra på kulturen och tankesättet. Branschen inte är helt utvecklad ännu och 
alla har inte ställt om kulturen inom branschen. 
Individerna i projektet inte har ställt om sin kultur till det nya. I partneringprojekt måste 
alla individer ställa om från det gamla tankesättet och inte se varandra som konkurrenter 
eller fiender. När frågan ställdes, till de som varit inom branschen innan partnering kom, 
kring hur det varit att ändra på sin kultur blev svaren att det har gått bra att ändra på 
kulturen eftersom allting går mycket bättre om samarbete finns jämt emellan men att 
det fortfarande finns individer som inte ställt om kulturen vilket gör att de blir till den 
sämsta länken i kedjan och drar ned alla andra. 
Organisationsförändringar eller att nyckelpersoner byter jobb eller blir sjuka är en 
utmaning, enligt en byggledare (beställare). Sådana händelser kan leda till bland annat 
förseningar i projektet men även att förtroende missbrukas. 
 

4.2 Förbättringsförslag 
Under intervjun framkom det några förbättringsförslag på hur de upplevda hindren och 
problemen kan hanteras:  

• Förbättra utvärdering av partneringprojekt för framtida projekt 
• Lämna det gamla tankesättet och kulturen 
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• Kräv inte överkompetens i enklare projekt. 
• Öppna upp för fler aktörer 
• Ta vara på kompetensen hos alla parter inom byggbranschen  
• Satsa på interna och externa utbildningar inom partnering 
• Fortsatt samarbete efter projektets slut 
• Öppen och ärlig kommunikation mellan entreprenör och beställare 

 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
I tabell 3 nedan visas en sammanfattning utifrån empirin. 

Tabell 3. Sammanfattning av empirin 
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5 Analys och resultat 
 

I detta kapitel presenteras analys och resultat av den insamlade empirin i relation till 
de teoretiska ramverken. Författarna kommer att presentera resultaten för varje 

frågeställning med den valda metodiken 

5.1 Analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hinder, problem och gap utifrån empirin. En modifierad variant av figur 6. 

5.1.1 Förväntningar  
Samtliga beställare och entreprenörer är i grunden eniga om att förväntningarna på 
varandra i grunden är förtroendet. Enligt Grönros (2008) är förväntningar en viktig 
faktor som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. Förståelsen för hur förväntningar 
utvecklas under relationens gång är viktig för att förstå hur kvaliteten upplevs under 
pågående relation. Det är viktigt för bl.a. att förstå att kunder inte alltid förväntar sig 
samma kvalitetsaspekter i ett senare stadium av relationen som i början. Anledningen 
till detta, utifrån empirin, är för att det alltid sker förändringar, till exempel att kvaliteten 
höjs på ett annat moment som behöver det mer.  
 
Grönros (2008) beskriver även de tre långsiktiga förväntningarna som drabbar 
partnerna under ett projekt. De oklara, de uttalade samt de underförstådda. Det är viktigt 
för tjänsteleverantören att få upp kundens förväntningar till ytan och förvandla dom till 
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Kulturen i byggbranschen 
Arbetsformen partnering 
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uttalande förväntningar, så att man tillsammans kan jobba på en lösning. Eftersom 
entreprenören lovar mycket i anbudet, enligt en entreprenör, och beställarna egentligen 
ingenting blir förväntningarna på beställaren underförstådda från entreprenörens sida. 

Risken med underförstådda förväntningar är att beställaren tar för givet att dessa 
förväntningar blir uppfyllda samtidigt som entreprenören förbiser dem och glömmer att 
ta med de element som krävs för att uppfylla förväntningarna (Grönros, 2008). En 
entreprenör anser att det är viktigt att styrkor och svagheter från beställarna redovisas 
och inte döljs. Beställaren bör även ha all fokus och engagemang på projektet även om 
de har många projekt. Entreprenören menar då att projektet inte blir ett 
partneringprojekt i slutändan utan istället övergår till en traditionell form. Beställaren 
skall även ha förståelse för tidsramarna som projektet har. Att de bör undvika 
förändringar i senare skeden då det sätter hela projektet i obalans.  

5.1.2 Förtroende 
Utifrån Bresnen och Marshalls artikel (2000b) krävs uppbyggande av förtroende tid och 
även att alla aktörer skall känna sig delaktiga. Utifrån studiens empirin byggs förtroende 
hos beställaren gentemot entreprenören upp genom att entreprenören lägger rätt fokus 
på projektets bästa. Partnering är en resurskrävande samverkansform enligt alla 
respondenter och därmed förväntar sig beställaren att entreprenören även har resurserna 
som krävs för att slutföra ett partneringprojekt. Sedan är kunnighet inom 
partneringkonceptet samt intresset viktigt för entreprenören mot beställaren. Enligt 
Bresnen och Marshall (2000b) kan en person, som i detta fall kan vara den svaga länken, 
dra nytta av förtroendet som byggts upp och förbereda tvister för att tjäna pengar. 
Winborg (2000) beskriver att de förekommer två typer av förtroende, personligt 
förtroende och företagsförtroende där den personliga baserar på en individs personliga 
egenskaper såsom kompetens, utbildning och motivation. Empirin visar ett bra exempel 
på att den personliga förtroendet väger mycket då det krävs en annan typ av utbildning 
och kompetens hos entreprenörerna som inte beställaren har. Samtidigt är det viktigt 
för båda parter att motivationen existerar från bådas håll.  

Under intervjuerna framkom det att projektörerna arbetat med varandra i tidigare 
skeden vilket har gynnat processen under projekteringen. Detta beror på att företagen 
är placerade i små orter vilket leder till kontinuerliga samarbeten på grund av bristande 
konkurrens. Kadefors (2002) anser att förtroende är en förutsättning för att uppnå en 
god samverkan och det är entreprenören och beställaren eniga om. Enligt forskare 
kommer betydelsen av förtroendet öka och utifrån empirin kan det poängteras att 
förtroendet för varandra ökas mer och mer samt att det är en bärande bit i partnering. 

I ”Proposed Model of Trust” är de tre utmärkande faktorerna förmåga, välvilja och 
integritet. Dessa tre faktorer är viktiga grunder för förtroende. Respondenterna tycker 
att det är viktigt att båda parter är öppna mot varandra d.v.s. att integritet skall finnas. 
Personen skall ha sinne för rättvisa, pålitlighet och öppenhet. För förtroendet är det även 
viktigt att båda parter har engagemang i projektet och utifrån ”Proposed Model of 
Trust” är välvilja viktigt för förtroendet där entreprenören och beställaren båda kan 
utföra något positivt såsom att agera i eget intresse utöver vad som överenskommit 
tidigare. Detta visar god engagemang. Beställaren måste även ha förtroende för 
entreprenörer i de områden där entreprenören har kompetensen. Att personen har 
tillräckligt mycket kompetens och förmåga för att genomföra uppgiften som getts. 
Engagemang krävs från entreprenörerna och det har hänt att det varit fel personer som 
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varit satta att vara representanter för de olika facken som inte varit tillräckligt flexibla 
och kompetenta vilket har varit en orsak till att det uppstått problem inom projektet. 
”Proposed Model of Trust” beskriver att förmåga är viktigt då det innebär att personen 
har tillräckligt mycket kompetens och förmåga för att genomföra uppgiften som gets. 
Utifrån respondenternas svar är det viktigt att kompetensen finns hos alla aktörer. 

5.1.3 Gap 
Förväntad tjänstekvalitet och upplevd tjänstekvalitet kan skiljas åt och dessa skillnader 
presenterar Parasuramans i ”GAP Analysis Model of Service Quality”. Beställare 
förväntar sig alltid den bästa kvaliteten på slutprodukten. Kvalitet, enligt empirin, kan 
vara flera saker. Bra kvalitet kan vara att hålla tiden, hålla budgeten eller att ha fina 
ytskikt. Utifrån empirin har kvaliteten på arbetet mycket med arbetsrelationen att göra. 
Kvalitet är något som kanske inte alltid diskuteras utan tas som en självklarhet att 
produkten skall vara av bra kvalitet. Den kvaliteten som beställaren förväntar sig är 
självklara för dem men kanske inte för entreprenören. Eftersom entreprenören inte har 
fått förväntningarna definierade för sig så kan gap i den upplevda tjänstekvaliteten 
uppstå (gap 5 i Parasuramans modell). Detta gap kan uppstå på grund av att den 
upplevda tjänsten inte stämmer överens med den förväntade. Resultatet blir att det 
förtroende entreprenören försökt bygga upp går förlorad. Beställaren kan även sprida 
sin missnöjdhet till sin omgivning vilket kan leda till att andra beställare och kunder 
påverkas av ryktena. Enligt Parasuraman (1985) är det viktigt att företaget (i detta fall 
entreprenörerna) inte lovar mer än det kan hålla för att annars uppstår löften, som givits 
i marknadskommunikationen, som inte stämmer överens med de tjänster som 
levererats.  
En entreprenör lovar entreprenören mer än vad beställaren gör vilket gör att 
entreprenörernas förväntningar på beställaren inte kommer upp på ytan. Dessa 
förväntningar måste entreprenören se till att beställaren vet om annars finns det risk att 
entreprenören blir missnöjd med samarbetet. Som tidigare nämnt kan stora 
organisationer leda till ekonomiska problem men det även påverka informationen som 
överförs mellan olika avdelningar i organisationen. Det kan fördröja eller förändra 
informationen.  

 

5.2 Resultat av frågeställning 1 
 

Vilka förväntningar har beställare och entreprenörer i ett partneringprojekt? 
 
Entreprenörernas förväntningar på beställaren är mestadels att engagemang skall finnas 
och att förtroende skall inges. Entreprenörerna känner att beställarna måste gå framåt, 
som entreprenörerna gör, i partnering och lämna ”den tunga ryggsäcken” bakom sig 
och fokusera på projektets bästa. Beställarna tycker också att engagemang är viktigt 
och att resursen finns för att organisationen ska klarar av den typ av projekt som 
framställts. Förväntningar kring förtroende är utmärkande vilket också de teoretiska 
ramverket framstället. 

Efter intervjuerna med beställare och entreprenör kom det fram att förväntningarna man 
har gentemot varandra kan vara ett problem för ett partneringprojekt.  
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5.3 Resultat av frågeställning 2 
 

Vilka är de underliggande orsakerna till entreprenörers och beställares upplevda 
hinder och problem i partneringprojekt? 

Ett av de underliggande orsakerna till att entreprenörens hindras för att arbeta i 
partnering har varit på grund av låg budget. Ett annat hinder är att det varit fel personer 
i de olika yrkeskategorierna vilket måste undvikas för båda parter. Det har hänt att fel 
personer varit delaktiga i projekt som inte varit tillräckligt flexibla och kompetenta 
vilket har varit en orsak till att det uppstått problem inom projektet. Rätt personer bör 
arbeta med partnering för att projektet ska bli så effektivt som möjligt. Kulturförändring 
är ett hinder samtidigt som det är ett problem. Båda parter måste ställa om sitt 
”byggkultur”, även om det ibland kan vara svårt p.g.a. att det är tidskrävande, och börja 
förstå vad partnering innebär. Partnering är en resurskrävande arbetssätt vilket är ett 
problem för de parter som inte har tillräckligt med resurser. Både entreprenör och 
beställare måste ha de resurser som krävs för att klara av att följa upp projektet till slutet 
annars finns risken att det blir det en ”One-man-show” i vilken entreprenören tagit över 
hela projektet. Organisationsförändringar eller att nyckelpersoner slutar är ett problem 
exempelvis att en platschef väljer att sluta arbeta mitt i ett projekt. Det kan leda till 
förseningar i byggproduktioner vilket i sin tur kan leda till bland annat vite.  

Det är även en utmaning att involvera hela verksamheten och se till att prioritera alla 
de önskade sakerna så att de ryms i budgeten. Ett problem för platscheferna är att vissa 
beställare tar för givet att de kan göra ändringar i ett sent skede och inte är medvetna 
om att det tillkommer merkostnad. De flesta beställare förstår att det tillkommer 
merkostnader i sent skede men det är inte alla som förstår det och det är problematiskt. 

Ett hinder för beställaren är att projektet inte är till för partnering på grund av att 
projektet inte varit tillräckligt komplicerat. Beställarna väljer partnering när de behöver 
kompetensen som inte finns internt hos beställaren utan finns hos entreprenören. Dem 
situationerna då det varit likartade projekt eller varit okomplicerat har det varit enklare 
att arbeta i ett av de vanliga entreprenadformerna. Beställarna har vetat exakt vad dom 
velat ha och har resurserna och kompetensen. Ett annat hinder med att inte välja 
partnering är att anbuden endast kommer från de stora företagen. Blir alla projekt endast 
i partnering delar beställarna upp marknaden då endast de stora företagen får 
partneringprojekt och kan utvecklas ännu mer inom de medans de små företagen inte 
har någon chans att exempelvis lämna anbud. Vill beställarna ha med de ”små” 
byggföretagen kan inte alla projekt vara i partnering utan i de vanliga 
entreprenadformerna eller att de småföretagen börjar arbeta i partnering och bygga upp 
deras resurser. 
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5.4 Resultat av frågeställning 3  
 

Hur kan de upplevda hindren och problemen överbryggas? 

Att ändra på byggkulturen och få med alla medverkande i denna förändring kräver tid 
och resurser men det bör ske. Hinder och problemen kan överbryggas genom att alla är 
öppna med varandra, att alla har engagemang för projektet och att förtroende för 
varandra ökas. Från intervjuerna framkom det att hinder och problem kan överbryggas 
genom att förbättra utvärdering av partneringprojekt då båda parter kan utvärdera vad 
som gått bra och mindre bra sen tillämpa det till nästa partnering projekt. Sedan behöver 
inte alla projekt upphandlas som partnering då de vanliga entreprenadformerna fungerar 
bättre. Det skiljer sig från projekt till projekt. 

 

5.5 Koppling till målet 
 

Målet med studien är att analysera och öka förståelse för orsaker till entreprenörer och 
beställares upplevda problem och hinder med att arbeta med partnering.  

Genom att tillämpa förbättringsförslagen som föreliggande studie gjort är det möjligt 
att överbrygga dessa analyserade orsaker till entreprenörers och beställares upplevda 
problem och hinder. Syftet med partnering är att projektet skall stå i fokus därmed 
behöver förtroendet för varandra bör öka , vilket har lyfts fram i rapporten och 
bekräftats med litteraturstudien och intervjuerna. Genom de utförda intervjuerna har 
författarna fått en bra inblick i hur partnering fungerar i verkligheten för entreprenörer 
och för beställare. Med partnering har gamla problem som funnits lösts men det finns 
fortfarande vissa problem inom partneringprojekt från båda aktörernas håll samt även 
några hinder för att gå in i partnering. För att överbrygga dessa hinder och problem 
har författarna introducerat rekommendationer som framgår i kapitel 6.4  
Med de valda metoderna har författarna besvarat studiens frågeställningar och mål 
och därmed uppfyllt examensarbetets mål.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Detta kapitel sammanfattar och diskuterar resultaten och studiens genomförande. 
Slutsatser, rekommendationer och förslag på vidare forskning presenteras också. 

6.1 Resultatdiskussion 
Validiteten och reliabiliteten i studiens resultat har stärkts genom att resultaten grundats 
på svar från personer inom byggbranschen som arbetar/arbetat med partnering och varit 
med i olika partneringprojekt. Respondenterna har haft olika roller vilket har gett svar 
från olika perspektiv samt att studien fått med både beställares och entreprenörers syn 
på partnering vilket gör att kunskapen blir bredare än att bara forska om en part. 
Efter genomförda analyser av teoretiska ramverket och empiriska data har det 
framkommit att empirin stämmer överens med litteraturen, vilket också skapar validitet. 
Frågeställningarna var formulerade på så sätt som kan få författarna att nå studiens mål 
samt att resultatet skall kunna kopplas till målet vilket gjorts i föreliggande studie. 
Författarna anser att intervjuerna är trovärdiga eftersom de anser att respondenterna har 
lång erfarenhet av byggbranschen och partnering. Intervjuerna har sammanfattats och 
skickats tillbaka till respondenterna för att minska risk för misstolkning, vilket har stärkt 
validiteten.  
 
För att stärka reliabiliteten hade fler intervjuer kunnat genomföras. Då föreliggande 
studie är en kvalitativ studie, vilket till viss del innebär att upplevelser är av vikt, är det 
svårare att få konkreta svar, i jämförelse med en kvantitativ studie.  
Studien skulle kunna utföras med ett större geografisk perspektiv då författarna inte 
analyserat storstäder eller andra länder där partnering skulle kunna se lite mer 
annorlunda ut. Fler underliggande orsaker till upplevda problem och hinder skulle 
kunna uppstå ifall detta utfördes och med detta skulle kanske resultaten se ut på ett 
annat sätt. I till exempel Storbritannien och USA, där de arbetat med partnering en 
längre period, har kanske mer problem uppstått och även hur lösningar på dessa 
problem kan vara. Att undersöka de länder där partnering började hade gjort studien 
mycket bredare och mer kunskap hade kunnat ges.  
Partnering är fortfarande ganska nytt för vissa företag därmed har riktigt stora problem 
i partneringprojekt inte dykt upp än. Genom att göra samma typ av studie om några år 
finns möjlighet till andra resultat.  
Författarna har även endast intervjuat NCC som entreprenör vilket skulle utökats till 
andra byggföretag i Sverige som arbetat med partnering, stora som små, för att få 
resultatet ännu mer generell. 
I resultatet nämns det att det är viktigt att de rätta personerna är med i partnering vilket 
kan i sin tur ifrågasättas. Hur vet entreprenörer och beställare vilka de rätte personerna 
är? Går det att kontrollera eller analysera på något sätt? Hade författarna tagit med den 
delen hade studien blivit bred och bidragit med mer kunskap. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativa intervjuer har varit passande för att kunna besvara forskningsfrågorna och 
uppfylla studiens mål. Det är dock en chansning att använda kvalitativa studier då 
respondenterna måste kunna svara på frågorna utifrån deras erfarenheter och deras 
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perspektiv. Därför har författarna varit väldigt noga med att välja ut de respondenter 
som de vet har erfarenheter av partnering och kan bidra till ett bra resultat. Detta med 
hjälp av handledaren på NCC som författarna hade regelbunden kontakt med. Studien 
har följt den planerade metoden, med kvalitativa intervjuer, vilket har varit ett lämpligt 
tillvägagångssätt då studien bygger på erfarenheter. Kvantitativ metod hade inte varit 
lämpligt för föreliggande studie då erfarenheter och långa komplexa svar inte hade 
kunnat ges, vilket hade gjort resultaten för frågorna väldigt korta och ovalida. Valet av 
respondenter från entreprenörs- och beställarsidan har varit rätt då de har haft erfarenhet 
av partnering och kunnat ge lämpliga svar. Ökning av antal respondenter hade gett 
annorlunda resultat och gett studien ännu mer validitet och reliabilitet eftersom alla har 
sin syn på partnering och har olika erfarenheter av det. Litteraturstudien, som utförts 
för att skapa grund till intervjuerna, var omfattande då informationssökandet 
genomfördes på partnering i allmänhet, problem med partnering, hur förtroende 
fungerar och vad för förväntningar det finns. 
Det som hade kunnat göras annorlunda är att flera intervjuer inte skulle skett på samma 
dag då författarnas följdfrågor och egna analyseringar kanske påverkats och att inte 
spela in intervjuerna. Det som märktes var att de respondenter som spelades in inte var 
lika kritiska med sina svar. Intervjuer där respondenten inte ville bli inspelad var mer 
utförliga och gav kritiska svar på frågorna och även på hur byggbranschen fungerar i 
dagens läge. 

 

6.3 Begränsningar 
Eftersom studien avgränsats till partnering i Sverige tillämpas studiens resultat till 
enbart partnering mellan beställare och entreprenörer. Författarna har variation på 
beställarna som intervjuats men inte på entreprenörerna. Studien har ett geografiskt 
begränsning till två städer i Sverige, Skövde och Mariestad, där respondenterna är 
placerade. Slutsatser och resultat kanske blivit begränsade på grund av att 
entreprenörerna som deltagit i intervjuerna varit från ett och samma företag 

 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens problembeskrivning beskrev att syftet med partnering när det startades var 
att komma bort från de problem som byggbranschen i Storbritannien led av såsom låg 
lönsamhet, låg prestation, låg kundnöjdhet och hög prisfokusering. Detta i sin tur 
bidrar till att projekten inte blir så bra som möjligt. De slutsatser som kan dras är att 
förtroende och samarbete bidrar till lyckade projekt och goda resultat. Det är viktigt 
att beställarna och entreprenörerna lämnar den gamla byggkulturen bakom sig och 
blickar framåt, mot en mer samarbetstänkande kultur. Det är även viktigt att 
implementera förbättringsförslag på nuvarande hinder och problem för att de ska 
kunna överbryggas men även för att uppnå fler framgångsfaktorer med partnering. 
Beställarna måste även se till att de inte splittrat branschen genom att anpassa 
projekten till att endast de stora företagen kan lämna anbud på partneringprojekt utan 
att de mindre företagen som försöker komma in i samverkansformen partnering har en 
chans.  
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Studiens rekommendationer: 

• För att partnering skall fungera måste båda parter ha förtroende för varandra. 
• Relationsbyggande mellan beställare och entreprenör. Viktigt att båda parter vet 

vad partnering är och hur det tillämpas. 
• Viktigt att personerna som är inblandade i projekten passar för partnering. 
• Allas kompetens inom projektet måste tas tillvara 
• Ändra byggkulturen. Se varandra som partners som vill nå samma mål och vill 

projektets bästa. 
• För att branschen inte skall splittras måste beställarna se till att alla projekt inte 

genomförs i partnering eller att beställarna ger de mindre byggföretagen en 
chans att genomföra lite mindre projekt i partnering så de kommer in i det. 

• Tydliga instruktioner innan, under och efter möten. Det är viktigt att alla 
inblandade vet vad som sker i och runt projektet. 

• Utvärderingar av varje slutförd partneringprojekt bör genomföras. 
• Partnering bör endast tillämpas när båda partner har de resurser som krävs. Men 

även när all kompetens inte finns hos ena parten och extern hjälp behövs. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Idéer och förslag på vidare forskning inom det valda området och problemen, baserat 
på vårt resultat, är att utveckla en metod för att mäta eller granska vilka individer inom 
byggbranschen som passar för partnering. Detta för att det är viktigt med ”de rätta 
personerna” i ett projekt men vilka är egentligen ”de rätta personerna”?  
Det är intressant att se hur partnering ser ut i större städer och ifall parterna utnyttjar 
varandra och arbetar på ett annat sätt än i mindre städer. Samtidigt är det intressant att 
undersöka hur partnering fungerar internt för beställare eller för entreprenörer. Uppstår 
det kanske hinder och problem mer internt? 
Ett annat förslag är att forska hur partnering ser ut mellan beställare och entreprenörer 
i omvärlden och jämföra med i Sverige. Exempelvis att undersöka Storbritannien och 
Danmark eftersom de var bland de första med partnering och har varit i processen längre 
än Sverige. 
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Respondenter 
 

 

Företag Position Datum Tid 

NCC AB Affärschef 20160321 50 min 

NCC AB Platschef 20160321 40 min 

NCC AB Projekteringsledare 20160322 40 min 

NCC AB Platschef 20160322 40 min 

Skövde kommun Fastighetschef 20160318 55 min 

Mariestadskommun Projekteringsledare 20160323 35 min 

Sönegård El &  
Teknikkonsult AB Byggledare 20160304 40 min 

JOPLO Konsult Byggledare 20160329 1 h 20 min 
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Intervjufrågor 
		
Inledning 

1. Namn?  
2. Företag?  
3. Befattning?  
4. Utbildning?   
5. Tidigare erfarenhet av partnering?  

  
Bakgrund 

1. Vad lockar er med partnering?. 
2. I vilken utsträckning medverkar ni i projekt med samverkansformen partnering?  
3. Vad krävs för att ni ska använda partnering i en större utsträckning? 

  
Förväntning  

1. Vad förväntar du dig av entreprenören/beställaren i ett partneringprojekt? 
1. Vad är det som bygger/skapar förtroende enligt dig 
2. Har tidigare samarbeten underlättat att arbeta i partnering?  
3. I vår teoretiska referensram har vi nämnt att kundens förväntningar är en viktig faktor 

som påverkar tjänstens kvalitet, har du upplevt att de kvaliteten på arbetet har påverkats 
negativt för ni haft för höga förväntningar?  

 
 Hinder  

1. Vad hindrar ert företag från att välja partnering när ni upphandlar projekt?  
2. Vilka hinder har du upplevt med partneringprojekt?  
2. Vad bygger/skapar förväntning?  
3. Hur tror du att de hinder du upplevt kan hanteras i framtida projekt? 

  
Problem  

1. Vilka problem har uppstått när ni arbetat i partneringprojekt? I vilka faser har dessa 
uppstått?  

2. Hur påverkas dessa problem framtida partneringprojekt?  
3. Vad kan du göra för att underlätta problemen? 

  
Avslutning 

1. Vad tycker du är positivt/negativt med partnering?  
2. Vilka faktorer är avgörande för att partnering ska vara den gynnsammaste 

arbetsmetoden för ert företag? 
3. Tror du att partnering kommer vara det ultimata valet för projektform i framtiden? 
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Åtgärdslista	

	
Komplettering		

”I	avsnitt	2.2	”enligt	Gillman…”	redovisar	bara	vad	man	ska	göra	inte	hur	ni	gjort.”	
”2.3.1	behöver	skrivas	mer	inriktat	på	ert	arbete	och	hur	ni	har	gjort	med	stöd	från	referenserna	än	
att	bara	redovisa	vad	som	står	i	referenserna.”	
	

• Under	avsnitt	2.2	har	texten	ändrats	så	att	författarna	förklarar	hur	de	utfört	sina	
intervjuer	med	hjälp	av	referensen	Gillman,	2005.	Innan	skrevs	bara	Gillmans	
arbetssätt	och	inte	hur	författarna	arbetat.	

• Likaså	under	avsnitt	2.3.1	skrevs	texten	efter	referensens	arbetssätt.	Här	har	texten	
ändrats	så	att	den	istället	förklarar	hur	författarna	använt	sig	av	referenserna	och	
utfört	intervjuerna	istället	för	att	skriva	hur	referenserna	säger	hur	man	ska	gå	till	
väga.	

Texterna	förklarar	nu	hur	vi	har	gått	tillväga	med	hjälp	av	referenserna.	

	

Komplettering		

”Beskrivning	av	vad	partnering	är	(som	finns	med	i	3.2)	bör	finnas	med	redan	i	problembeskrivning”	

• En	lättförståelig	förklaring	av	vad	partnering	innebär	har	lagts	till	i	
problembeskrivningen	så	att	läsaren	redan	tidigt	ska	förstå	vad	det	innebär.		

	

Komplettering		

”Saknar	diskussion	(6.1/6.2)	kring	ert	val	av	respondenter	i	avsnitt	2.4.2”	
”Håller	med	opponenterna	om	att	det	är	svårt	att	ta	till	sig	empirin.	Rekommenderar	att	ni	
sammanställer	empirin	i	en	tabell	med	respondenter	och	olika	kategorier	under	avsnitt	4.3.”		
	

• En	diskussionsdel	angående	valet	av	respondenter	har	lagts	till	diskussionskapitlet.	
Där	förklaras	att	respondenterna	valdes	pga.	sina	tidigare	erfarenheter	i	
byggbranschen	med	hjälp	av	rekommendationer	från	handledaren	på	NCC.	

• En	sammanfattnings	tabell	av	empirin	har	gjorts	under	kapitel	4.3	för	att	lättare	ta	till	
sig	empirin.	Den	är	nu	tydlig	och	lättförståelig.		

	

	

	

	



Komplettering		

”Kap	5:	Håller	med	opponenterna	om	att	kopplingen	till	teoretiska	ramverket	ska	göras	med	riktiga	
referenser	snarare	än	referering	till	”det	teoretiska	ramverket”	etc,”	

• Referenserna	som	gjorts	till	de	teoretiska	ramverken	har	nu	fått	en	ordentlig	referens	
istället	för	att	de	bara	refererats	till	kapitlet	”teoretiska	ramverket”	vilket	gör	de	
lättläst	då	man	inte	behöver	gå	tillbaka	till	kapitlet	om	teorierna	för	att	läsa	vem	som	
skrivit	vad.		

	

Komplettering		

”Formatmallen	följs	ej	i	abstract	&	sammanfattning.	Dessutom	upprepas	syfte/mål	under	syftet	med	
studien.”	
”Brödtexten	ska	vara	marginaljusterad,	vilket	den	inte	är	överallt.”	
”Fig	1	–	Varför	finns	det	inget	steg	3	i	figuren?”		
”REF	saknas	på	definitionerna	under	avsnitt	3.2”		
”REF-listan:	Byggballe	ska	sorteras	på	B.”	
	

• Abstract	och	sammanfattningen	har	gjorts	om	så	det	nu	följer	formatmallen	samt	att	
syftet	skrivits	om	både	på	engelska	och	svenska.	

• Upprepningen	av	syfte/mål	har	nu	tagits	bort	från	texten.		
• Brödtexten	är	nu	marginaljusterad.	
• Fig	1	är	omgjord	så	att	siffrorna	nu	är	korrekta.	
• Referenser	på	definitionerna	är	nu	tillagda.	
• Referensen	Byggballe	är	nu	rätt	sorterad	i	referenslistan.	

	
Komplettering	
	
”6.1	och	6.2	Håller	med	opponenterna	om	att	diskussionen	behöver	bli	mer	reflekterande.	Finns	det	
något	som	pekar	på	att	det	ni	redovisar	inte	stämmer?”		
”6.2	Sista	meningen	är	oavslutad.”		
”Diskussionen	behöver	utvecklas	lite	också.	Utgå	från	arbetsgången	och	fundera	på	när	ni	hamnat	i	
valmöjligheter,	vad	hade	kunnat	hända	om	ni	valt	annorlunda	än	det	ni	faktiskt	gjorde?”		
”Saknar	återkoppling	till	problembeskrivningen	i	6.4	Slutsatser	och	rekommendationer”	
	

• Kapitel	6.1	och	6.2	har	kompletterats	för	att	bättre	reflektera	rapporten.	Vissa	
aspekter	i	rapporten	har	ifrågasatts	och	andra	möjligheter	till	att	förbättra	den	har	
lagts	till.		

• Sista	meningen	i	kapitel	6.2	är	nu	komplett	vilket	bara	var	en	miss.	
• Diskussionsdelen	är	nu	längre	och	går	in	djupare	på	saker	och	ting.	T.ex.	finns	nu	en	

förklaring	på	hur	respondenterna	valts,	förklaring	till	varför	och	hur	valet	mellan	
kvantitativ	och	kvalitativ	metod	gjordes,	samt	att	ökning	av	antal	intervjuer	möjligtvis	
hade	gett	annorlunda	resultat.	



• I	metoddiskussionen	har	vi	ifrågasatt	vår	valda	metod	och	vad	vi	hade	kunnat	göra	
mer	annorlunda.	Även	på	resultatdelen	har	vi	ifrågasatt	vad	som	hade	gjort	
resultaten	ännu	mer	bredare	och	trovärdig.	

• Flera	återkopplingar	till	problembeskrivningen	har	nu	gjorts	i	kapitel	6.4.	Där	låg	
prestation,	kundnöjdhet	och	hög	prisfokusering	markeras	tydligt.		


