
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2015/06-SE

Examensarbete 15 hp
Mars 2015

Aktörernas syn på partnering 
i  Kvarteret Frodeparken 
Med fokus på ekonomi, tid och det sociala 

Madeleine Thell



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

The participator view of partnering in Kvarteret
Frodeparken

Madeleine Thell

This report will detail the participator view of partnering in Kvarteret Frodeparken.
Kvarteret Frodeparken is a new construction project being jointly delivered by
Skanska Sverige AB and Uppsalahem AB. The report will focus on the comparison
between the participators view of partnering with an emphasis on common partnering
goals. The report will also focus on the economical benefits, the time benefits and the
social environment benefits you can find in partnering.

The principals of partnering are; participants together make the common goals for the
projects, make ice breaking activities to improve stakeholder engagement and
working with an open economy to find the profitable choice for the project. With a
combination of the three principals the team together decide the best solution for the
project. It result in a higher quality of the project because participators work
together.

The report concludes that both Skanska Sverige AB and Uppsalahem AB acknowledge
that partnering results in a better product, with better quality for the right price.
Although opinions vary on some aspects of partnering all participants have a positive
attitude about partnering and its benefits.
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SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport ska klargöra vilken syn aktörerna i Kvarteret  

Frodeparken, Uppsala har på samverkansformen partnering.  

Medverkande förklarar hur de uppfattar samverkansformen partnering 

med fokus på ekonomi, tid och det sociala. Intervjuer och en enkätunder-

sökning har gjorts för att se om aktörerna i Kvarteret Frodeparken följer 

den partneringdeklarationen som de gemensamt beslutat om i början av 

projektet. 

Grundpelarna i partnering är gemensamma mål och aktiviteter samt 

gemensam ekonomi. Tillsammans tar berörda aktörer fram ett tillväga-

gångssätt som passar projektet. Med hjälp av de tre grundpelarna skaffar 

man sig förutsättningar för att tillsammans klara budgeten och klara  

tiden, med ett bättre arbetsklimat. För att tillsammans kunna skapa ett så 

förmånligt projekt som möjligt är det viktigt att man kan kommunicera 

och samarbeta bra. Därtill är det också viktigt att alla parter siktar mot 

det gemensamma målet och därigenom kan uppnå det önskade  

resultatet. Av denna anledning finns ett behov att analysera aktörernas 

syn på partnering i byggbranschen. 

Resultatet visar att aktörerna i Kvarteret Frodeparken ser många  

fördelar med att arbeta i samverkan. I Kvarteret Frodeparken har de 

kommit långt med partneringen i projekteringen, men i produktionen 

har parterna en bit kvar att gå. Ett av problemen är att de ser på part-

nering på olika sätt och det gemensamma målet är ibland olika från aktör 

till aktör. Dessutom kräver partnering engagemang och delaktighet från 

alla aktörer för att fungera. Alla aktörer måste se till projektets bästa.  

Genom partnering anser aktörerna att man inte sparar in tid eller 

pengar, men man vinner mycket på det sociala bland medarbetarna i och 

med att många medarbetare trivs på sin arbetsplats. Genom detta skapas 

en bättre produkt, en produkt av bättre kvalitet och till rätt ändamål för 

samma pris. För att partnering ska resultera i minskad byggtid och ge 

ekonomisk vinst är det viktigt att arbeta med långsiktiga projekt, som till 

exempel i strategisk partnering där erfarenheter tas till vara och ett bra 

samarbete mellan aktörerna utvecklas. 

 

Nyckelord: Partnering, samverkan, aktörer, gemensamma mål,  

partneringdeklaration.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Svenska byggbranschens mål är att genomföra byggnadsprojekt och  

anläggningsprojekt. Byggkonstruktionernas blandade utformning och 

design kan genomföras på olika sätt men slutprodukten är en  

byggnadskonstruktion, som till exempel ett hus eller en bro. Det gäller 

att alla aktörer samarbetar under byggprocessen för att kunna leverera 

en byggnadskonstruktion. Även om målen under byggprocessen är  

tydliga och gemensamma för alla aktörer så är det inte säkert att man 

strävar åt samma håll.  

Traditionellt bevakar aktörerna ofta sina egna intressen och deras 

mål är att genomföra sin uppgift i byggprocessen. I partnering ska  

aktörerna bevaka projektets intressen och alla aktörer ska sikta mot de 

gemensamma målen. Målet i partnering handlar om att tillsammans 

leverera en byggnadskonstruktion med bra kvalitet som tillfredsställer 

både förvaltare och hyresgäster. Vägen dit kan vara olika men genom att 

aktörerna siktar mot gemensamma mål i partnering skapas en bättre 

kommunikation och ett bättre samarbete då alla vill uppnå samma sak. 

Trots att vi har partnering i byggbranschen idag så siktar inte aktörerna 

alltid mot samma mål. Främsta anledningen till detta är att det finns 

många olika aktörer som till exempel beställare, arkitekter, konsulter, 

konstruktörer eller entreprenörer med flera som trots partnering bevakar 

sina egna intressen. Aktörernas intressen spelar en stor roll i hur  

byggprocessen fortskrider och vad det slutliga resultatet blir.  

Ekonomin påverkar byggprocessen men det finns även andra  

faktorer som har betydelse. Som till exempel design, funktion och  

tillgänglighet. Då ekonomin förändras i partneringprojekt blir målet för 

aktörerna ofta något annat än de gemensamma målen. Aktörerna faller 

då lätt in i det traditionella tillvägagångssättet i byggbranschen och  

bevakar sina egna intressen. Alternativa lösningar som är ekonomiskt 

lönsamt för projektet tas därför inte till vara.  

Tiden i dagens samhälle har också stor betydelse, desto effektivare 

man är desto mer har man att tjäna. Det finns dock både för och  

nackdelar med att förkorta byggtiden. En fördel är att man kan tjäna in 

stora pengar om byggtiden förkortas, samtidigt som nackdelen blir  
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tidsbrist som leder till stress bland medarbetare. Detta kan leda till lägre 

kvalitet på byggnaden och sämre arbetsförhållanden.  

Trivs personalen på jobbet ökar arbetsmoralen och engagemanget, 

vilket leder till ett bättre slutresultat. De sociala faktorerna som leder till 

trivsel är därför mycket viktiga på en arbetsplats och speciellt tydligt är 

det i byggbranschen då man konstant arbetar i en miljö där det krävs att 

aktörerna ska samarbeta. De sociala faktorerna sätts ofta på prov då  

problem uppstår. Hur aktörerna löser problemen och konflikter  

påverkar dessa faktorer. 

Partnering kan då vara en av lösningarna på problemen. I partnering 

vill man att aktörerna ska se till projektets bästa och samarbeta för att nå 

det bästa resultatet. Aktörerna i partnering arbetar därför mot  

gemensamma mål, genomför gemensamma aktiviteter för att lära känna 

varandra och har en gemensam ekonomi. I och med aktörernas  

samverkan i partneringprojekt ökar förutsättningarna för att hålla  

budget och tider, öka kvaliteten och att ge byggherren vad denne önskar.  

I partnering måste alla aktörer i ett projekt vara delaktiga och bidra 

med sina kunskaper för att resultera i projektets bästa kvalité till det 

lägsta priset. Det ger en möjlighet att gemensamt komma överens om 

vilka mål man ska arbeta mot och gemensamt diskutera sig fram till det 

bästa möjliga tillvägagångssättet. Delaktighet och engagemang från alla 

aktörer är grunden till partnering för att nå den bästa kvaliteten.  

Medarbetarna utgör därför en viktig roll i projekt med partnering. 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att ta reda på aktörernas syn på partnering, 

genom att analysera om partneringdeklarationen har följts och att 

analysera om partnering bidrar till ekonomiska, tidsmässiga och sociala 

fördelar.  

Det ekonomiska perspektivet syftar till om man verkligen spar 

pengar på att arbeta i partnering. Tidsmässigt perspektiv syftar till om 

byggtiden verkligen minskar. Kan partnering bidra med en kortare 

byggtid för projektet? Socialt perspektiv syftar till hur medarbetarna  

faktiskt mår när de arbetar i projekt med partnering samt om de tycker 

att det är ett bra arbetssätt. 
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1.3 Mål 

Målet är att genomföra intervjuer, analysera en enkätundersökning och 

göra observationer på Kvarteret Frodeparken för att analysera om  

partneringprojekt är fördelaktigt ekonomiskt, tidsmässigt och socialt.  

1.4 Frågeställning 

1. Hur tycker aktörerna att partnering i Kvarteret Frodeparken  

fungerat i jämförelse med vad man kommit överens om i tre  

punkter i partneringdeklarationens samverkansdel, se Bilaga 6. 

De tre punkterna i partneringdeklarationens samverkansdel som  

analyserats är:  

 Punkt 1: ”Partneringkonceptet skall genomsyra hela projektet från start till 

mål”  

 Punkt 2: ”Respektera varandras yrkesroller och dra nytta av erfarenheter,  

kunskaper och idéer” 

 Punkt 3: ”Hålla öppen, ärlig och konstruktiv dialog” 

Skanska Sverige AB och Uppsalahem AB, 2011, s. 1 

 

2. Är det mer ekonomiskt lönsamt enligt aktörerna att arbeta i  

partnering? 

3. Tycker aktörerna att partnering bidrar med en kortare byggtid? 

4. Leder partnering till en bättre social miljö enligt aktörerna? 

1.5 Material 

Kvarteret Frodeparken är ett projekt som Skanska Sverige AB och  

Uppsalahem AB samarbetar i. Projektet ska genomsyras av partnering 

från start till mål. En närmre analys av hur Kvarteret Frodeparken  

genomfört sin partnering ska göras gentemot vad de skrivit i sin  

partneringdeklaration. Intervjuer, observationer och enkätundersök-

ningar har genomförts med aktörerna i Kvarteret Frodeparken. 

1.6 Metod 

Valet av projektet, Kvarteret Frodeparken, beror främst på att partnering 

ska genomsyras i hela byggprocessen i detta projekt, från anbudet och 

projekteringen till produktionen och förvaltning av byggnaden. Arbetet 

avgränsas därför till att endast aktörer i Kvarteret Frodeparken  
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intervjuas och besvarar enkäten. Detta för att dessa aktörer är de enda 

som kan uttala sig om partneringen i Kvarteret Frodeparken.  

Aktörernas syn på partnering fokuseras kring Kvarteret  

Frodeparkens partneringdeklaration och de ekonomiska, tidsmässiga 

och sociala skillnaderna man kan uppnå i partnering.  

 

1.6.1 Konferens 

Konferensen bestod av en tvådagars Samverkans- och partnering- 

utbildning på Hjortviken, Hindås, Göteborg den 9-10 april 2013, med  

kursledare från Prolog. Arrangörer för konferensen var Prolog och  

Byggherrarna, se Bilaga 1. Syftet med konferensen var att ge grunden till 

vad samverkan och partnering handlar om i byggbranschen. Under  

konferensen har deltagande observationer genomförts med  

kursdeltagarna som resulterade i jämförelser av partnering i teorin och 

verkligheten. Diskussioner under kursen gav verklighetsrelaterade  

exempel på hur det fungerar i verkligheten vilket refereras till i  

rapporten. Kursens deltagare kom från olika företag, hade olika  

arbetsuppgifter, olika bakgrund och erfarenheter inom partnering. På 

konferensen deltog 26 personer. Representerade var bland annat  

konsulter, byggherrar, entreprenörer och representanter från olika  

kommuner. Spridningen av deltagarna på konferensen ger en större  

förståelse över hur partnering fungerar i andra projekt. Detta jämförs 

med hur det fungerar i Kvarteret Frodeparken. 

1.6.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med berörda aktörer inom projektet för att få  

reliabilitet över hur partnering fungerar mellan Skanska Sverige AB och  

Uppsalahem AB i projektet Kvarteret Frodeparken. Det har varit viktigt 

att intervjua de som är mest insatta i projektet för att få en kvalitativ  

studie. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med ett antal 

grundfrågor, se Bilaga 2. Grundfrågorna har haft fokus på Kvarteret 

Frodeparken och faktorerna ekonomi, tid och det sociala, som sedan  

aktörerna har fått pratat fritt om. Detta för att få ett så spontant och  

verklighetsbaserat svar på hur verkligenheten är i branschen och för 

detta projekt. Specifika frågor ställs under intervjuerna till de aktörer där 

det finns behov.  
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Anteckningar gjordes under intervjuerna för att lättare kunna gå  

tillbaka och kontrollera svaren. Svaren analyserades och jämfördes 

gentemot varandra för att komma fram till reliabiliteten av partnering i 

Kvarteret Frodeparken.  

Intervjuurvalet 

12 personer som arbetat med Kvarteret Frodeparken har intervjuats.  

Personerna har arbetat i projekteringen, produktionen eller i både  

projekteringen och produktionen. Personer som arbetat under  

projekteringen benämns med en siffra mellan 1 och 3, personer som  

arbetat i produktionen benämns med en siffra mellan 4 och 7 och  

personer som arbetat med projekteringen och produktionen benämns 

med en siffra mellan 8 och 12.  

1.6.3 Observationer 

Observationer under månadsmöten och veckomöten skedde i största 

möjliga utsträckning för att analysera om partnering genomsyras i  

produktionen.  

1.6.4 Enkät 

En enkätundersökning, se Bilaga 3, från Kvarteret Frodeparken samlades 

in av partneringledaren. Det för att få en överblick över hur alla  

deltagande i projektet tycker det är att arbeta med partneringdeklara-

tionen på Kvarteret Frodeparken. Enkäten gjordes inför en  

uppföljningsworkshop 2012-12-03. Enkäten innehöll en uppföljning på 

två av punkterna i partneringdeklarationen, som kommer kallas Mål 1 

och Mål 2. Mål 1: Respektera varandras yrkesroller och dra nytta av  

erfarenheter, kunskaper och idéer samt Mål 2: Hålla öppen, ärlig och 

konstruktiv dialog. Enkäten innehåller 12 frågor, fråga 1 till 6 tillhör Mål 

1 och fråga 7 till 12 tillhör Mål 2, samt extra plats för exempel till frågorna 

och övriga kommentarer, se Bilaga 3. 

Enkätundersökningen hade innan min analys skickats ut till berörda 

deltagare och sammanställts. Sammanställningen av enkätens resultat 

och kommentarer analyserades och utvärderades.  

1.6.5 Litteraturstudie 

Med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, möten och enkäter  

analyserades samarbetet och därefter utvärderades för att resultera i  
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slutsatsen om partnering är en samverkansform byggbranschen bör  

arbeta mer med som vid liknande projekt som Kvarteret Frodeparken. 

1.7 Ordlista 

Beställare/Byggherre: Beställaren/Byggherren är den som har yttersta  

ansvaret för projektet, den person som enligt lag låter utföra byggnads-

arbeten, rivningsarbeten eller markarbeten. Byggherren har ansvar för 

att arbetet följer lagen och står som uppdragsgivare i kontraktet eller  

förfrågningsunderlaget (Bodin, Hidemark, Stintzing, Annali & Nyström, 

2012).  

 

Entreprenör: En entreprenör tar på sig att utföra ett större arbete, en  

entreprenad beställs av en beställare. I byggbranschen handlar det om 

att bygga en byggnad eller anläggning (Nationalencyklopedin, 2013). I 

ett partneringteam bidrar entreprenören med kunskap till gruppen om 

byggbarhet till rätt pris och att det är praktiskt genomförbart (Fernström, 

2012). 

 

Konsult: En konsult är en person som är sakkunnig inom ett visst ämne. 

Konsulten anlitas för att utföra ett visst uppdrag eller som rådgivare 

inom sitt ämne (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Underentreprenör: En entreprenör som utför ett arbete åt en annan  

entreprenör. Det kan vara en tjänst eller leverans av material med mera  

(Bodin m.fl., 2012). Underentreprenören bidrar med sin expertis och  

moderna lösningar inom det område den är specialiserad i (Fernström, 

2012). 

 

Förvaltare: Person som avser sköta byggnaden när den är färdigställd. 

Den personen är extremt viktigt att sätta fokus på. Då det är deras krav 

och önskemål som ska uppfyllas. Det för att byggherren ska få nöjda  

kunder. Förvaltarens krav och önskemål hjälper till att forma projektet åt 

rätt håll (Fernström, 2012). 

 

Partneringledare: Partneringledaren kan benämnas på många olika sätt 

som till exempel samverkansledare, processledare eller partnering- 

ledare. Den personens huvudsyfte är att planera och genomföra ett  
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uppstartsmöte och startworkshop för att ta fram de gemensamma  

målen, gemensamma visioner, kommunikationsplan, hur man vill lösa 

konflikter och för att få alla att känna sig delaktiga i projektet. Dessutom 

ska partneringledaren involvera alla och få ihop gruppen till ett enat 

team. När teamet går från de teambuildande övningarna och  

diskussionerna är målet att de gemensamt ska fungera som ett lag  

(Fernström, 2012). 
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2. LITTERATURSTUDIE PARTNERING 

2.1 Partnering grundpelare 

Partnering är en samverkansform där alla aktörer i byggprocessen  

samarbetar mot gemensamt uppsatta mål. Det huvudsakliga målet för 

aktörerna är att tillsammans genomföra byggprocessen på det mest  

fördelaktiga sättet och samarbeta för att nå det bästa resultatet.  

Partnering kan användas i alla entreprenadformer. Hur många faser av 

projektet som innehåller partnering är valfritt. Till exempel kan projektet 

delas upp, vissa faser kan därför upphandlas med partneringvillkor och 

andra inte. Vid andra fall kanske man vill att hela projektet skall  

genomsyras av partneringvillkor. Partnering beskrivs som: 

”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 med stor tillit.”  
    Fernström, 2012, s. 19 

Partneringens grundpelare är att arbeta med gemensamma mål,  

gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi. Grundpelarnas syfte 

är att skapa möjligheter till att lyckas i ett projekt (Olsson, 2012). 

2.1.1 Gemensamma mål 

Tanken är att alla berörda aktörer tillsammans ska skapa de  

gemensamma målen. De gemensamma målens innehåll utformar man 

gemensamt och de är specifika för det projektet. Målen resulterar i en  

partneringdeklaration eller i ett partneringavtal som alla berörda aktörer 

och vid behov externa sakkunniga personer skriver under. Efter det ska 

alla aktörer arbeta för att uppfylla de gemensamma målen till bästa  

möjliga sätt för projektet. De berörda aktörerna är ofta nyckelpersoner i  

projektet, vilka har en betydande roll för projektets samverkan (Olsson, 

2012). 

2.1.2 Gemensamma aktiviteter 

För att komma fram till och hitta det bästa sättet att uppfylla de  

gemensamma målen arbetar man i partnering med gemensamma  

aktiviteter. Aktiviteterna skapar forum för att lära känna varandra och 

för att få tillfälle att diskutera de gemensamma målen. På aktiviteterna 
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besvaras även frågor som kommer upp under tidens gång.  

Gemensamma aktiviteter kan till exempel vara teambuildande  

aktiviteter och samarbetsövningar. Ofta förekommer en startworkshop 

vid starten av projektet. Efter startworkshopen har man kontinuerliga 

workshops och teambuildande aktiviteter löpande under projektets gång 

(Olsson, 2012). 

Konflikthantering och riskhantering är saker som bör hanteras under 

workshopen i förebyggande syfte. I partnering försöker man hantera 

konflikter innan de uppstår och om de uppstår försöker man hantera 

dem på lägsta möjliga nivå enligt konfliktrappan. Konflikttrappan går ut 

på att lösa problemet med de som äger dem, det vill säga på lägsta  

möjliga nivå. Kan man inte lösa problemet på lägsta nivå går man efter 

två till tre dagar upp till nästa beslutsnivå, till exempel till teamgruppen, 

projektgruppen eller vid behov högst upp till styrgruppen (Fernström, 

2012). 

De gemensamma riskerna i projektet bör beaktas och diskuteras för 

att man tillsammans ska kunna avgöra vilken den bästa lösningen bör 

vara. Detta leder till att entreprenören inte behöver ta betalt för de risker 

de tar i ett traditionellt projekt samtidigt som de inte får betalt för  

riskhöjande kostnader som aldrig bryter ut i ett projekt. Från beställarens 

sida elimineras dennes avvikelser i förfrågningsunderlaget, det är för att 

man har en öppen diskussion genom hela projektet om vilka riskerna är. 

Allt hänger ihop med att det alltid ska finnas en strävan efter ständig 

förbättring för projektet. Att man delar med sig av sina erfarenheter och 

sätter fokus på vad som är bäst för hela projektet och inte för sin egen del 

(Olsson, 2012).  

 

”Arbetssättet ska präglas av att aktörerna gemensamt med kunden ser till att  

slutprodukten blir den bästa möjliga utifrån de ekonomiska ramar som gäller för  

byggherren/förvaltaren. ”  

    Olsson, 2012, s. 27 

2.1.3 Gemensam ekonomi 

I partnering arbetar man med en gemensam ekonomi. Öppna böcker,  

öppen ekonomi och öppenhet mot varandra ska leda till bättre samarbete 

och mindre risktagande för båda parter, win-win för alla. Att  

arbeta med öppna böcker och öppen ekonomi ska inge förtroende för 
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båda parterna, då de delar med sig av hur deras ekonomi ser ut i det 

specifika projektet. Viktigt är dock att poängtera att partneringens  

gemensamma ekonomi inte endast handlar om pris utan även om  

upphandling av mjuka parametrar som säkerhet, energikrav och nöjda 

kunder (Olsson, 2012). 

I den gemensamma ekonomin tar man upp vad som ingår i  

riktprisets rörliga del och fasta del samt om incitament och/eller bonusar 

som ska förekomma i projektet. I andra fall kan fast pris användas. Vid 

fast pris sätts projektets slutsumma och den summan ska man inte  

överskrida (Olsson, 2012). Gemensamma ekonomin skapar möjlighet för 

projektet att hitta det mest förmånliga priset då alla aktörer till exempel 

visar sitt inköpspris för material (Abrahamson, 2010). 

 

Incitament, bonusar och procentuellt påslag 

Partneringens ersättningsformer varierar. Det finns många varianter 

men för att beställare och entreprenörer ska arbeta bättre i projektet kan 

man bland annat i partnering prata om incitament, bonusar och  

procentpåslag. 

Incitament och bonusar ska verka som en morot för medarbetarna. 

Med ett incitament delar de olika parterna på vinsten respektive  

förlusten. Vanligt är att man tillsammans sätter upp ett jämförelsebelopp 

på vad projektet bör kosta. Jämförelsebeloppet är ett pris på vad man tror 

hela projektet ska kosta, ett riktpris. Projektets verkliga kostnader  

jämförs sedan med riktpriset. På så vis kan man tydligt se om man gjort 

en vinst eller en förlust i projektet. Hur stor andel av vinsten eller  

förlusten, incitamentet, vardera part får beror på överenskommelser i det 

enskilda fallet (Lima, 2007). 

Alternativt ger man medarbetarna bonus om man identifierar  

mervärden i projektet. Vad mervärdet i projektet är kommer man  

gemensamt fram till vid projektstart men beställaren bör alltid bestämma 

över om det bör ges ut eller inte. Därför är det viktigt att fastställa tydliga 

mål vid start som ger bonus om de uppnås. Det kan till exempel vara 

tidsvinster, ökningar i nöjdkundindex, minskade olyckor, arbetsmiljö, 

samarbetsförmåga med flera. Bonus kan man använda i olika  

riktpriskontrakt och går att kombinera med incitament (Olsson, 2012). 
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Ytterligare ett alternativ kan vara att man betalar entreprenörens  

arbete med löpande räkning. Ett procentpåslag på det slutliga priset 

och/eller bonusar blir då vinsten för entreprenören. Fördelen med  

löpande räkning med procentpåslag är att beställaren inte ska betala mer 

än vad projektet kostar att bygga samt vinsten till entreprenören. Det 

krävs dock stor tillit från beställarens sida till entreprenören för att man 

ska kunna ha ett procentpåslag på en löpande räkning, eftersom  

entreprenörens vinst i praktiken blir större desto mer projektet kostar. 

Alternativet kan vara att man gör upp om en fast vinst för entreprenören 

(Liman, 2007).  

2.2 Olika former av Partnering 

2.2.1 Partnering 

Det finns många benämningar på partnering som exempel  

förtroendeentreprenad, utökad samverkan, partneringsamarbete,  

partneringsamverkan (Fernström, 2006). Vad som ingår i en partnering 

är individuellt för varje enskilt projekt. Viktigast är dock att man följer 

grundpelarna, att ha gemensamma mål, gemensamma aktiviteter och en 

öppen ekonomi. Vad som står under dessa kategorier är upp till de som 

är delaktiga i partneringdeklarationen att besluta om.  

2.2.2 Utökad samverkan 

Partnering på anläggningssidan kallar man ofta för utökad partnering. 

Förnyelser i anläggningssektorn, FIA, har kommit fram till ett sätt att  

arbeta med samverkan på anläggningssidan. Processen är densamma 

som i partnering men man går under Trafikverkets speciella  

arbetsformer och avtal (Trafikverket, 2006). Skillnaden i partnering och 

utökad samverkan är att man i utökad samverkan arbetar med optioner. 

Det innebär att har man framgång i ett projekt kommer man säkerligen 

få fler projekt (Fernström, 2012). 

2.2.3 Strategisk partnering 

Strategisk partnering är en långsiktig samverkan som bygger på  

erfarenhet mellan två eller fler aktörer. Samma aktörer utför fler än ett 

arbete tillsammans. Detta skall framförallt medföra att man kan lära sig 

av tidigare felsteg och ta vara på erfarenheter till nästa projekt. Ett mer 
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kvalitativt och effektivare arbete bör därför kunna genomföras till nästa 

projekt man har tillsammans (Fernström, 2012). 

I jämförelse med traditionellt samarbete tar man det i strategisk  

partnering till en annan nivå. I strategisk partnering behandlar man  

frågorna på en taktisk och strategisk nivå istället för på en operationell 

nivå, se Bilaga 4. Ett bra exempel är att på operationell nivå handlar det 

om att med minsta möjliga resursåtgång ”göra saker rätt”(Rhodin, 2012, 

s.6), medan på taktisk och strategisk nivå handlar det om att ”göra rätt 

saker” (Rhodin, 2012, s.6) med mer fokus på vad kunden värderar. På 

taktisk och strategisk nivå kan man därför arbeta mot mer långsiktig  

utveckling och ständig förbättring.  

Strategisk partnering kan beskrivas genom en modell som har sju  

delar, Strategi, Tillhörighet, Rättvisa, Integration, Jämförelse, Projektprocesser 

och Återkoppling. För att få ut det mesta av samarbetet i strategisk  

partnering är det viktigt att inkludera alla delar i modellen (Rhodin, 2012, 

s.6). 

Strategi: Strategi står för ett strategiskt team. De som medverkar i  

teamet måste tänka långsiktigt och ta övergripande beslut för att nå  

målen. Råd är att ha möten en gång eller varannan månad. Dessa  

personer ska utveckla målen, arbetssätt och huvudprocesser i  

samarbetet. Teamet bör sitta i samma lokal eller delvis sitta  

tillsammans (Rhodin, 2012).  

Tillhörighet: ”den som tillför tillhör” (Rhodin, 2012, s.7). Tänk på vilka 

som är nyckelpersonerna i projektet, nyckelpersonerna ska vara med. 

Vilka det är beror på projektet. Tillför någon något borde den vara med 

men har man redan en person med likadan kompetens, så är  

frågan om det då verkligen är en nyckelperson. Nyckelpersonen själv 

måste ha egenskap att kommunicera, så kunskaper och erfarenheter inte 

går till spillo utan tillför gruppen och projektet något (Rhodin, 2012). 

Rättvisa: Rättvisa står för att man måste finna balansen på vilka krav 

man kan belasta de olika parterna med. Större företag kan då ha en  

fördel, i jämförelse med mindre företag på grund av att de inte klarar av 

utvecklingskostnader och risker (Rhodin, 2012). 

Integration: Ett bra samarbete får man om man integrerar med 

varandra. Integration betyder att man måste arbeta över gränserna, den 

som är bäst lämpad ska få ta ansvaret. Ett måste är att skapa  

förutsättningar för att alla ska kunna delta i teamet (Rhodin, 2012).  
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Jämförelse: För att ständig förbättra sitt arbete är det bra om man får 

något att jämföra med. Några parametrar som är viktiga för projektet och 

enkla att mäta ger en bra avstämning i projektet, chansen att nå det bästa 

resultatet ökar då. Att göra studiebesök och jämföra sig med andra 

skapar förutsättningar till att nya idéer och innovationer uppstår  

(Rhodin, 2012). 

Projektprocesser: Eftersom det i partnering finns forum att mötas och 

diskutera så finns det även möjlighet att processen effektiviseras och  

förbättras. I strategisk partnering är det en ständig process där man vill 

uppnå det bästa sättet att genomföra saker. I ett traditionellt bygge löser 

man problemet utan att reflektera över om det finns bättre sätt att lösa 

det på (Rhodin, 2012).  

Återkoppling: Återkoppling gör man för att ta vara på goda idéer och 

inte göra om samma misstag en gång till. Återkopplingar bör därför  

systematiseras så att det verkligen sker och formas kring det man vill 

uppnå (Rhodin, 2012). 

2.3 Genomförandet av partnering 

Partnering är en anpassningsbar samarbetsform. Vad partnering är för 

en person behöver som tidigare nämnts inte vara detsamma för någon 

annan. Startskedet är därför viktigt, då ska man bestämma vad som  

gäller och inte gäller i avtalet och se till att alla aktörer är medvetna om 

vad som beslutats. Samarbetet och utformningen gör man tillsammans, 

beställaren, entreprenören och konsulter. Dessa spelregler och  

överenskommelser kan man alltid komma tillbaka till senare i  

byggskedet (Fernström, 2012). 

Det som är viktigt att veta när man går in i ett partneringprojekt är 

att om man får ett anbud kan inte entreprenören räkna med att de ska få 

bygga hela projektet. Beställaren kan ställa krav på entreprenören att den 

måste bevisa att deras arbete fungerar bra i en del, innan de får  

genomföra resterande del av projektet. Dessa villkor ska dock tydligt 

framgå av beställarens krav innan uppdraget ges (Fernström, 2012). 

2.3.1 Hur man genomför ett partnering projekt 

Ett anbuds innehåll bestäms av beställarens krav. Är det krav på  

partnering så kan anbudet se annorlunda ut jämförelse med ett  

traditionellt anbud. Till skillnad från traditionella anbud innehåller  
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anbudet fler ”mjuka parametrar”, som organisationens uppbyggnad,  

erfarenhetsprojekt eller vilka visioner organisationen står för. Anbudet 

visar också vilka kostnader som förslagsvis bör vara fasta eller löpande. 

Någon gång under anbudstiden brukar ofta beställaren och anbuds- 

givaren gå igenom hur man tolkar anbudet, speciellt samverkansdelen 

och hur man tänkt arbeta med den (Olsson, 2012).  

Får man uppdraget och partnering villkor är ett krav, börjar  

samverkansprocessen redan nu. Kontraktet undertecknas och ofta  

startar man upp med ett startmöte och workshop med nyckelpersonerna. 

Det är personer som ombud och företrädare för kvalitetsstyrning och 

miljöstyrning hos beställaren samt entreprenören, konsulten och viktiga 

leverantörer. Startmötet och workshopen ska ge klarhet i vad det  

gemensamma målet är för projektet, hur man får en effektiv samverkan 

och hur man praktiskt ska få samverkan att fungera samt inleda en  

gemensam riskanalys och lära känna varandra. Många gånger bildar 

man efter detta en samverkansgrupp som ses ungefär en gång i  

månaden, men det kan se olika ut beroende på vilket projekt man arbetar 

i. I samverkansgruppen ingår ofta platschef, beställarens projektledare, 

projekteringsledare, projektansvariga för ekonomin och processledare 

för samverkansdelen (Olsson, 2012).  

För hela projektet är det som sagt viktigt med teambuildande  

aktiviteter. Gott samarbete och goda relationer mellan varandra ska 

kunna leda till ett bättre resultat. Grunden till ett effektivt samarbete är 

att medarbetarna är engagerade och faktiskt vågar ge konstruktiv kritik 

och kan ta en konflikt vid behov. Det försöker man förbereda  

medarbetarna för genom att prata om konflikthantering och  

gemensamma syftet med projektet under de teambuildande  

aktiviteterna och workshops (Olsson, 2012).  

I flera fall skapar man en grupp för att ta hand om riskanalyser i  

projektet och även en kommersiell uppgiftsgrupp. Då öppen ekonomi är 

en del av partnering kommer riskerna i riskanalysgruppen att behandlas 

annorlunda gentemot vid en traditionell riskanalys. Den öppna  

ekonomin och gemensamma riskdelen bidrar till att man tillsammans  

arbetar mot den bästa lösningen på det som hänt istället för att bara  

fokusera på sina egna arbetsuppgifter. På så vis slipper entreprenören 

ofta stå för prisändringar i produktionstekniska risker och beställaren 

slipper ofta stå för risker som blir i avvikelser från förfrågningsunder-
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laget. Vem som ansvarar för att det bli ändringar i riktpriset bestäms av 

det avtal man har mellan parterna (Olsson, 2012).  

För att få riskanalysen så effektiv som möjligt vill man att personer 

som arbetar praktiskt med projektet ska medverka, det kan bland annat 

vara projektledare, projekteringsledare, platschef, arbetsledare och  

entreprenadingenjörer. Dessa personer har också en plikt att berätta om 

risker och möjligheter som de ser kan uppkomma. Arbetar man med  

gemensamma riskpotter i ett projekt kan man fördela dem antingen till 

incitamentet eller till riktpriset. Händer det till exempel att man har för 

låg arbetstakt och störningar på grund av väderförhållanden så placeras 

ofta dessa kostnader i incitamentet. Om det blir prisutveckling på  

marknaden eller lönehöjningar så justeras de ofta in i riktpriset. Att  

arbeta med gemensam riskpott bidrar till att samtliga parter arbetar med 

att minimera riskerna och hitta lösningar för att slippa använda  

riskpengarna man lagt undan i projektet. Detta för att man i slutänden 

delar på de riskpengar som är över (Olsson, 2012). 

Till de ekonomiska frågorna utses det ofta en grupp som har ansvar 

över dessa. De kontrollerar hur projektet går ekonomiskt. De  

ekonomiska frågorna måste fungera, då det inte finns något som  

försämrar klimatet i en grupp så mycket som när man inte har kontroll 

över projektets kostnader. Denna grupp ska stämma av kalkyler,  

upptäcka avvikelser i kalkyler, ta upp vilka åtgärder man bör göra eller 

om det finns alternativa lösningar (Olsson, 2012).  

Målstyrningen i ett projekt bör genomföras med en metod man  

gemensamt kommit fram till i projektets början, och varje månad bör 

man kontrollera hur projektet ligger till utifrån beräknad tidplan. Dessa 

möten är till för att se problemen i tid och för att kunna åtgärda dem så 

fort som möjligt (Olsson, 2012).  

För att ständigt arbeta mot förbättringar är en uppföljning av  

projektet och slutseminarium på ungefär en dag något man bör avsluta 

sitt projekt med. Frågor som bör behandlas är: 

 ”Hur ser måluppfyllelsen ut? 

 Vad fungerade bra? 

 Vad fungerade mindre bra? 

 Vad har vi lärt oss? 

 Vill vi samverka enligt denna modell i fortsättningen? 

 Förslag till förbättringar av samverkansdelen i kommande  
projekt.” 
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Olsson, 2012, s 114 

 

Viktigast är dock vid partnering att man under projektets gång tar till 

vara på om medarbetare ser risker och förändringar som påverkar  

projektet. Detta bör komma upp till ytan så fort som möjligt för att  

minimera rubbningar som kan påverka projektet negativt. Gemensam 

målstyrning och riskanalys med alla medarbetare bör därför bokas in  

redan efter startmötet. Detta för att kunna ta hand om fallgropar man 

stöter på under projektets gång och göra något åt det så fort som möjligt. 
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3. Kvarteret Frodeparken 

3.1 Bakgrund  

Uppsalahem AB gjorde en förfrågan på funktionella, kvalitativa,  

prisvärda och estetiskt tilltalande hyresbostäder. Skanska Sverige AB  

lämnade anbud på förfråga och fick anbudet, från och med då startade  

deras samarbete. Projektet är upphandlat enligt lagen om offentlig  

upphandling och partnering var ett krav i förfrågningsunderlaget.  

Kvarteret Frodeparken ska stå färdigt senast 30 december 2013. 70  

hyresrätter, en förskola samt lokaler i markplan byggs i centrala Uppsala, 

se Bilaga 5. Tomten avgränsas av Stationsgatan, Strandbodkilen,  

Salagatan och i väst gränsar de mot Uppsala Entré (Uppsalahem, 2013).  

Med Uppsalahem AB:s anbudsförfrågan och Skanska Sverige AB:s 

anbud på Kvarteret Frodeparken har parterna tillsammans kommit fram 

till deras sätt att arbeta i partnering. Det har bland annat resulterat i en 

gemensam partneringdeklaration som innehåller gemensamma mål för 

projektet, se Bilaga 6. 

3.2 Uppsalahem AB:s anbudsförfrågan 

Uppsalahem AB gick ut med en anbudsförfrågan på, ”Prekvalificering 

och upphandling gällande projekt som ska genomföras i  

samarbetsformen partnering” (Uppsalahem AB, 2010). I anbudsför- 

frågan är deras projektidé att: 

 

”Uppsalahem AB vill redan från programstadiet genom dialog/samver-
kan med samtliga parter bygga nya bostäder i Frodeparken. Idén är att  
genom samlad gemensam kompetens och nytänkande åstadkomma funkt-
ionella, kvalitativa och estetiskt tilltalande hyresbostäder till en prisvärd 
boendekostnad.” 

Uppsalahem AB, 2012, s. 4  

För att nå projektets kostnadseffektivaste lösningar har Uppsalahem AB 

en tanke att kostnadsstyrningen skall ske med full insyn från parterna. 

Samtidigt vill man ta tillvara på entreprenörens erfarenheter och  

intressenters kompetens. Första prioritet för medarbetarna ska vara  

projektets bästa. Därför ställer Uppsalahem AB höga krav på  

projektdeltagarnas förhållningssätt, förmåga, kompetens, engagemang 
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och ambition att arbeta i samverkan, kreativt och öppet (Uppsalahem 

AB, 2010).  

Uppsalahem AB vill uppnå ett djupare samarbete och fullständig  

öppenhet mellan parterna i ett så kallat samverkansentreprenad eller 

partnering. Vilka parter som ska ingå i en samverkansentreprenad eller 

partnering ska Uppsalahem AB gemensamt med entreprenören  

besluta (Uppsalahem AB, 2010).  

Uppsalahem AB ställer krav på organisation, referens projekt  

samverkan och samarbetsförmåga, ekonomi, ekonomisystem,  

förändringsvilja, projekteringsrutiner och referensprojekt (Uppsalahem 

AB, 2010).  

3.3 Skanska Sverige AB:s anbud 

Skanska Sverige AB, Skanska, svarade på anbudsförfrågan med ett  

anbud 2010-11-04, Skanskas svar på Uppsala Hems inbjudan Anbud Kv.  

Frodeparken.  

Skanska anser att de har mycket att tillföra i ett projekt som Kvarteret 

Frodeparken för att de är starka och flexibla i sitt sätt att samarbeta. De 

erbjuder bred kompetens och erfarenheter från olika typer av  

byggnadsprojekt samt att man kan ha nytta av erfarenheter från deras  

interna nätverk (Skanska Sverige AB, 2010).  

Skanska vill skapa ett bra samarbete med Uppsalahem AB främst  

genom en bra dialog. I de inledande delarna föreslår Skanska att genom-

föra ett startseminarium med nyckelpersonerna i projektet där man ska  

behandla områden som: 

 ”Förväntningar. 

 Besluta de gemensamma målen. 

 Besluta ansvarsområden. 

 Förklara samverkan så alla förstår och accepterar och stödjer arbetssättet.  

 Planera kommande aktiviteter som uppföljningsmöten, förbättringsförslag och 

enkätundersökningar.” 

Skanska Sverige AB, 2010 

Med aktiviteterna i ett startseminarium vill Skanska skapa engagemang 

för projektet som i sin tur ska spridas till alla berörda. Liknande  

seminarium föreslås genomföras vid produktionsskedet (Skanska  

Sverige AB, 2010). 
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Konflikter vill de lösa på lägsta nivå. Gemensamt ska man ta beslut 

om vilka entreprenörer och leverantörer man ska handla upp. En  

gemensam riskanalys ska genomföras och erfarenheter vill man ta  

tillvara i ett slutseminarium (Skanska Sverige AB, 2010).  

I anbudet finns referensprojekt, förslag på hur organisationen ska se 

ut, Cv:n på de som Skanska föreslår ska medverka i organisationen.  

Anbudet behandlar även ekonomi och inköpsstyrning, förändringsvilja 

och nytänkande, projekteringsrutiner och kvalitetssystem. Under dessa 

rubriker framgår Skanskas visioner inför detta projekt och hur de vill gå 

till väga. 

Skanskas samverkansupplägg i anbudet är ett förslag på hur de kan 

arbeta och något de är flexibla att ändra. För hur man ska gå tillväga i 

Kvarteret Frodeparken vill de anpassa tillsammans med Uppsalahem AB 

efter man fått anbudet.  

3.4 Organisationen 

Ett övergripande organisationsträd för hur projekteringen på Kvarteret 

Frodeparken ser ut finns i Bilaga 7 och ett övergripande organisations-

träd för hur produktionen ser ut finns i Bilaga 8. 

I projekteringen består organisationen av en projektledning, en  

projekteringsgrupp ledda av en projekteringsledare och en extern  

partneringledare. I projektledningen finns en representant från Skanska 

och en representant från Uppsalahem AB. Projektledningen har  

övergripande ansvar för Kvarteret Frodeparken. Tillsammans sätter de 

ihop en projekteringsledning, som har ansvar för projekteringen.  

Partneringledarens roll är att komma in vid starten av projektet och  

genomföra en startworkshop. Under startworkshopen struktureras  

projektets gemensamma mål upp och projekteringsledningsgruppen  

sammansvetsas. I projekteringsgruppen sitter arkitekter, konsulter,  

underentreprenörer och en representant från produktionen. Gemensamt 

kommer de fram till hur Kvarteret Frodeparken ska utformas (Ekström, 

2013).  

I organisationsträdet för produktionen är det samma projektledning 

som i projekteringen, de har fortfarande övergripande ansvar för  

projektet. Den som har ansvar för produktionen är produktionschefen. 

För att genomföra projektet i produktionen tar produktionschefen hjälp 

av produktionsledare, underentreprenörer och en projektingenjör.  
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Produktionsledaren leder i sin tur yrkesarbetarnas arbete. Partnering- 

ledarens roll i produktionen är flexibel och varierar från projekt till  

projekt. Hur mycket partneringledaren deltar i möten och arrangerar  

partneringträffar varierar utefter behov och överenskommelser i  

projektet (Ekström, 2013). 
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4. ANALYS 
Intervjuerna resulterade i många intressanta synpunkter och olika  

infallsvinklar på intervjuunderlagets frågor. De relevanta synpunkterna 

tas upp i analysen. Analysen refereras till intervjuer, se sammanfattande 

tabell av alla intervjuer i Bilaga 9. Enkäten och konferensens resultat  

behandlas i diskussionen.  

4.1 Intervjuer 

Tankarna kring om partnering passar alla projekt hade de intervjuade  

väldigt olika svar på. Majoriteten tyckte att i komplicerade och större 

projekt passade partnering. Majoriteten föredrog också att arbeta i  

partnering på grund av det givande arbetssättet. Person 12 förklarar att:  

 

”Det som är bra med partnering, är projektet. De är det totala projektet som ska gå bra. 

Om det är jag som gör jobbet eller person x, person x eller person x eller vem det är, de 

är mer oväsentligt. Någon måste göra vissa saker, då får man göra det bästa av de hela.”  

               Person 12, 2013-04-11 

4.1.1 Vad är partnering och erfarenheter inom partnering 

Utifrån observationer av intervjuerna har alla som deltagit haft en positiv 

bild av vad partnering innebär. Till exempel tycker Person 11 att part-

nering ger ”Mer delaktighet, man blir mer engagerad över sitt eget skrå” 

(Person 11, 2013-04-12). Finns engagemanget och det gemensamma  

tänket skapar det möjligheter i projektet. Intervjuade har uttryckt att 

partnering är ett bra sätt att arbeta på och något de vill arbeta mer med i 

framtiden. I partnering tycker de att man optimerar aktörernas  

kunskaper, tar vara på erfarenheter av varandra och tar mindre risker. 

Person 4 säger att ”Partnering är egentligen ett sätt att samverka på  

projekt för att alla parter ska få så bra ekonomiskt resultat som möjligt. 

Beställaren i det här fallet får det som de tror att de beställer. Att man är 

överens om vad de beställer” (Person 4, 2013-04-12). Person 12 berättar 

också att ”Man får en bättre produkt, slutprodukten är mera en produkt 

som vi är nöjda med, en produkt som vi känner att det är rätt produkt 

för det ändamålet och framförallt vet vi vad den kostar. Vi säkerställer  

kostnaden.” (Person 12, 2013-04-11). 

Erfarenheten av partnering bland de intervjuade är varierande. Det 

finns personer som genomfört många partneringprojekt och vissa som 
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det är helt nytt för. Delaktigheten i partneringövningarna som skett är 

olika från person till person och beror bland annat på vilken arbetsupp-

gift de haft. Ett par påpekar att man är i en övergångsperiod och att  

partnering är något nytt som måste arbetas mer med i byggbranschen då 

det i nuläget har sina brister på grund av okunnighet och oklarheter i hur 

man arbetar i partnering. 

4.1.2 Kvarteret Frodeparken 

Över lag har samarbetet fungerat väldigt bra i Kvarteret Frodeparken. 

Inga större konflikter har inträffat. Problemen som tagits upp har gått att 

lösa. Problem som uppstått är bland annat kommunikationsmissar, fel i 

ritningarna och tidplaner som inte är gjorda i tid. 

Kommunikation 

Konflikterna har lösts på olika sätt och det är blandade känslor över hur 

det har gått till. Flertalet intervjuade anser att kommunikationen och 

samarbete för det mesta fungerat bra i detta projekt. I positiva fall har 

personen i fråga kunnat säga ifrån och fått gehör och sedan svar på sin 

fråga. I andra fall har personen i fråga inte känt sig hörd trots upprepade 

förfrågningar eller inte fått tillfälle att komma till tals.  

Medverkandet under projekteringen verkar hög och alla verkar  

känna att arbetsbördan varit rättvis. Många av aktörerna förklarar att  

deras åsikter har kommit upp på möten och behandlats. Under produk-

tionen har det skett mindre möten än under projekteringen med hela  

ledningsgruppen vilket har lett till en del obesvarade frågor från olika 

håll. Därför har kommunikationen inte varit lika bra under produk-

tionen. Det har visat sig att det funnits brister i handlingar som kommit 

ut i produktionen på Kvarteret Frodeparken. Vilket skapat frågetecken 

hur man ska genomföra saker och vilka produkter man ska använda i 

produktionen. Olika aktörer förklarar att berörda aktörer har vid frågor 

kontaktats via mail, men svaren har varit fåtaliga och sena från vissa håll. 

Detta upprepande moment som skett har gjort att engagemanget försvin-

ner mer och mer och känslan fås att arbetsfördelningen helt har lämnats 

över till ena partens sida. Det poängteras även att intresset att engagera 

sig i olika frågor ibland är stor och ibland liten, det beror på vad frågan 

gäller. Anledningen spekuleras det i, det kan bero på brist av tid, kun-

skap eller något annat. Personen som frågade och inte fått något svar, 
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säger att de tappade engagemanget för att de inte fick något besked alls. 

Hade motparten till exempel förklarat att den inte hade tid att i nuläget 

ta tag i den frågan eller att den inte hade kunskap i det ämnet skulle en 

högre förståelse infinna sig hos personen som frågade. Det är fler  

personer som upplevt samma problem, men då ska man också ha i 

åtanke som Person 4 säger att ”Vi har kört ett halvår nu. Det har varit 

ganska lite konflikter, det får man kanske se som att det har flutit på 

ganska bra”(Person 4, 2013-04-12). Dock tycker Person 4 att man skulle 

kunna arbeta mer för att få det bättre.  

Ansvarsfördelning 

Person 2 tyckte att det ibland finns otydligheter i vem som har ansvar 

över vissa saker och vem som ska leda gruppen framåt eftersom man i 

projekteringen har delat på ansvarsrollen. Person 2 förklarar att man 

ibland behövde komma igång med vissa saker och då fanns ingen som 

ledde arbetet framåt. Detta kan kopplas till vad Person 8 tycker man 

borde tänkt på vid projekteringen av Kvarteret Frodeparken.  

 

”Tydliga beskedstidsplaner, hur länge kan vi utreda om den här fasaden, 
vi kan göra den i två månader sen måste vi köpa den. I vissa fall finns det 
moment som vi utredde för länge.” 
    Person 8, 2013-04-26 

 

Det Person 8 menar är att man måste ta tag i saker och besluta saker, man 

kan inte alltid argumentera fram och tillbaka hur länge som helst. Här 

känns det som Person 2 och Person 8 upplevt samma sak, då de inte  

kommit framåt trots att ämnet har diskuterats i gruppen. Person 10 säger:  

 

”Det man vill få ut är att man jobbar lite gränsöverskridande, man tänker 
lite utanför sin box. Kommer med lite idéer och förslag. Men fortfarande 
jätte viktigt att veta vem som har ansvaret.” 
    Person 10, 2013-04-19 

 

Att inte veta vem som har ansvar och att inte våga säga ifrån leder till 

otydligheter och kan vara början till en konflikt. Rent allmänt tycker  

Person 10 att det är extremt viktigt i partnering att veta vilka roller alla 

har och vem som ska fatta besluten samt förklara för varandra och  
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berätta vad konsekvenserna blir av en ändring. Missförstånd uppstår lätt 

om man inte är tydlig. 

Möten 

Mötena under projekteringen har varit regelbundna och majoriteten har 

deltagit på dessa möten. Många tycker att det har varit lagom med  

möten men att man måste finna balansen i hur många sammankomster 

man ska ha, om de är relevanta och i sådant fall vilka som ska delta. 

Person 9 frågades under intervjun ifall man var tvungen att träffa alla 

och om det fanns behov av att träffa alla. Svaret blev att de aldrig  

träffades alla tillsammans. Behovet till att träffa alla tyckte Person 9 

kunde vara nödvändigt i vissa fall. Det ska inte uteslutas men Person 9 

sade samtidigt att: 

 

”Det är inte så lätt att samla alla, vi är här idag ungefär 50 ute och 20 till i 
projektering och så har vi 20 till, då är vi alltså nästan 100 personer. I vilket 
forum ska man träffa 100 personer och få någonting ut av det. Och  
dessutom om man nu skulle kalla till ett sådant möte så tror ju jag att det 
inte kommer 100 iallafall.” 

Person 9, 2013-04-29 

 

En annan vinkel som kommer fram från Person 10 då vi pratar om att 

Kvarteret Frodeparken inte haft så mycket möten med alla under  

produktionen är att det kan betyda att behovet av att ha möten inte finns 

och att det är ett tecken på att det i projektet är väldigt bra. Person 10 

påpekar också att ha för få möten: 

 

”Det är inte heller bra, det är bra att träffas även om man inte har något att 
ta upp. Det är som att hålla igång vilken relation som helst. Man måste 
jobba även på en sådan här relationen för att det ska fungera.” 

Person 10, 2013-04-19 

 

Person 10 tror inte att Kvarteret Frodeparken haft problemet med för få 

möten, då man kommit överens väldigt bra. 
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Erfarenhet 

Erfarenhet hos olika aktörer verkar ha tagits tillvara bättre under  

projektering än under produktionen. Partneringens tanke att samarbeta 

och dela erfarenheter i projekteringen verkar ha fungerat väl. Person 3  

tycker att det tas till vara på erfarenheterna fram till produktionens  

början. Person 3 med flera poängterar att i produktionen finns många 

gånger bonusackord vilket gör att partnering i produktionen har svårt 

att sprida sig. Person 5 säger:  

 

”Det är bra firmor som vi handlat upp. Firmor som vi jobbat med tidigare, 
så vi har redan ett bra samarbete. Nej, det har inte varit ett bristande  
engagemang från någons sida.”  
    Person 5, 2013-04-24 

 

Vilket innebär att man i Kvarteret Frodeparken utnyttjar sig av de  

erfarenheter man har inom gruppen om bland annat aktörer de arbetat 

med tidigare, för att projektet ska flyta på bra. Person 5 tycker även att  

arbetsbördan är jämt fördelad mellan aktörerna och att engagemanget är 

bra. 

Yrkesarbetarna 

Ett problem som återupprepas är att yrkesarbetarna är den svåraste 

gruppen att engagera i partneringprojekt. I Kvarteret Frodeparken har 

flertalet av yrkesarbetarna inte deltagit i någon partneringträff. Person 9 

berättar om yrkesarbetarna att ”De flesta går till jobbet för att göra ett bra 

jobb”(Person 9, 2013-04-29). Yrkesarbetare vill ofta göra saker de kan 

vara stolta över. Diskussionen fortsätter i att mer information och fler 

gemensamma aktiviteter är ett bra sätt att sprida partnering budskapet 

till alla. Problemet är att det är kostsamt att sprida informationen och det 

finns inte alltid tid och rum för det i de strama ekonomiska ramarna vi 

har i byggbranschen idag.  

Yrkesarbetarnas kunskap om partnering och tjänstemännens  

kunskap om partnering är olika stora. Information om de gemensamma 

målen till yrkesarbetarna verkar inte ha nått ut och därför har målet för 

dem inte varit projektets gemensamma mål i partneringdeklarationen. 

Viktigt att tänka på är att yrkesarbetarna idag redan samarbetar. Många 

gånger måste de det för att kunna arbeta på samma plats över huvud 
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taget. Tittar man från yrkesarbetarnas sida så har de en mycket oklarare 

bild i vad som gäller i allmänhet om partnering. De känner inte av att 

partnering funnits i projektet, men som person 7 säger ” Man måste tänka 

på alla även fast det inte är partnering” (Person 7, 2013-04-12). 

Kommunikationen mellan yrkesarbetarna och projektledningen är 

sämre. Problem har till exempel uppstått med ritningarna, vilket drar 

med sig mycket extra och kostsamma arbeten. Extra granskningar av  

ritningar bör ske, men det bör ha skett innan de börjat bygga.  

Yrkesarbetarnas samarbete nere på golvet är väl utvecklat. För att  

samarbetet mellan yrkesarbetarna och projektledning skulle bli bättre  

säger Person 7 att: 

 

”Man kanske skulle ha en utvärdering efter jobbet så att man ser vad som 
är dåligt eller bra. Detta för att få se vad man gjort för fel i det här projektet 
och ta med den erfarenheten till nästa projekt.” 
    Person 7, 2013-04-12  

 

Andra intervjuade påpekar att tanken ifrån början var att man skulle  

engagera medarbetarna i produktionen mer genom att omformulera 

partneringdeklarationen då man gick in i produktionsskedet. ”Vi ute i 

projektet har inte tid att börja formulera mål” (Person 9, 2013-04-29) och 

det tas även upp att ledningen inte haft resurser att sätta sig ner och  

omformulera målen. Det är heller inte så att man har extra bemanning 

för att man arbetar i partnering utan som person 9 säger ”Vi har den  

bemanning som det finns pengar till för att bygga ett hus till. Vi har inte 

tre personer extra” (Person 9, 2013-04-29).  

En lösning på att sprida partnering ut i produktionen enligt Person 4 

är att arbeta mer med samarbetet på arbetsledar- och projektledarnivå. 

Kan samarbetet öka på arbetsledarnivå och projektledarnivå kan man 

förbättra till exempel planeringen och tidplaner så det minskar  

störningar ute i produktionen. Person 8 är inne på samma sak som  

Person 4 men tycker att man framför allt i Kvarteret Frodeparken kan 

arbetat mer med att förmedla att det är partnering till lagbasar och  

ledande montörer. Om de är medvetna om partnering kommer de  

förmedla det vidare ut till yrkesarbetarna. Diskuterar man partnering 

med dem kan man samtidigt diskutera hur de vill lägga upp sitt arbete i 

det här projektet. Det är en fördel för lagbasar och ledande montörer då 
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arbetet i projektet kan anpassas utefter deras önskemål och sätt att arbeta. 

För Person 8 är det en självklarhet att alla i projektet är medvetna om att 

det är partnering och vill arbeta i det. ”Partnering, ska absolut vara för 

alla. Annars blir det ännu mer vi och dem känsla och det blir fel.” (Person 

8, 2013-04-26). 

Uppstartsmöten och partneringdeklarationen 

De flesta intervjuade har deltagit under någon form av uppstartsmöte  

eller uppföljningsmöte som haft fokus på att antingen utforma  

partneringdeklarationen eller följa upp partneringdeklarationen. Alla 

personer som däremot inte deltagit i något av dessa möten och har  

kommit in i produktionsskedet har därför fått partneringdeklarationen 

visad för sig. Om de sedan är insatta i det eller inte varierar. 

Vissa av aktörerna har egna yrkesarbetare som utför arbetet, andra 

upphandlar dem. Vid upphandlingen varierar avtalens innehåll av  

partneringdeklaration eller inte, men det finns heller inga krav på att de 

måste upphandla med partnering villkor. Vissa av dem har därför  

upphandlas med partnering villkor och andra inte. 

Vilka nyckelpersoner som ska vara med i partneringdeklarationen  

resoneras det om, Person 4 resonerar att mark och arkitekt eventuellt 

borde varit med i partneringen i Kvarteret Frodeparken. Mark och  

arkitekten är två större inköp man gjort i projektet och man trodde från  

början att det skulle bli förmånligare att upphandla dem som de gjorde. 

4.1.3 Ekonomi 

En risk man bör överväga vid partnering är om man ska använda sig av 

incitament eller inte.  Person 8 beskriver en nackdel med incitament i 

partnering ”Med incitament bakar man in risker” (Person 8, 2013-04-26). 

Person 8 säger ”Ta bort incitamentet, vi ska säga vad det kostar” (Person 

8, 2013-04-26). Projektets totala kostnad ska man sedan arbeta med.  

Vinsten för entreprenören om man tar bort incitamentet ska då bli ett 

procentpåslag på det totala priset.  

 

Person 12 förklarar: 

”Att få ett billigare projekt, det har jag aldrig trott att vi får. Det blir inte  
billigare för att vi jobbar med partnering. Men vi får en mycket bättre  
produkt, slutprodukt. Mer en produkt vi är nöjda med. En produkt som vi 
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känner är rätt produkt för det ändamålet och framförallt vet vi vad den  
kostar.” 

Person 12, 2013-04-11 

 

Partnering handlar kanske inte om att tjäna stora summor pengar utan 

det handlar mer om att komma fram till rätt produkt till ett rimligt pris. 

Person 8 menar att man inte gör några större vinster men att det är en 

trygg affär. Person 10 säger att:  

 

”Man måste lösa de ekonomiska frågorna. Det spelar ingen roll hur väl 
man lyckas på andra frågor. Har man en bra ekonomistyrning, bra  
gemensam ekonomistyrning, som styr mot en gemensam prisgrupp och 
tar aktiva beslut. Vi gör si eller så eller nu bestämmer vi att vi gör såhär. 
Skapar förutsättningar för att det ska lyckas.”  
    Person 10, 2013-04-19 

 

Person 10 menar också att ”Man ska inte underskatta att man faktiskt 

tycker att det är kul att gå till jobbet, trivs du och tycker det är kul så 

presterar du mycket mycket bättre.” (Person 10, 2013-04-19). Samtidigt 

tycker person 10 med fler att det faktiskt ska vara värt att lägga den här 

tiden och pengarna på att ha startworkshops med mera. För det är 

mycket pengar som går åt bara av att åka iväg på konferens, ha  

startworkshop eller på att projektet står stilla en dag.  

Öppna böcker 

Många nämner att det egentligen inte behövs öppna böcker men att det 

är ett sätt att skapa förtroende och tillit för någon. Person 8 förklarar  

såhär: 

 

”Om jag litar på någon så är det rätt ointressant att ha öppna böcker. Men 
jag vill gärna ha möjlighet till att granska. Förtroende är A och O. Om jag 
frågar hen om en sak kostar 100 kr så måste jag veta att det kostar 100 kr.” 
    Person 8, 2013-04-26 

 

Många berättar att man inte använder sig av de öppna böckerna rent 

praktiskt, men det kan vara en trygghet att ha möjlighet att kunna gå in 

och kolla upp saker om man blir misstänksam över något. Bara att säga 

att man har öppna böcker skapar tillit. Person 13 nämner att andra  

orsaker till att man inte använder öppna böcker är för att de är för  
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komplicerade att använda. Olika benämningar och olika system leder till 

mycket missförstånd eller oklarheter med öppna böcker. Person 10 ser 

öppna böcker som en förutsättning i projekt med partnering. Inte i det 

skälet att det skapar tillit utan för att man gemensamt ska kunna  

ekonomistyra projektet på bästa möjliga sätt. Det blir till exempel svårt 

att inhandla det mest förmånligaste priset för projektet om man inte kan 

titta på ekonomin tillsammans. Har man då inte öppna böcker är det 

svårt att se vem som får det förmånligaste priset på till exempel en vara 

eller material.  

Vanligt är att man delar upp ekonomin i en rörlig del och en fast del. 

I den rörliga delen har den andra parten full insyn medan de i den fasta 

delen inte har någon insyn alls. Person 8 förklarar att ha en fast del blir 

för entreprenören en extra belöning att prestera bättre eftersom de i den 

delen kan ha chans att tjäna pengar om de lyckas genomföra den delen 

till ett lägre pris. 

4.1.4 Tid  

Person 10 kommenterar på frågan om man tjänar på att arbeta i  

partnering inom tid, ekonomi och socialt att ”Jag skulle inte vilja påstå 

att man tjänar varken tid eller pengar men man ökar förutsättningarna 

för att faktiskt klara uppställda mål inom tid och ekonomi och kvalitet”  

(Person 10, 2013-04-19). Att arbeta i partnering skapar förutsättningar för 

att ha en öppen dialog under projektets gång och möjlighet till att styra 

projektet åt rätt håll under resans gång, mot de gemensamma målen. Att 

göra aktiva beslut gemensamt kräver också mycket mer delaktighet från 

alla och det är viktigt att man är medveten om det när man väljer  

partnering i ett projekt.   

Person 3 tror att man kan tjäna lite tidsmässigt när man arbetar med 

partnering. Till exempel kan projekteringen ske samtidigt som man  

bygger vilket kan leda till en tidigare byggstart.  

4.1.5 Socialt 

Person 10 referera till ett annat projekt med partnering där man inte ville 

sluta arbeta tillsammans trots att projektet var slut. Gruppen i det här  

projektet hade kommit varandra så nära att de ville ha ett projekt till med 

varandra. Detta projekt är ett idealiskt projekt i partnering där alla var 

nöjda.  
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Person 10 berättar att den sociala kontakten mellan medarbetarna 

stärks när de vet att man ska göra fler projekt tillsammans, som vid  

strategisk partnering. Intrycket Person 10 fått i projekt med strategisk 

partnering är att ”Man vill fortsätta jobba ihop, det är ett bra betyg för 

den här gruppen. Nu har man hittat varandra. Nu kör vi.” (Person 10, 

2013-04-19). Det betyder att man ger det hela en extra chans för att man 

vet att man ska arbeta under en längre tid och att man dessutom har  

gemensamma referenser, eftersom man arbetat tillsammans under en 

längre tid.  

Person 10 tycker att man måste arbeta med att få ihop rätt grupp. Hur 

man arbetar är individuellt för varje projekt och ibland kanske man 

måste vara lite mer våghalsig med vilka man väljer och vilka man  

behåller.  

Person 10 säger: 

 

”Där tycker jag att man borde vara lite modigare ibland och röra om i  
grytan. Ofta säger man att det bara är två månader kvar och då får man 
genomlida det tycker många. Oftast är det inga problem, många slipar till 
sig efter en stund.” 

Person 10, 2013-04-19 

 

Nyckelpersoner 

Person 10 berättar att det är svårt att upprätta en bra  

partneringdeklaration. 

  

”Konsten är nog att få det här kortfattat. Det är lätt att de blir 25 punkter, 
så de är också en sak som är. Ska det här bli någonting som man kan jobba 
med och följa upp, så kan man inte ha 25 punkter i punktlistan. Utan man 
behöver ha det här enkelt, kortfattat och konkret. Så det funkar att följa 
upp.” 

Person 10, 2013-04-19 

 

Person 10 säger även att deklarationen bör innehålla ”Hellre några få, 

väldigt bra punkter som man kan följa upp som är specifika för  

projektet” (Person 10, 2013-04-19) och att ”Man måste sätta sig ner och 

fundera lite och fundera på vilka är viktiga för att vi ska få ett  

framgångsrikt projekt” (Person 10, 2013-04-19). Personer som ska vara 
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med i partneringdeklarationen är personer som kommer driva projektet 

framåt. Dessa personer kommer att ha en väldigt central roll och sprida 

budskapet utåt, därför är det verkligen viktigt att det är engagerade  

personer som vill delta i detta. Vikten i att välja rätt nyckelpersoner  

poängterar Person 4 är att ”De borde vara rätt person på rätt plats”  

(Person 4, 2013-04-12).  
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5. DISKUSSION  

5.1 Kvarteret Frodeparkens partneringdeklaration 

Enkäten, se Bilaga 3, har fått höga svar, vilket betyder att deltagarna i 

enkätundersökningen tycker att Mål 1 och Mål 2 är uppfyllda. Det visar 

att två av deras mål i partneringdeklarationens samverkansdel har  

uppfyllts i projekteringen. Det är svårt att säga om alla frågor är upp-

fattade rätt av alla medverkande i enkäten. Till exempel står det ”målet” 

i Fråga 5, Fråga 6, Fråga 9, Fråga 10 och Fråga 12 vilket kan vara otydligt 

vad det innebär. Har deltagarna uppfattat att Mål 1 är ”Respektera 

varandras yrkesroller och dra nytta av erfarenheter, kunskaper och 

idéer”, se Bilaga 3, samt att Mål 2 är ”Hålla öppen, ärlig och konstruktiv 

dialog”, se Bilaga 3, eller har de uppfattat det som ett annat mål.  

Partneringledaren förklarar under intervjun att han alltid går igenom  

enkäterna med de deltagande efteråt för att se om det blivit några  

missförstånd eller missvisande svar i enkätundersökningen  

(Abrahamsson, 2013). En annan vinkel av det är att enkäten bara speglar 

projekteringens åsikter, eftersom enkäten är genomförd i projekteringen.  

Enkätens positiva respons som till exempel ”Jag uppskattar grup-

pens engagemang och positiva inställning. Det överbryggar alla  

oförutsedda och mindre roliga händelser”, se Bilaga 3, visar på att  

medarbetare i detta projekt trivs och tycker att det är kul att arbeta. Trivs 

man på arbetet bidrar man till företagets framgång genom bland annat 

bättre sammanhållning i teamet. Om problem uppstår kan man lätt  

hantera det och gå vidare. Att aktörerna anser att de trivs på arbetsplat-

sen är därför mycket viktigt för att göra ett bra arbete. Det är viktigt lyfta 

de positiva och negativa händelserna för att behålla engagemanget  

under hela projektet (Muñnoz-Vaida, 2005). Förbättringar kan alltid  

göras och jag tror att aktörernas syn på partnering snabbt kan förändras 

om man inte arbetar för att behålla den positiva syn de har. Därför kan 

det vara bra att ha möten fast man inte har något att säga.  

5.1.1 Partneringdeklarationen- Punkt 1 

De intervjuade anser att partneringkonceptet genomsyrats mer i  

projekteringen än i produktionen. En god vilja att ha partnering i  

produktionen har funnits men som Person 9 kommenterar att resurserna 

för att låta det genomsyras i produk tionen kanske inte finns. Tankar om 
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att omformulera partneringdeklarationen vid starten av produktionen 

har funnits men inte genomförts och det kan vara en stor anledning till 

att man inte nått ut lika bra i produktionen och till yrkesarbetarna. Brist 

på information kring partnering i produktionen har antagligen gjort att  

åsikterna om att det är partnering i produktionen är olika.  

Frågan är om enkäten bör göras en gång till under projekteringen  

eller i produktionen och innefatta fler personer. Att genomföra enkäten 

och delta i uppföljningsworkshopar får deltagarna att reflektera över 

egna situationer och lägger märke till andras reflektioner. Samtidigt som 

alla får chans att diskutera partneringdeklarationens innehåller och  

innebörd. Mötestillfällen och öppna diskussioner man har i gruppen  

leder till en positiv stämning och minskar ogrundade ryktesspridningar, 

oro, missförstånd och ökar sammanhållningen i gruppen  

(Muñnoz-Vaida, 2005). Vilket bara gynnar teamet samtidigt som  

resultatet på enkäten blir mer verklighetstroget. Om enkäten genomförs 

även i produktionen kan man få en bättre översikt om hela  

organisationen använder sig av partnering. Partneringledaren berättar 

under sin intervju att tanken att ha ytterligare en enkätundersökning 

med utgångspunkt från fler av punkterna i partneringdeklarationen 

eventuellt skulle genomföras i Kvarter Frodeparken, vilket jag tror kan 

vara bra för genomsyrningen av partnering i Kvarteret Frodeparken. 

Samtidigt är det viktigt att informera om vad som händer i projektet  

oavsett om det är partnering eller inte som Person 7 säger. Det tror jag är 

otroligt viktigt för att engagera alla i konceptet.  

5.1.2 Partneringdeklarationen- Punkt 2 

I en kommentar i enkäten, se Bilaga 3, står det ”Möjlighet har funnits att 

diskutera materialval, förenklingar mm mellan Skanska, Uppsalahem 

och UE”. Kommentaren bevisar att man dragit nytta av varandras  

erfarenheter och kunskap samtidigt som man hållit en öppen dialog  

mellan varandra. Många av kommentarerna i enkäten bevisar att  

partneringdeklarationens mål uppnåtts. Samtidigt poängterar Person 5 

att erfarenhet från olika aktörer har beaktas för att bestämma vilka firmor 

som ska upphandlas vilket är ett tecken på att erfarenheten även tagits 

till vara genom hela projektet. 

Bonusackord anser intervjuade är ett problem som motverkar  

samarbetet och möjligheten att ta till vara på erfarenheter i produktionen. 
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Detta stämmer antagligen då medarbetare med ackord får ett  

egenintresse att tjäna pengar genom att genomföra arbetet snabbt. Att  

samarbeta med andra, dela med sig av egna erfarenheter och ta till vara 

på andras kännedom är något som tar längre tid än att man genomför 

det själv. Bonusackorden borde därför tas bort vid partnering. Det kan 

vara bättre att sätta bonus på mjuka parametrar. Exempel på mjuka  

parametrar i en partnering är att man kan dra nytta av varandras  

erfarenheter, säkerhet, öppen och ärlig dialog.  

Tagit till vara på erfarenheter i Kvarteret Frodeparken har man  

lyckats med, men många anser att man kunnat ta till vara på erfarenheter 

hos yrkesarbetare bättre. Det är kostsamt att informera och resurserna 

för att involvera fler finns oftast inte i budgeten som Person 9 säger.  

Samtidigt som man kan ha undgått kostsamma fel i ritningar om  

erfarenheter tagits tillvara tidigare i projektet. Jag tror att  

yrkesarbetarnas erfarenheter kan tas till vara på bättre om de får vara 

med mer på möten under projekteringen. Det gör att deras erfarenheter 

kan komma till användning direkt under diskussionerna. Som Ericsson 

och Levén Svensson (2011) beskriver i sin uppsats att många gånger när 

en person söker information gör den det muntligt. Ringer en person med 

erfarenhet oavsett om det är en kollega eller vän. Därför tror jag forumen 

att ha gemensamma möten tar till vara på erfarenheter bra. Man borde 

därför ge mer utrymme för yrkesarbetarna att komma in i dessa forum. 

Det är också en svår balansgång men att involvera yrkesarbetarna 

mer än det görs i nuläget tror jag är bra. Det får yrkesarbetarna att känna 

sig delaktiga och känna sig mer ansvariga för projektet, parallellt som 

man förhoppningsvis får hjälp av yrkesarbetarnas erfarenheter och  

kunskaper i projekteringen.  

Jag tror att engagera arbetsledare, projektledare, lagbasar och  

ledande montörer mer är en god lösning på att ta till vara på deras  

kunskap och erfarenheter bättre. Dock är det viktigt att ge dem chansen 

att visa sina kunskaper för att ta tillvara på deras erfarenheter. På  

konferensen pratade vi även om att man skulle involveras tidigt, våga 

involvera andra personer och lita på varandra. Många gånger litar man 

inte på varandra och går hellre sin egen väg för den är oftast enklare och 

smidigare för tillfället. Det är därför viktigt att börja med sig själv som 

person och våga lita på andra, följ upp vad som sker, uppmuntra  

innovationer och se möjligheter istället för svårigheter. För att skapa det 
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öppna klimat man vill ha i partnering måste man själv leva efter hur man 

vill ha det i projektet. Hur ska man få en annan person engagerad om 

man själv inte vågar ta första steget? Därför tror jag det är viktigt att alla 

ledande nyckelpersoner är utåtriktade och att de bjuder in till  

engagemang från arbetsledare, projektledare, lagbasar och ledande  

montörer.   

5.1.3 Partneringdeklarationen- Punkt 3 

Kommentarer i enkäten, se Bilaga 3, var ”vår beställare ber om våra  

synpunkter i alla utformningsfrågor och har en öppen dialog med  

byggaren angående kostnader som vi får ta del av på möten” och  

”Uppdelning i arbetsgrupper för t.ex. solceller o energi där olika  

personer bidrog med sin expertis oberoende om de var konsult UE eller 

TE”. Ovanstående citat är exempel på att partneringdeklarationens mål 

genomförts. Problem som uppstår är dock när man inte håller en ärlig 

och öppen dialog mellan varandra. Person 12 förklarar att den inte fått 

svar efter flera tillfrågningar och till slut beslutade den intervjuade att 

prata med den tillfrågade. Den fick då ett ordentligt svar på frågan.  

Person 9 förklarar motsatsen att den tappat engagemanget för att man 

inte fått något svar på förfrågningar. Kommunikationen brister här då 

personen som frågar anser att frågan är viktigare än personen som blir 

tillfrågad. För att undgå dessa problem tror jag det är viktigt från den 

frågandes sida att våga vara ärlig om hur den uppfattar situationen och 

vara övertydlig med konsekvenserna om man inte får ett svar, som  

Person 12 gjorde. Samtidigt måste den tillfrågade respektera förfrågan 

och eventuellt engagera sig mer i att svara. Det minsta man kan göra är 

att tala om varför man inte kan ge ett svar direkt.  

5.2 Ekonomi 

Det spekuleras i huruvida partnering ger en billigare produkt. Person 13 

och Person 8 tror inte att det ger en ekonomisk vinst men det är en trygg 

affär. Man tjänar inga större pengar på partneringprojekt men för att 

överleva och utvecklas som företag måste man göra vinster till företaget.  

Strategisk partnering kan då vara ett sätt att öka vinsten i projekt med 

partnering. Rent ekonomiskt tjänar man inte vid första projektet med 

partnering, men vid strategisk partnering kan man se att det blir en  

billigare produkt i längden. En billigare produkt får man i partnering på 
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grund av att man industrialiserar produktionen och samarbetet fungerar 

bättre med tiden (Karlsson & Lindfors, 2011). Jag tror därför att det inom 

partnering är viktigt att man arbetar för att skapa ett långsiktigt  

samarbete. Gör man endast ett projekt kommer det antagligen inte bli 

någon större vinst, men om man fortsätter samarbetet har man möjlighet 

att utvecklas och tjäna ekonomiskt.  

Person 11 kommenterar att man förhoppningsvis investerar mer tid 

i projekteringen, vilket är kostsamt, men som resulterar i att det blir  

smidigare att arbeta i produktionen. Det är viktigt att alla är medvetna 

om att kostnaderna blir annorlunda i ett projekt med partnering.  

Samtidigt som person 9 sa att det kostar även i produktionen att upprätt-

hålla samma klimat som i projekteringen trots att man gör ett bra  

förarbete i projekteringen. Kostnaderna kan alltså bli högre än vid  

traditionella byggprojekt för att man måste lägga in mer resurser i både  

projekteringen och produktionen. Båda synpunkterna är sanna men  

förhoppningsvis har man investerat i något som kan hjälpa till vid nästa 

projekt, då samarbetet fungerar bättre än första gången.  

Enkätens kommentarer visar att aktörerna sett att det i vissa fall är 

ekonomiskt lönsamt att arbeta i partnering. En av kommentarerna, se  

Bilaga 3, var ”Samordning av infästningsskenor för installationerna i  

förskolan. Skanska tar hela kostnaden, då blir det billigast för projektet”. 

En annan kommentar var ”Varit med och hittat förbilligande tekniska 

lösningar”. Kommentarerna tyder på att aktörerna tycker att de utnyttjat 

de befintliga resurserna i teamet för att komma fram till det mest  

fördelaktiga priset för projektet vilket är ekonomiskt lönsamt.  

En fråga som återkommer bland intervjuade är när man ska justerar 

riktpriset och vad som är riktprishöjande? Till exempel i Kvarteret  

Frodeparken, om man inser att projekt kommer göra av med mindre 

pengar än riktpriset. Incitamentet i projektet blir då en vinst för båda  

aktörerna. Problemet är då ofta att beställaren vill göra av med sina 

pengar medans entreprenören ser pengarna som en vinst. Om  

beställaren vill förändra byggnaden i det läget är det då en  

kvalitetshöjning som borde höja riktpriset eller är det en förändring som 

projektet måste göra enligt kontraktet? En förändring är något som  

kostar pengar och kommer höja kostnaden för byggnaden, vem ska då 

betala denna kostnad. Gör beställaren då en förändring i det skedet så 

använder den sig utav sina pengar samtidigt som den använder sig av 
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entreprenörens vinst. Här uppstår det ofta diskussion om det är  

riktprishöjande eller inte eftersom aktörerna fortfarande bevakar sina 

egna intressen, beställaren vill ha en bättre produkt och entreprenören 

vill tjäna pengar genom att behålla vinsten. Vad som gäller vid dessa  

situationer borde därför specificeras mer i kontraktet, alternativt att man 

väljer en annan ersättningsform.  

5.3 Tid  

Tjänar man tid på partnering eller inte? Jag tror som tidigare sagts att den 

nedlagda tiden i projekteringen tjänas in i produktionen, som till  

exempel Person 11 pratade om i Kvarteret Frodeparken. För att man ska 

tjäna tid i både projekteringen och produktionen tror jag att man måste 

gå över till strategisk partnering. Karlsson och Lindfors (2011) har i sin 

rapport om strategisk partnering undersökt bland annat vad entrepre-

nören och beställaren tycker att de tjänat tidsmässigt på att arbeta i  

strategisk partnering. Entreprenören och beställaren påstår att deras  

nerlagda tid har gett mer tillbaka. Entreprenören kände där att de fått 

lägga ner mer tid men att det inte var något problem för dem. Detta tror 

jag framför allt beror på att det är ett trivsammare sätt att arbeta på och 

för att man som entreprenör vill göra något med bra kvalitet som kunden 

är nöjd med. Det är något entreprenörerna kan vara stolta över, precis 

som Person 9 berättade att yrkesarbetarna går till arbetet för att utföra ett 

bra jobb. Enligt Karlsson och Lindfors (2011) rapport tyckte beställaren 

att de med tiden fick mer förtroende för varandra och att man då kunde 

minska beställarens kontroller. Förtroendet ledde till att man litade på 

varandra, vilket minskade nerlagd tid för dem i längden. Beställaren 

måste eventuellt lägga lite mer tid i det första projektet för att förstå 

byggprocessen på en annan nivå än vad de tidigare gjort i en traditionell 

byggprocess. Det tar även längre tid i första projektet för både beställaren 

och entreprenören för att man inte gått igenom inkörningsprocessen för 

gruppen. Men det är något man tjänar in tidsmässigt i strategisk  

partnering. Fördelen vid strategisk partnering är att nästa projekt går  

enklare eftersom man då har en relation sedan tidigare och behöver då 

inte gå igenom inkörningsprocessen. 
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5.4 Socialt 

Socialt tror jag partnering bidrar till positiva effekter, som till exempel  

gladare medarbetare, bättre stämning på arbetsplatsen och mer  

accepterad miljö. Detta är viktigt på en arbetsplats för att man ska trivas. 

Som Person 11 säger så blir man mer engagerad, mer intresserad av att 

lära sig av andra och dela med sig av egna erfarenheter. Enkäten visar att 

aktörernas syn på det sociala i partnering är att man blir mer engagerad, 

får en positiv inställning, är hjälpsammare, håller öppnare diskussioner 

och respekterar varandra. Många säger också att det är ett roligare sätt 

att arbeta på. Person 12 berättar att projektet resulterar i det man  

förväntar sig och det stämmer överens med vad Person 11 säger, att man 

kommer in i ett tidigt skede och påverka hur produkten ska utformas. 

Det är ett annat klimat att arbeta i, men ett klimat som jag förstått att alla 

aktörer är nöjda med.  

Responsen från de intervjuer, enkäter och konferensen som utförts är 

att det socialt är en trivsammare miljö att arbeta i partnering. Många ser 

det som ett fördelaktigt sätt att arbeta på. Varför ska man skapa en tvist 

om saker och ting när man i själva verket kan använda den tiden till att 

förbättra projektet och besluta om det tillsammans. Jag tror att det öppna 

klimatet skapar en bättre social miljö så alla känner sig betydelsefulla. 

Det är viktigt att alla känner att de driver projektet framåt, ser man  

resultat av arbetet man utför känner man sig delaktig och delaktighet 

skapar engagemang. Framförallt tror jag att nyckelpersoner såsom  

beställaren, projektchefen och platschefen har stor betydelse för om  

partnering fungerar i projektet eller inte. De har en ledande position och 

blir därför förebilder för andra. Att de är delaktiga och engagerade är 

därför viktigt för att kunna sprida partneringkonceptet till alla  

medarbetare, såväl i projektering som produktion.  

En av konferensens övningar innebar att alla skulle skriva ner alla 

fördomar man hade om de andra aktörerna. Aktörerna var Beställaren, 

Entreprenören och Konsult. Fördomarna redovisades på stora  

pappersark och efter det gicks alla fördomar igenom. Det visade sig att 

deltagarna i konferensen hade många fördomar om varandra. Det visade 

sig att fördomarna upprepades hos alla aktörer. Exempel på fördomar 

var: 
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 Beställaren har okunskap om hur entreprenören påverkas av de 

ändringar som beställaren gör i ett sent skede. 

 Entreprenören förstår inte varför konsulten kommer fram med 

ofullständiga ritningar som inte går att genomföra. 

 Entreprenören skickar ut fel fakturor på ÄTA-arbeten.  

 Konsulten håller ej tiden och är okunniga.  

  

Vad beror alla fördomar på? Främsta anledning är antagligen att de har 

egna negativa erfarenheter där det uppstått missförstånd mellan  

aktörerna. För att undgå missförstånden som ofta förekommer i  

traditionella byggprojekt tror jag att partnering öppnar möjligheter för 

att förstå varandra och varandras agerande. I partneringprojekt  

genererar man möjligheter till att lösa liknande konflikter innan de  

uppstått eftersom alla är delaktiga i vad andra gör. Tanken i partnering 

är att man ska sitta ner och gå igenom idéerna och gemensamt komma 

fram till hur man ska genomföra projektet. Partnering kan därför bidra 

med en trivsammare arbetsplats i och med att man förstår varandra och 

känner sig förstådd.  
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6. SLUTSATS 
Aktörerna i projekteringen och produktionen tycker över lag att  

partnering är ett bra arbetssätt i byggbranschen. Om partnering skapar 

ett bra arbetssätt i alla byggprojekt eller inte går att diskuteras men det 

skapar förutsättningar för aktörerna att lyckas ekonomiskt, tidsmässigt 

och socialt. Samtidigt anser många aktörer i partnering att man arbetar i 

en trivsammare miljö där man kan diskutera saker och där alla blir nöj-

dare med resultatet. 

Jag anser att aktörerna håller en öppen, ärlig och konstruktiv dialog 

i många fall. I de fåtal andra fall där man inte har samma öppna, ärliga 

och konstruktiva dialog som till exempel i produktionen vid  

konversationen över mail mellan två aktörer, där borde man löst  

problemet på en gång och enligt konfliktlösningstrappan. Aktörerna 

idag är många gånger ovana att hantera konflikten direkt när den  

uppstår men måste våga vara ärlig och ge konstruktiv kritik till varandra 

för att lösa konflikten snabbt. Det är bra att ha möten om problem som 

till exempel vid mailkonversationen men ibland är det bra att boka ett 

möte innan eventuella problem uppstått. Frågor kommer alltid komma 

upp när man möts. Dock ska man inte gå till överdrift, det bästa är att 

hitta balansen mellan antalet möten man har och vilka som ska delta. 

Intervjuer, enkäter och observationer visar att aktörerna i Kvarteret 

Frodeparken genomfört de tre punkterna i partneringdeklarationen till 

viss del. I projekteringen har aktörerna lyckats låta partneringkonceptet 

genomsyra projektet men i produktionen har vissa delar tappats bort  

vilket resulterat i vissa konflikter under produktionen. Det beror främst 

på för lite information om hur man ska arbeta och för lite engagemang 

hos aktörerna att genomföra det i produktionen. Andra anledningar till  

konflikterna är tidsbrist och att det är ekonomiskt kostsamt att  

genomföra partneringen i produktionen.  

Att veta vad man har för roll och ansvar i ett projekt är som sagt  

viktigt för att få engagemang. Dessutom måste man våga ge bort  

ansvar och lita på varandra. Ges inte det förtroendet så är det  

meningslöst att ge ut ansvar. Lika viktigt är det att ge ut ansvar för att 

involvera medarbetarna. I Kvarteret Frodeparken kunde ansvaret och 

rollerna varit ännu tydligare för att skapa mer engagemang och undvika 

förvirring bland medarbetare när frågor uppstod. I projektet hade  
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ansvaret kunnat kopplas till tydligare tidsramar om när beslut måste 

fattas i projekteringen och produktionen, vilket skulle leda till en bättre 

struktur vid frågor i gruppen och mer engagemang från den ansvarige i 

frågan. 

Att ta till vara på erfarenheter och kunskaper samt involvera  

yrkesarbetarna i partneringen tror jag man kan göra mycket bättre.  

Svårigheten är att aktörerna ofta går in i ett partneringprojekt med fullt  

engagemang i projekteringen men när man går in i produktionen har 

man tappat en del av engagemanget som vid produktionens start borde 

vara på högsta punkt igen, för att kunna förmedla det till medarbetarna 

i produktionen. Till exempel visade intervjuerna att aktörerna haft stor 

hjälp av andras erfarenheter och kunskaper i projekteringen och tanken 

att sprida partneringdeklarationens mål i produktionen fanns men  

genomfördes inte. En lösning för att sprida partneringkonceptet  

samtidigt som man tar till vara på erfarenheter och involverar  

yrkesarbetarna är att avsätta mer tid än vad man traditionellt gör för  

möten och skapa forum redan i början av produktionen för att diskutera 

igenom projektet med alla aktörer i produktionen. Samtidigt måste  

forum finnas under produktionens gång för att följa upp arbetet och för 

att informera mer om partneringdeklarationens gemensamma mål. Trots 

att aktörerna inte anser sig ha några frågor så kan det vara bra att ha 

möten ändå, för att stämma av läget i projektet. Framförallt ska  

projekteringen involvera arbetsledare, projektledare, lagbasar och  

ledande montörer från produktionen mer för att deras erfarenheter ska 

tas till vara, men även för att de bättre ska kunna sprida  

partneringkonceptet till medarbetare i produktionen. 

På konferensen hade beställarna ofta många frågor till  

entreprenörerna om produktionen och förstod till exempel inte riktigt 

varför det alltid tillkommer ÄTA-arbeten i projektet, trots att de varit 

tydliga från början. För att beställaren ska förstå entreprenörens situation 

i produktionen och för att medarbetarna i produktionen ska förstå  

beställarens förväntningar tror jag framförallt att det är viktigt att  

beställaren tar sig tid att komma ut i produktionen. Beställaren har ofta 

inte kunskap om de byggtekniska frågorna i produktionen men kan  

förklara sina förväntningar och tankar kring hur de vill ha det till  

produktionens medarbetare som ska uppfylla dessa förväntningar. Samt 

att entreprenören förklarar situationen och konsekvenserna som uppstår 



AKTÖRERNAS SYN PÅ PARTNERING I KVARTERET FRODEPARKEN 

42 

vid olika val i produktionen eftersom beställaren inte har kunskap i  

ämnet. I partnering bör aktörerna därför avsätta mer tid till att  

personligen mötas för att undvika enkla missförstånd och  

kommunikationsmissar, som uppstår för att man inte pratar med och  

förstår varandra ordentligt.  

Bonusackord hos yrkesarbetarna i byggbranschen är något som  

funnits länge och är en inarbetad rutin. I partnering skapar det onödiga  

egenintressen hos yrkesarbetarna att genomföra sitt arbete självständigt 

eller endast i den grupp man tillhör. Det gör att intresset minskar att 

hjälpa varandra och att samarbeta med andra än de inom gruppen inte 

är ett alternativ för att det motverkar deras arbete vilket likaså påverkar 

deras ackord. Samarbetet hämmas då vilket man i partnering i största 

mån vill undvika, då samarbete är en viktig komponent för att lyckas 

med partneringprojektet. Istället kan man ge ut bonusar på mjuka  

parametrar som säkerhet, att komma med alternativa lösningar som  

sänker projektets kostnader och bra samarbete med mera, för att  

motivera medarbetarna att arbeta enligt partneringkonceptet.  

På konferensen hade vi en övning om fördomar mot byggherrar,  

entreprenörer och konsulter. Denna övning visar många av problemen 

som uppstått mellan aktörerna. Fördomarna mot varandra grundade sig 

i egna erfarenheter bland konferensdeltagarna. Fördomarna var  

återupprepande bland alla aktörer och många gånger förstod inte  

konferensdeltagarna varför det fanns fördomar mot dem.  

Konferensdeltagarna blev förvånade när de fick en förklaring till varför 

man ville göra på ett eller annat vis. Fördomar finns och har lätt att  

infinna sig då det uppstår en konflikt. Till exempel vid  

mailkonversationen mellan två aktörer och den ena inte svarade. Den  

erfarenheten kommer den frågande aktören bära med sig till nästa  

projekt. För att undvika onödiga fördomar och förutfattade meningar om 

hur det kommer vara så är det i partnering viktigt att kommunicera med 

varandra och komma överens. Komma överens om hur man ska gå till 

väga, vem som har ansvar och hur man löser problem när de uppstår. 

Detta för att undvika att onödiga fördomar uppstår under projektets 

gång och för att motbevisa redan befintliga fördomar.   

Vilken ersättningsform som är att föredra i ett partneringprojekt är 

komplicerat att bestämma. I partnering ska man inte ha några  

egenintressen men det är lätt att egenintressen skapas om pengar  
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blandas in i val som aktörerna gör i projektet. Till exempel i projekt med  

riktprisavtal och incitamentavtal. Blir projektets kostnader lägre än  

riktpriset så har aktörerna gjort en vinst. Vinsten ska då delas mellan  

aktörerna enligt incitamentavtalet. Problem uppstår då aktörerna har 

olika egenintressen om hur man ska förvalta vinsten. Beställaren vill ofta 

använda upp pengarna den avsatt för projektet. Vinsten vill beställaren 

därför använda för att höja kvalitén på byggnaden eftersom de har 

pengar över, då projektet inte nått riktpriset. Entreprenören ser vinsten 

som en förtjänst och vill inte använda pengarna till kvalitetshöjande  

åtgärder, då det inte ger någon vinning för entreprenören att göra det. 

För kontraktet säger inte att byggnaden ska ha högre kvalitet än vad  

byggnaden i nuläget har. I det läget uppstår det ofta en diskussion om 

ändringar i projektet är kvalitetshöjande eller inte. Ändras kvaliteten ska 

även riktpriset höjas. Höjs inte riktpriset vid en kvalitetshöjning  

använder man både beställarens och entreprenörens vinst för att  

genomföra kvalitetshöjningen. Dessutom tillkommer kostnader för  

ändringar i sent skede, vilka ofta är dyra då många andra delar påverkas 

av ändringen. Är ändringarna kvalitetshöjande bör riktpriset ändras  

eftersom det inte är något man kommit överens om i avtalet.  

För att aktörerna ska undvika situationer med egenintressen måste 

aktörerna välja en ersättningsform där egenintressen undviks. Ett förslag 

är att entreprenören ger ett fast pris på projektets kostnad och att alla 

aktörer tillsammans arbetar mot det fasta priset, priset ska varken bli mer 

eller mindre. Entreprenörens vinst är inblandad i det fasta priset,  

exempel fem procent. Det innebär att beställaren vet projektets kostnad 

och entreprenören vet vad deras vinst kommer att bli. Fast pris med ett  

procentpåslag begränsar aktörernas egenintressen då entreprenören inte 

kan tjäna mer eller mindre och beställaren får möjlighet att maximera  

kvaliteten för pengarna de har i det fasta priset. Beställaren och  

entreprenören kan då gemensamt komma överens om hur de ska fördela 

kostnaderna i projektet samtidigt som ingen kommer ha ett egenintresse 

då priset är fast. Nackdelen med denna form är att beställaren och  

entreprenören inte har någon ”morot” att genomföra projektet för lägre 

kostnad. Det finns även risk för högre kvalitet på byggnaden än  

nödvändigt om kostnaderna blir lägre än beräknat. I partnering är dock 

tanken att aktörerna tillsammans ska genomföra projektet för att nå det 
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bästa resultatet och inte att tjäna ekonomiskt på projektet. Bonusar bör 

istället ges ut på mjuka parametrar. 

För att man ska kunna göra ekonomiska, tidsmässiga och sociala 

vinster i projekt bör man försöka genomföra ett långsiktigt samarbete. 

Till exempel strategisk partnering, där ska erfarenheter och samarbete  

mellan aktörerna tas till vara på till nästa projekt. Problemet är att det tar 

tid och är kostsamt att bygga upp ett bra samarbete mellan aktörer. För 

att aktörerna ska samarbeta bra måste de få en chans att lära känna 

varandra och vetskap om hur andra aktörer arbetar.  Det kan aktörerna 

göra genom gemensamma aktiviteter och arbete tillsammans. I strategisk 

partnering gör man som nämnts fler än ett projekt tillsammans och  

därför har aktörerna längre tid på sig att bygga upp samarbetet. De  

gemensamma aktiviteterna aktörerna gör vid första projektet hjälper 

samtidigt igång kommande projekt, då aktörerna vid nästa projekt  

känner varandra och vet bättre hur de ska hantera de gemensamma  

målen och inte har lika stort behov av gemensamma aktiviteter. Istället 

kan de fokusera direkt på att samarbeta i projektet. Samtidigt får  

aktörerna gemensamma referenser som de bär med sig till nästa projekt,  

vilket binder ihop gruppen socialt. 

Fördelen med strategiska partneringprojekt i jämförelse med ett  

partneringprojekt är att inkörningsprocessen för att bygga upp ett bra 

samarbete behöver aktörerna inte göra igen efter första projektet,  

eftersom de tidigare har arbetat tillsammans och kan då starta med ett 

bra samarbete direkt i det andra projektet. Dessutom finns det en mening 

med att ta tillvara på erfarenheter om nästa projekt ser liknande ut.  

Erfarenheterna från första projektet kan hjälpa till rent  

konstruktionsmässigt om man kan rätta till fel man upptäckt i  

ritningarna redan innan man börjar det andra projektet, ekonomiskt vid 

till exempel materialval eller maskinval, tidsmässigt om man kan till  

exempel effektivisera i utförandet. 

Aktörernas syn på partnering är positiv och många gånger tyder  

intervjuerna, enkäten och observationerna på att man använder sig av 

partnering i Kvarteret Frodeparken. I vissa fall brister engagemanget till 

partneringprojektet och viss tendens till egenintressen finns fortfarande 

kvar hos aktörerna. Det beror antagligen på tidsbrist och dålig  

kommunikation vilket man till nästa gång borde arbeta med. Genom att 

planera in mer tid för att diskutera, att aktörerna är ännu tydligare med 
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att bekräfta budskapet genom att återberätta vad den förstått vid en  

konversation. Detta för att undvika missförstånd.  

Åsikten från alla aktörer är att partnering skapar möjligheter att  

diskutera saker, att ha en öppen dialog och få bättre förståelse för 

varandra. Det påverkar arbetsklimatet positivt och enligt de intervjuade 

är aktörerna väldigt nöjda med samarbetet. I framtidens byggbransch är 

partnering därför ett bra alternativ som leder till trygga affärer för både 

beställare och entreprenör samtidigt som medarbetarna blir mer  

engagerade. Dock krävs det rätt person på rätt plats och mycket intresse 

från medarbetarna för att partneringkonceptet ska genomsyra hela  

projektet.  
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7. FÖRSLAG PÅ FORTSATTA  

UNDERSÖKNINGAR 
Rapporten har resulterat i följande rekommendationer: 

 Att genomföra ett partneringprojekt kostar mycket pengar, tar 

mycket tid och energi från medarbetarna. Är det fördelaktigt för 

aktörerna att endast genomföra ett partneringprojekt med åtanke 

på kostnaderna och tiden man lägger ner. Ska aktörerna alltid  

genomföra strategisk partnering vid upphandling av  

samverkansprojekt, för att det ska vara fördelaktigt? 

 

 Det finns stora möjligheter att samarbeta i partnering. Det är lätt 

att säga att man ska samarbeta, men det är inte förens det uppstår 

en konflikt eller ett problem som samarbetet verkligen sätts på 

prov. Vid konflikt är det fortfarande många som intar  

försvarsposition eller fokuserar snabbt på sina egna intressen. Hur 

ska man göra för att undvika att aktörerna bevakar sina egna  

intressen i partnering? Har aktören gått med i ett partnerskap så 

ska aktören försöka hålla en öppen kommunikation och bevaka 

projektets intressen. 

 

 Aktörerna tar olika risker med olika ersättningsformer vid  

upphandling av partnering. Ska projektets ekonomi inkludera  

incitament där risken för egenintresse lätt kan uppstå, när  

riktkostnaderna för projektet blir mer eller mindre? Vilken är den  

optimala ersättningsformen i partnering?  
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Bilaga 1 - Intyg konferensen 





 

B2.1 

Bilaga 2 - Intervjuunderlag 

April 2013 

 

Bakgrund 

 Vilken roll har du i Kvarteret Frodeparken/byggbranschen och vilka är dina  

arbetsuppgifter? 

 

 Vad innebär partnering för dig och vad har den för betydelse för dig i din 

roll? 

 

 Hur mycket erfarenhet har du inom partnering? 

 

Kvarteret Frodeparkens samarbete och kommunikation 

 Hur fungerar samarbetet och kommunikationen mellan aktörerna i Kvarteret 

Frodeparken/partneringprojekt? Har du något exempel? 

 

 Hur mycket möten har ni i projektet och vilka deltar i dessa? 

 

 Hur hanterar ni problem/konflikter när de uppstår? 

 

 Vad är det som fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Kan ni ge  

exempel? 

 

 Har alla medarbetare samma engagemang och hur påverkar det gruppen? 

Tycker du att arbetsbördan är rättvis mellan de olika aktörerna? 

 

 Utnyttjar du dig av andras erfarenheter i partneringprojektet, kan du ge  

exempel? 

 

 Är era UE upphandlade med partnering? Eller har ni andra avtal med dem? 

 

 Har du sett och gått igenom partneringdeklarationen för Kvarteret  

Frodeparken? Har underentreprenörer sett och gått igenom  

partneringdeklarationen för Kvarteret Frodeparken? 

 

Uppstartsmöten och partneringdeklarationen 

 Har du medverkat under uppstratsmötet och i uppförandet av de  

gemensamma målen i partneringdeklarationen? 
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B2.2 
 

 Har ni underentreprenörer eller har ni bara egna arbetare. Är de upphandlade 

med samma partneringvillkor eller är de medvetna om partneringvillkoren 

som finns i det här projektet? 

Allmänt om partnering 

 Är partnering en samverkansform ni föredrar att arbeta i? Vad i partnering är 

det ni föredrar och inte föredrar? Vad finns det för fördelar och nackdelar 

med att jobba med partnering? 

 

 Passar partnering till alla projekt eller passar de bättre till vissa? 

 

Ekonomi 

 Hur viktigt är det för er att alla har öppna böcker, öppen ekonomi? Vilka följ-

der har det, uppstår det nya problem med det eller löser det problem?  

 Tjänar ni ekonomiskt på att arbeta i partnering? Kan du ge exempel på det? 

 

Tid 

 Tjänar ni tidsmässigt på att arbeta i partnering? Kan du ge exempel på det? 

 

Social 

 Tjänar ni socialt på att arbeta i partnering, blir det en bättre arbetsmiljö? Kan 

du ge exempel på det? 

 

Övriga frågor 

 Vilka utmaningar ser du i ett samverkansprojekt? 
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Bilaga 9 - Tabell intervjuer 

 

Datum  Person Arbetsområde  

 

2013-04-22 Person 1 Projektering 

2013-05-02 Person 2 Projektering 

2013-04-11 Person 3 Projektering 

2013-04-12 Person 4 Produktion 

2013-04-24 Person 5  Produktion 

2013-04-24 Person 6  Produktion 

2013-04-12 Person 7 Produktion 

2013-04-26 Person 8 Projektering och produktion 

2013-04-29 Person 9 Projektering och produktion 

2013-04-19 Person 10 Projektering och produktion 

2013-04-12 Person 11 Projektering och produktion 

2013-04-11 Person 12 Projektering och produktion 


