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Sammanfattning 

Idag är allt vanligare att organisera ett arbete med partnering inom byggbranschen. Partnering 

kan beskrivas som en arbetsform genom vilket man reducerar byggtider och kostnader 

förebygger konflikter och aktivt är relationsbyggande mellan byggprojektets aktörer. Det 

uppstår konflikter i byggbranschen, vilket har negativa effekter på byggprocessen och 

relationen till kunderna, därför anses branschen som en känslig bransch för konflikter. 

Syftet med rapporten är att belysa begreppet partnering, tyngd läggs på konflikter i 

partneringsprojekt, samt hur olika aktörer hanterar eller förebygger konflikter i ett 

partneringsprojekt. 

Studiens mål bygger på en rad frågor kring begreppet konflikter och konflikthantering, så som 

orsaker till konflikter, hur hanteras och förebyggas konflikter och försöka helst få bort de i ett 

partneringsprojekt. 

För att få insyn i hela processen valdes intervjuer med aktörer som har stor inflytande i 

partnering eller arbetar enbart med partnering. Valet av metod arbetades fram genom en 

litteraturstudie och intervjuundersökningar som var lämpligast för studiens ämne. Intervjuerna 

gjordes med nyckelpersoner från beställare och entreprenörer som upplevdes viktiga för 

studien. Svaret från respondenterna på intervjufrågorna var den största informationskällan till 

resultatet i rapporten. 

Studiens slutsats visade att det kan uppstå konflikter i början av ett partneringprojektet, men 

under projektetgången förebyggs konflikter genom det inbyggda systemet som finns inom 

partnering. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

Today it is increasingly common to organize work with partnering in the construction 

industry. Partnering therefore can be described as a form of work where the objective is to 

reduce construction time, cost, avoiding conflicts and actively building relationships between 

construction project stakeholders. There are conflicts in the construction industry, which has a 

negative impact on the construction process, and the relationship with customer, therefore this 

is a sensitive sector of conflicts for companies. 

This report aims to shed light on the concept of partnering, to weight the positions in the 

conflict and examine how different actors manage to prevent conflicts in this kind of project. 

To gain insight into this process, we choose to do some interview with the actors who have a 

great experience with partnering or who works exclusively with partnering. The choice of the 

method was developed through literature review and surveys that were appropriate for the 

topic. Interviews were then conducted with key people like the clients and the contractors. 

The response from the interviewee was the largest source of information and outcome 

contained in this report. 

The study's conclusion showed that conflicts may arise at the beginning of a partnering 

project, but in the cause of the project, the conflicts are handling with the embedded system 

available in partnering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lönsamhetsproblemen har under än längre tid orsakat ineffektivitet i byggbranschen både i 

Sverige och runt om i världen. Improduktivt samarbete och misstro mellan parter har gjort att 

man inte lyckats hålla jämna steg med kostnadsökningar, vilket har lett till lojalitetsproblem 

och konflikter inom branschen. Konflikter har gjort så att effektiviteten och kvalitén på 

projektet minskats. Under den senaste tiden har en arbetsform utvecklats i USA och 

Storbritannien kallad för partnering som reducerar konflikter och byggtider, ökar 

effektiviteten och kvalitén.  

Regeringen i Storbritannien har tagit handlingskraft för att lösa problemet. Deras slutsatser 

färdigställdes 1998 och introducerades i form av en rapport kallad ”Rethinking Construction”, 

(Egan, 1998). Fokus i rapporten låg på samverkan mellan aktörer- entreprenörer produkt och 

materialleverantörer, beställare och projektörer, partnering nämndes till en av de viktigaste 

metoderna för att lyfta fram byggbranschen till en högre nivå (Lindkvist 2005). 

År 2002 tillsatte den svenska regeringen den så kallade byggkommissionen vars uppgift är att 

granska bygg- och anläggningssektorn med hänsyn till Rethinking Construction. I det yttrande 

presenterade de att många aktörer i byggbranschen har en obestridlig inställning till byggfel 

och andra problem, vilket har lett till konflikter och längre byggtider samt höga 

byggkostnader. Med inspiration från goda resultaten från Storbritannien och Danmark där 

partnering har varit framgångsrikt har en ökning av partneringsprojekt skett i Sverige 

(Lindkvist 2005).  

Partnering kan beskrivas som en arbetsform genom vilket man reducerar byggtider och 

kostnader, förebygger konflikter och aktivt är relationsbyggande mellan byggprojektets 

aktörer. Byggbranschen som alla andra branscher drabbas av konflikter, vilket har negativa 

effekter på byggprocessen och relationen till kunderna, därför anses branschen som en känslig 

bransch för konflikter. Konflikter uppstår mellan människor som är knutna till byggbranschen 

på grund av kommunikationsbrist, otydlighet och missförstånd.  
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1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att belysa begreppet partnering, tyngd läggs på konflikter i 

partneringsprojekt, samt hur entreprenörer hanterar eller förebygger konflikter i ett 

partneringsprojekt. Examensarbetet behandlar orsaken till uppkomsten av konflikter och hur 

dessa bör förebyggas eller åtgärdas på ett konkret sätt. 

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att minska konflikter, helst att få bort dem helt och hållet och svara på 

dessa frågor. 

1. Vilka sorts konflikter finns i ett partneringsprojekt? 

2. Hur ska vi hantera dem med minsta resurser? 

3. Hur ska vi få bort dem? 

4. Vilka huvudfaktorer är det som leder till konflikter i ett partneringsprojekt? 

5. Hur uppstår konflikter? 

6. Finns det en konflikthanteringsstrategi inom projektet? Om ”ja” hur funkar det? 

Vem har ansvaret om konflikter uppstår? 

7. Hur påverkar konflikter projektets gång? 

8. Hur ser de inblandade parterna i projektet på konflikter? Positiva eller negativa?  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Forskaren använder metod som ett redskap för att säkerställa att den målsättning han satt upp 

för sin undersökning eller forskning uppfylls. För att utföra ett systematiskt och väl 

strukturerat arbete bör metoden ligga till grund. Tillvägagångssättet bör vara väl och tydligt 

redovisat dessutom ska den vara en instruktion för andra som vill göra en liknande 

undersökning(Falk, M.& Irding, N.& Wallberg 2013). 

Inspiration till metoden är hämtat från litteratur av bland andra (Falk, M.& Irding, N.& 

Wallberg 2013), och (Abdulhalim, M. & Angmyr, S) ”Tillämpning av partnering vid 

ombyggnad av bostäder”. 

Metoden på detta examensarbete kan indelas i tre delmoment. Där första delen av 

examensarbetet är en litteraturstudie från internet, rapporter, böcker etc. Den andra delen 

kompletteras med intervjuer av nyckelpersoner hos de utvalda entreprenörerna som arbetar 

med partnering. Den tredje och sista delen av arbetet är analysen som binder teorin och 

intervjuer till en konkret slutsats.   

2.1.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Forskaren kan använda sig utav två arbetsmetoder för att samla in sitt forskningsmaterial. Där 

både metodvalen har gemensamt syfte, så som att ge en bättre förståelse av verkligheten och 

därtill även ge förståelse hur individer och grupper beter sig i det samhälle vi lever i. 

Skillnaden mellan de två metodsystemen är att den kvantitativa metoden omvandlar 

information till siffror och mängder, vilket ger statistiska analyser i sitt resultat. I sin 

uppbyggnad av material och frågor till undersökningar är den kvantitativa metoden mycket 

strukturerad och standardiserad, jämfört med kvalitativa metoden som är ostrukturerad och 

mer flexibel. Nackdelen med den kvantitativa metoden är att den inte anpassad för att 

presentera information kring sociala processer och sammanhang. I det kvalitativa 

metodsystemet är det forskarens uppfattning som ligger till grund för tolkning av information, 

och beskriver det som har samlats direkt från respondenter eller som citat från det skrivna. I 

kvalitativa metoder är forskaren mer inblandat eller har större närhet till det som studeras och 

befinner sig ansikte mot ansikte i situationen. Fördelen med den kvalitativa metoden är att 

forskaren kan få en helhetsbild över sin forskning och under närkontakten med aktörerna kan 

forskaren få ett aktörsperspektiv, vilket gör att forskaren kan få en bättre förståelse och högre 

uppfattning över varje enskild respondents skildring. 
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figur 1: metodschema 

2.1.2 litteraturstudie 

Det startade med att söka litteratur genom biblioteket databaser Diva och Google Scholar. 

Poängen med detta var att hitta litteratur och vetenskapliga artiklar som berör 

examensarbetets ämne. Böcker söktes också inom bibliotekets katalog, Onesearch och en 

internationell databas som kallas Libris. 
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2.1.3 Intervjuer 

Utgångspunkten för att hålla intervjuerna har varit en frågelista. Frågelistan består av 15 olika 

frågor. Detta för att ge intervjun en bra struktur som ändå är öppen för diskussion kring 

frågeställningen. Intervjufrågorna har varit relativ öppna för att ge en heltäckande bild. De 

personer som har intervjuats har haft möjlighet komma med egna beskrivande svar utifrån 

sina egna erfarenheter. Samma frågor har ställts till alla parter som har intervjuats oavsett 

aktör. Platsen där intervjuerna hållits varit respondenternas arbetsplats. Syftet med 

intervjuerna var att få en helhetsbild på konflikter som sker inom partnering mellan 

inblandade aktörer och orsaken till att konflikter uppstår samt tillvägagångs sätt för en bra 

lösning. 

Frågelistan skickades ut i förväg till respektive respondent för att var och en ska kunna ta del 

av materialet och känna sig förbered inför intervjutillfället. En annan anledning till varför 

frågelistan skickades ut i förväg var att varje respondent ska få tid på svar på frågan:” vad är 

orsaken till en konflikt i ett partneringsprojekt? (Är det tiden, människan, erfarenhet, pengar, 

kommunikation, eller information?). 

Denna fråga ställdes för att få ett förtydligande på orsaker till uppkomsten av konflikter i ett 

partneringsprojekt. Intervjuerna varade från 15 minuter till en timme. Valet av intervjuerna 

blev semistrukturerade eftersom de ger en bra blandning av respondenternas öppenhet i svar 

och strukturen. I en enkät skulle svaren på frågorna med förbestämda svarsalternativ bli korta. 

Eftersom studien inte utgår ifrån att det ska finnas förbestämda svarsalternativ på frågorna, så 

skulle en enkätstudie inte ger tillräckligt information för att kunna förklara examensarbetes 

syfte. 
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2.1.4 Urval av respondenter 

De respondenter som valdes för att representera sina aktörer var de väl kända entreprenörer 

som arbetar inom eller bara med partnering. Det har utförts sammanlagt sex Intervjuer. En 

aktör bara svarade på frågorna som han fick för intervjun via mejl. De intervjuade har varit 

två beställare och fyra byggentreprenörer som arbetar aktivt med partnering både i små och 

stora projekt. 

Anledningen till att beställarna blev intervjuade var för att veta hur de ser på konflikter i ett 

partneringsprojekt, och hur vanligt det är med konflikter mellan dem och byggentreprenörerna 

Detta eftersom beställarna väljer aktörer till projektet och bildar teamet.  
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3. Del 1 Literaturstudien 

3.1 Vad är partnering? 

Partnering är ingen entreprenadform utan det kan beskrivas som en arbetsform mellan 

beställaren och en eller flera aktörer, där alla nyckelaktörer tillsammans sätter projektet i 

fokus i tidigt skede till en så bra slutprodukt som möjligt, och samarbetar mot gemensamma 

mål, organisation och ekonomisk intresse. Kadefors & Eriksson (2014) beskriver partnering i 

sin forskningssammanställning ”Utökad samverkan/ Partnering” att partnering är den enkla 

processen för att skapa goda affärsrelationer mellan projektets parter genom gemensam 

överenskommelse och öppen kommunikation. Vidare definieras begreppet partnering som en 

strategi som flera organisationer använder för att uppnå sina affärsmål genom att bestämma 

högsta gräns för effektiviteten av deras kapital. Partnering har nämnts som framtidens 

arbetsform eftersom erfarenheter av tidigare forskning och byggprojekter har visat att den 

reducera byggtider och kostnader förebygger konflikter och är aktiv relationsbyggande mellan 

byggprojektets aktörer. Partnering brukar benämnas i praktik och forskning till 

projektpartnering i ett enskilt projekt och strategisk partnering i fler långsiktiga projekter.  

Alla aktörer som är inblandat i ett partneringprojekt måste vara lojala med varandra och spela 

med öppna kort, de ska ta vara på varandras erfarenheter och kompetens. I tidiga skeden 

brukar byggherren samla den kompetens som behövs för att lyckas att genomföra projektet 

utan tvist. På så sätt undviker man ”stafettlopp” som finns i dagens byggprojekt, där var och 

en gör sitt jobb utifrån sina prioriteter, vilket gör att man tappar information och skapar 

missförstånd när man lämnar det till nästa aktör (Fernström, 2009). 

Fernström (2006) beskriver vad som ska gäller för att partnering ska fungera på ett effektivt 

sätt. Genom att beskriva några avgörande faktorer vad gäller partnering, där han förtydligar de 

krav som involverade parter bör ha samt hur processens olika delmoment ska hanteras. 

En av faktorerna är att se partnering som en systematisk process, det innebär att för att nå det 

gemensamma målet måste de olika delmomenten genomföras tillsammans. Då bör man se 

skillnader på processen i olika skeden, upphandling, genomförande samt drift. För att optimal 

kompetens ska uppnås är det viktigt att kvalificeringen av projektets aktörer sker med stor 

noggrannhet. Vidare går det ut på att den kompletta projektgruppen skall smältas samman 

genom att arrangera en workshop tidigt i projektet. Vid problemlösning skall kontinuerliga 

riskanalyser göras och konfliktlösningstrappan skall tillämpas. Detta medför att konflikter 

skall lösas på lägsta nivå. Om problemet kvarstår utan lösning i 2-5 dagar skall den lyftas upp 
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till nästa nivå i projektet. Det är även viktigt för att få en positiv kompetensutveckling och 

kunnande hela tiden sträva efter blir bättre på att genomföra sitt arbete. I processen ingår även 

att alla aktörer har öppna böcker så att nödvändig information kan tas del av inblandade parter 

(Karlsson & Persson 2008). 

Gemensamt ansvar är en annan faktor i partnering, där projektets aktörer har ett gemensamt 

ansvar, eftersom de arbetar mot en gemensam vision och kundens önskemål alltid är centralt. 

Kundens förväntningar skall hela tiden överträffas av samtliga inblandade aktörer i projektet.  

Riskbedömning och fördelning av risker, konflikthantering, problemlösning och incitament 

som befordrar och utvecklar samverkan skall ingå i det gemensamma ansvaret samt att man 

genom hela projektet har ett gott informationsflöde (Karlsson & Persson 2008). 

Vid partnering har förtroende och tillit mellan aktörerna stor betydelse. För att projektets 

samarbete skall gå framåt så är det öppenhet, ärlighet och respekt är kriterier som går hand i 

hand (Karlsson & Persson 2008). 

Partnering bygger på strategier som beskrivs här nedan. 

 Workshops för teambuilding vid projektstart. 

 Gemensamma mål nedskrivna i ett dokument. 

 Ett sätt att handla för konfliktlösning så att konflikter lösas på rätt nivå. 

 En process och struktur för kontinuerliga förbättringar, där relationerna inom 

byggprojektet ska utvecklas. 

3.1.1 Projektpartnering 

Projektpartnering kan beskrivas som ett samarbete som förhåller sig endast i ett projekt som 

har bestämts enligt en tidig överenskommelse och genomförs i mer komplexa projekt. Det är 

viktigt och tillämpa projektpartnering i rätt projekt, eftersom om projektet som görs inte är 

tillräckligt stort ekonomiskt kan all tid och resurser som läggs ner överstiga en traditionell 

upphandling, vilket gör projektpartnering ogynnsamt. I en projektpartnering har beställaren 

kontroll över projektet och upprättar avtal med varje aktör separat. Riskfördelningen är mer 

traditionell i en projektpartnering. Med tiden har idén utvecklats så att risker delas genom 

riktprisavtal med incitamentlösningar och entreprenören involveras tidigare i projektet 

(Kadefors & Eriksson 2014). 
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3.1.2 Strategiskt partnering 

Strategisk partnering är en etablerad arbetsform, där en beställare väljer att arbeta med en eller 

flera leverantörer för att bygga flera liknande projekt under en längre tid. Det mest kända 

exemplet på strategiskt partnering enligt Fernström(2006) är det långsiktiga samarbetet 

mellan Wästberg i Borås och hamburgerkedjan McDonalds. Där en grupp av specialister åker 

runt i landet och bygger Macdonalds restauranger med bästa kvalitén och kortare byggtider. 

 En entreprenör kan utbilda sin personal med varierande arbetsuppgifter för att bli specialister 

och täcka ett land som Wästberg har gjort, på så sätt kan byggtider kortas och kostnader 

sänkes samtidigt kan bli konkurrenskraftig (Fernström, 2006).  

3.2 Vad är konflikter? 

För att kunna beskriva begreppet konflikter bör man knyta den till olika förhållanden, 

spänningstillståndet mellan människor kan kallas för konflikter, eftersom den leder till 

försämrad kommunikation. Det kan handla om intressekollision, handlingar, värderingar eller 

mål (Pihl 2012). 

  Larsen (2002) beskriver i sin bok om konflikter att vissa författare har poängterat för att en 

konflikt ska uppstå måste det finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande. Vissa lägger tyngd 

på den tvisten mellan parters mål och drivkraft, medan andra lägger tyngden på ömsesidig 

påverkan mellan parterna och påstår att konflikter uppstår när en motsägande handling 

uppkommer, och lyfter fram ett argument om snåla resurser som en viktig del. I vissa 

situationer uppstår negativa diskussioner mellan parter som leder till konflikter för att de 

tycker att deras önskemål inte blir uppfyllda. 

 Den definition som har hittats ur Larsen (2002) anses som bästa definitionen på en konflikt 

”En konflikt föreligger när minst två ömsesidigt beroende parter står mot varandra i en 

situation där den ena parten aktivt försöka hindra den andra att nå sitt mål, samtidigt som 

den som blir hindrad slår tillbaka”. 

Pihl (2012) beskriver i sin bok om konflikter som interaktion mellan minst två parter där ena 

parten känner sina önskemål för värdefulla för att bortse i från det, därför tycker han att 

möjligheten för att uppnå sitt önskemål blir blockerad av motparten. Motsättningar och 

oenigheter kan inte räknas som konflikt, men de kan leda till konflikt om de pågår på sikt. Det 

ska finnas något att kämpa om för att en konflikt uppstår. Konflikter kan uppstå var som helst, 
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och byggbranschen är ingen konfliktfri bransch, därför är det viktigt och tänka på dem innan 

de för med sig dålig stämning mellan parter och påverkar projektkvalitén negativt. 

Byggbranschen som alla andra branscher drabbas av konflikter, vilket har negativa effekter på 

byggprocessen och relationen till kunderna. Sammandrabbningar uppstår mellan människor 

som är knutna till byggbranschen på grund av kommunikationsbrist, otydlighet.  

3.2.1 Är en konflikt alltid negativ? 

För att få svar på den frågan bör man veta skillnaden mellan konflikt och aggression, och man 

bör känna till olika typer av konflikter t.ex. kognitiva och affektiva konflikter. Många 

upplever konflikter som något negativt, något som man bör undvika till varje pris eller åtgärda 

så snabbt som möjligt. Konflikter har generellt en negativ påverkan på oss, de stör ordningen 

och ökar stressen hos människor samtidigt som de påverka processen och produktionen 

negativ.  Upplevelsen av konflikter på olika nivåer känns obehagliga och störande och ökar 

stressen hos individen, vilket påverka kvalitén och stämningen i gruppen negativ (Larsen, 

2002). 

3.2.2 Kognitiva konflikter (oenighetskonflikter) 

Kognitiva konflikter är positiva och är berikande för organisationen eller arbetslagen på så 

sätt att olikheter i åsikter, som inte är lätta att uppfatta lättare kommer fram. Detta kan sätta 

fart på en gemensam diskussion och problemlösning. Diskussionstillfällen ges för nya idéer 

och frågeställningar som kan hjälpa gruppen hänger med i utvecklingen. Även om 

diskussionsnivån går högt och det utrycks skarpa åsikter förekommer inte fula tricks (Larsen, 

2002). 

Larsen (2002) beskriver att genom diskussion och eftertankar kommer man att identifiera nya 

genomtänka lösningar som är bättre och i högre grad mer begripliga och accepterade av 

gruppmedlemmarna. Genom antagande av andras synsätt och förena det till en helhet för sitt 

eget tänkande kan man bli mindre självupptagen och bearbeta sina känslor för att kunna 

hantera svårigheter i framtiden. 

 Fördelen med diskussionen är också att det bidrar till att exponera bortglömda befintliga 

problem där lösningen är berikande för hela organisationen. Nya idéer hjälper organisationen 

att hänga med utvecklingen och tillföra nya sätt för att angriper gamla problem, men man 

måste vara uppmärksam på att diskussionerna inte blir personlig så att starka känslor väcks 

som leder diskussionen ur spår. Det är extra viktigt och tänka på att nedvärderande språk och 
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intoleranta hållningssätt samt hårda personliga angrepp kan väcka ilska mellan parter under en 

längre period (Larsen, 2002). Arbetsuppgifter som inte är rutinpräglade har kognitiva 

konflikter som påverkar gruppens prestation negativt, oenigheter om arbetsuppgifter kan 

orsaka negativitet på både rutiner och standardiserade arbetsprocesser samt gör det svårare för 

personalen att nå produktionsmålen. 

3.2.3 Affektiva Konflikter 

Affektiva konflikter är problemkonflikter som ofta väcker starka känslor med direkta 

personangrepp. De orsakar höga stressbelastningar och kräver mycket energi från både det 

enskilda och hela teamet. Denna sorts konflikt kan blomma upp av alla sorters oenigheter eller 

missförstånd, men svårast att hantera är de som är knutna till starka personliga värderingar 

(Larsen, 2002). 

Affektiva konflikter har skadliga verkningar så som aggression, ilska, misstroende och andra 

negativa förhållningssätt. Det förhindrar en öppen kommunikation och har förstörande 

inverkan på mänskliga relationer. Medlemmarna gör sig fri från teamet och går inte in för 

arbetet med samma entusiasm som de brukar göra i ett konfliktfritt team. Detta för att det kan 

uppstå starka personliga motsättningar bland de som är i konflikt eller internt i teamet. 

Människor utvecklar felaktiga uppfattningar om varandra, det kan vara en viss ängslan, 

känslighet och bitterhet som kan leda till ökad spänning, missförstånd och dålig trivsel. Man 

ser ofta folk baktala varandra, maktkamp, hämnd, sabotage, hot och negativa uttalanden som 

kan innebära ännu mer skada för organisationen (Larsen, 2002). 
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3.2.4 Destruktiva Konflikter 

Denna sorts konflikt beror på parterna själva om den formas till en destruktiv eller en 

konstruktiv konflikt och är en sådan konflikt där deltagarna är missnöjda med resultatet och 

känner att de har gått i förlust på grund av konflikten. Destruktiva konflikter skapar obehaglig 

tendens som trappas upp och kommer leva sitt liv i efterhand, och under en längre tid kan 

försämra miljön på så sätt kommer organisationen få sämre psykosocial arbetsmiljö (Larsen, 

2002). 

Typiska tecken på destruktiva konflikter: 

 När den stjäl energi från viktiga aktiviteter 

 När den förstör gruppens moral och tänkande, När negativa självbilder förstärks. 

 När den gör så att värderingsskillnader blir ännu större. 

 När den ökar oansvarighet och olämpligt beteende mellan medarbetarna. 

3.2.5 Sakkonflikter 

Sakkonflikter handlar om att de inblandade är oeniga om hur ett befintligt problem ska lösas. 

Man inte överens om vad själva problemet är, eller hur en situation ska beskrivas. Vidare kan 

man vara oenig om vilka spelregler som skall gälla eller vad som är tillåtet, respektive 

otillåtet. Det kan vara på grund av hur man skall lägga upp arbetet (Malten, 1998). 

 

3.2.6 Hur uppstår konflikter 

Konflikter är oundvikliga och uppstår där individer deltar i engagemang och aktiviteter, 

oavsett om det är på en arbetsplats eller i hemmet. Konflikter uppkommer ofta på grund av 

bristande kommunikation, otydligheter och bristande arbetsbeskrivningar. Otillräckliga 

resurser är en annan faktor för att en konflikt uppstår. Man kan påstå att allt som vi inte 

kommer överens om kan infekteras till konflikter. Så länge människor lever tillsammans och 

känner sig trygga med varandra har de lättare att ta upp faktorer som orsakar konflikter. 

Exempel på omständigheter som kan göra det lättare för konflikter att uppstå i 

arbetssituationer. 

1. Kamp om knappa resurser 

2. Missförstånd och kommunikationsbrist 

3. Stress 
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3.2.7 Skillnader Mellan Konflikt och Tvist 

Skillnaden på konflikt och tvist är på vilken nivå oenigheterna ligger mellan parterna. Larsen, 

(2002) beskriver att för att en konflikt ska uppstå måste det finnas något parterna kämpar om. 

Om en av parterna inte ger tillbaka eller inte slår tillbaka är det ingen konflikt utan det är en 

kamp. Konflikten kommer vara kvar om parterna inte hittar en lösning, vilket gör att den drar 

ut på tiden och till slut trappas konflikten upp till ett värre tillstånd mellan parterna. Det kan 

leda till att parterna aldrig kommer överens igen. Det är där konflikten har övergått till en 

tvist. Begreppsförklaringen för tvist är då en eller flera parter inte kommer överens. 

Avgörandet hamnar hos en domstol som bestämmer vem som har rätt enligt lag (Bengtsson, 

2012).  

Det finns olika sorts tvister som kan definieras med samma grunddefinition. De vanligaste är: 

Tvist om pengar, konsumenttvist, Arbetstvist och tvist inom familjen. Parterna kallar in sina 

advokater då en konflikt går över till en tvist för att representera dem i tingsrätten eller i en 

domstol. Då går de utefter vad de har kommit överens om och skrivit ner samt dokumenterat 

under entreprenaden. Det finns risk att parterna kommunicerar med varandra på ett sätt som 

kännetecknas av försvar när tvister uppstår mellan parterna i ett byggprojekt (Bengtsson, 

2012).   

4 Konflikthantering 

4.1 Konflikthanterings Metodik 

När det är många individer som är inblandade i ett projekts gång så finns det stor sannolikhet 

för att konflikter uppstår. Vi kan reducera eller förhindra mängden av de skadliga resurser och 

tidskrävande konflikter genom några smarta steg, t.ex. genom att ständig ha uppsikt över 

situationen och genom att förbättra den sociala miljön i organisationen. Man bör 

överhuvudtaget söka och reda ut var man har varandra samt ge stor möjlighet till 

kommunikation mellan parter och grupper (Larsen, 2002). Konfliktförebyggande mellan 

aktörer i ett tidigt skede kan reducera stressnivån. Det kan vara tidskrävande från början men 

det är värt att se till konflikthanteringsprocessen när en konflikt har inträffat. När en konflikt 

uppstår mellan parterna under projektets gång måste arbetsgruppen gripa in och se till att 

konflikten löses direkt, för att upprätthålla stämningen mellan parterna. Om man inte angriper 

snabbt och effektivt kan det vara kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt.  
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4.2 Teambuilding 

Teambuilding är ett teamtänkande vilket innebär att gruppen eller organisationen lägger stort 

fokus på hela lagets starka sidor istället för att lägga fokus på en enskild organisation och 

försöka tjäna pengar genom ”smarta” kontraktsformuleringar. Det är viktigt att samla alla 

gruppens medlemmar tidigt och tala om vad som förväntas av var och en. Detta för att 

förankra projektets mål. Detta medför en möjlighet för deltagarna att lära känna varandra 

tidigt och skapa en trygg gruppkänsla. Desto fortare gruppkänslan skapas desto fortare 

kommer samarbetet att komma igång. Den kritik som har påpekats från projektdeltagare har 

ofta handlat om att nyckelpersoner och aktörer på lägre nivåer så som projektörer och 

underentreprenörer sällan involveras i teambuilding. En viktig del av teambuilding och 

partneringprojektet är att projektets nyckelpersoner deltar, detta gör att speciella möten hålls i 

en eller flera dagar. Den del som betraktas i teambuilding är workshopen. Syftet med 

workshopen är att skapa gemensamma måldokument (Rhodin 2002). 

Konflikthantering är en kostsam process därför är det viktigt att arbeta aktivt med att 

förebygga konflikter. När konfliktnivån sjunker så faller stressnivån också. För att lyckas med 

det måste en rad plattformar skapas där olika förebyggande åtgärder kan genomföras under 

året. Det ska finnas tid för aktiviteter med lämpliga intervall där aktuella frågor om 

teambyggande tas upp. Ett teambyggandet är viktig i organisationen så att medarbetare lär 

känna varandra bättre och ställer upp mot gemensamma mål. Det bygger ett ömsesidigt 

förtroende. Ett stark samverkan och ett bra samarbete gör det lättare att hantera 

medlemmarnas åsikter och problem som uppstår (Larsen, 2002).  

Rhodin (2002) har beskrivit i sin licentiatuppsats att Cheng & Li (2001) har identifierat 14 

faktorer som är viktiga för projektpartnering och samtidigt är till hjälp för teambuilding och 

gemensamma mål. En av dem är Facilitator som har till uppgift att organisera möten och 

workshops och som verkar för fri kommunikation. En Facilitator bör vara kunnig och 

oberoende i organisationen. Personen måste ha grundläggande kunskap om byggande och 

planeringsprocessen. En annan viktigt egenskap är att personen ska vilja vara bekant med 

människorna och kunna lyssna med ett flexibelt sätt. Den andra är kallad för ”The Champion” 

personens uppgift är att kontrollera partneringledaren (Facilitator) och ska kunna representera 

varje organisation som är part av projektet. Personen måste ha en stark koppling till nästa 

beslutsnivå i den rollen (Rhodin, 2002). 
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4.3 Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal är en strukturerad diskussion som normalt sker mellan chef och 

medarbetare en eller två gånger om året. Anledning till att utvecklingssamtal sker är för att 

veta om medarbetaren trivs och fungerar i arbetsgemenskapen, vad som kan förbättras och 

vad som inte fungerat som det skulle ha gjort. Det är några frågor som chefen vill ha svar på 

för att kunna förbättra samarbetet mellan anställda. Detta eftersom samarbete i gruppen 

bygger på öppenhet och är beroende av allas närvaro i möten. Arbetsgivaren brukar ta upp 

frågor om arbetstagarens planer och vad ledningen kan göra för den anställda. Detta är ett 

tillvägagångssätt för att kunna förebygga konflikter i organisationen (Larsen, 2002). 

Utvecklingssamtal är inget konfliktlösningsmöte, utan en möjlighet att kunna diagnostisera 

tänkbara konflikter och reda ut förhållanden som har negativ inverkan på prestationer och 

arbetsmiljö. Det är en möjlighet att ta upp saker i förtroende mellan fyra ögon och reda ut 

delvis känsliga frågor som det går att följa upp i andra sammanhang senare. För att ett 

utvecklingssamtal ska fungera som tänkt bör båda samtalsparter vara förberedda med sitt PM 

och tänkt igenom vad som kommer att ske (Larsen, 2002). 

Det krävs mycket skicklighet av den som leder ett utvecklingssamtal med eventuell personlig 

vägledning. Det krävs förtroende och kompetens av den som utför utvecklingssamtalet för att 

det ska fungera bra. Det är en tredje person som många föredrar och inte den gruppledaren 

som brukar hjälpa gruppen (Larsen, 2002). 
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4.4 Tredje person 

En tredje person rekommenderas ofta i konfliktlösningsarbetet då det är svårt och lösa en 

konflikt man är själv inblandad i. Denna person bör vara neutral och någon som parterna har 

förtroende för. Detta leder till att de inblandade angriper problemet istället för varandra.  

Tredje person är bra då man konfronterar motparten. Det mest direkta sättet som parterna kan 

mötas på är konfrontation. Konfrontation innebär att man tar upp problemet direkt med 

varandra. Det ska finnas en gemensam vilja och fokusering på problemen för att kunna 

komma på en bra lösning. Den tredje personens inblandning kan leda till bättre förståelse av 

de orsakerna som ligger bakom konflikten. Genom att bjuda in tredje person är mycket vunnet 

i konfliktlösningen om parterna är överens om det, eftersom detta är ett bevis på att 

motivationen finns kvar för att göra något åt problemet. Till skillnad om det är bara en part 

som vill att tredje person blandas in då blir det svårare, därför är det viktigt att medlaren hör 

med både parterna om de önskar hjälp (Larsen, 2002). 

En chef, en kollega, en förtroendevald, eller ett skyddsombud kan vara tredje person. 

Personen kan vara en privatperson eller utvald till detta inom företaget. Personen kan vara en 

skiljedomsman eller en domare. Personen måste vara vaksam så att han/hon inte dras in i en 

av sidorna och blir partisk, eftersom detta påverkar medlarrollen negativt och minskar 

möjligheten att lösa konflikten. Det är viktigt att personen från början etablerar sig som 

neutral, annars måste han/hon ofta påminna om sin neutralitet och integritet i situationen 

(Larsen, 2002).  

Här är några punkter som en tredje person kan hjälpa till med 

 Utveckla en gemensam vilja för att hantera eller lösa problemet. 

 Balansera parternas krafter genom att ge tillräckligt uppmärksamhet och stöd. 

 Bestämma tidpunkterna för eventuella konfrontationer. Där förtidigt eller försent 

ingripande på problemen har en negativ eller destruktiv inverkan på resultatet.  

 I konfliktdialogen när parterna är bredda att konfrontera varandra kan tredje person ge 

stöd både i olikhetsfasen och i likhetsfasen. 

 Att kunna få parterna lyssna och sända tydliga signaler till varandra. 

 Tredje person ska kunna upprätthålla en optimal spänningsnivå. Han/hon ska kunna 

använda sig av olika arbetsmetoder som kan få parterna närmare varandra. 
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4.5 Kartläggning 

Kartläggning kan beskrivas som hanterande och lösningsmetod av konflikter, där de 

inblandade angriper konflikten direkt när den har uppstått och kartlägger faktorer som har 

betydelse för konfliktlösningen. Man går in och samlar information och fakta som berör 

konflikten. Sedan lägger de upp vad det är för orsaker som har gjort att konflikten uppstår. En 

generell kartläggning av arbetsmiljön är bra och börja med för att sedan gå in på speciella 

områden. Kartläggningen hjälper de inblandade att få tag i konflikten för att sedan komma på 

en bra lösning där konflikten försvinner helt (Larsen, 2002). 

4.6 Riskhantering 

Riskhantering kan vara en förebyggande konflikthanteringsprocess i ett projekt, där man 

väljer förberedelser för att kunna påverka risken och minimera den. Riskhantering bygger på 

en riskanalys (Mattsson, 2000). När ett nytt projekt startas deltar många olika aktörer som 

skapar en organisation i byggprojektet. De involverade parterna har ofta inte någon erfarenhet 

av varandra. Detta gör det extra viktigt och lägga fokus på människor och relationer eftersom 

riskhantering handlar lika mycket om människor som verktyg till utveckling. En stark relation 

krävs mellan projektörer för att kunna bygga en gemensam riskhanteringsstrategi som bygger 

på öppenhet och en gemensam förståelse. Eftersom det ofta uppstår agentrelaterade konflikter 

som påverkar arbetsmiljön på grund av projektdeltagarnas organisation är det viktigt och 

hantera situationen tidigt för att undvika konflikter och skapa ett bättre resultat. Att formulera 

ett gemensamt mål är viktigt för alla aktörer att sträva efter istället för fokus på det 

ekonomiska resultat, eftersom problem uppstår på grund av skillnader i mål och attityder 

enligt projektörerna (Osipova, 2013). 

Det krävs kontinuerlig ömsesidig påverkan och gemensam riskhantering genom utbyte av 

information mellan projektets aktörer. Detta ökar möjligheterna och minskar de negativa 

konsekvenserna. För att detta ska ske krävs det en riskhanteringsworkshop som erbjuder en 

gemensam diskussion om risker. På så sätt ökas uppfattningen om projektets tänkbara 

problem. En annan viktig synpunkt är en gemensam riskdatabas som underlätta 

informationsutbyte och ger nödvändigt information om riskhantering till aktörerna. 

Huvudaktörernas deltagande i riskhanteringsprocessen underlättar att minska 

missuppfattningar om vem som ska ansvara för vilka risker, och för att utnyttja deras 

erfarenheter och kompetenser. Riskhantering och identifiering samt bedömning av risker bör 

ske i tidigt skede för att kunna möjliggöra en gemensam förståelse av projektets risker från 

början (Osipova, 2013). 
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4.7 Arbetsberedning 

Arbetsberedningar kan ingå i förebyggande konflikthanteringsprogram för arbetsplatsen. Det 

innebär att man planlägger hela projektets arbetsgång så att störningar av oväntade händelser 

minskas i produktionen samtidigt som riskerna minimeras. Genom en arbetsberedning kan 

man precisera och dokumentera alla resursinsatser som kommer att behövas för projektets 

genomförande enligt planeringen. Riskhanteringsanalysen utnyttjas av 

byggarbetsplatsorganisationen för att veta vilka risker som kan förekomma och under vilka 

arbetsmoment. Målet med arbetsbredning är att utföra arbetet vid rätt tidpunkt med rätt kvalité 

och ekonomi som är passande till arbetskontraktet (Révai, 2012).  

Arbetsberedning är en viktig del för stora byggprojekt. De används där de viktiga momenten 

är styrande och tekniskt komplicerande. Det kan även utföras på oprövade, störningskänsliga 

och ekonomiskt betydelsefulla arbetsmoment. Det förekommer även då välbeprövade 

arbetsmetoder som måste förberedas. Välbeprövade aktiviteter som bör granskas och 

förberedas extra noga är de som ligger på ”kritiska linjen” vilket innebär de aktiviteter som 

har stor betydelse för fortsatta produktionen av projektet (Larsson, L.& Andersson, H. 2009). 

Arbetsledarna och platschefen bör upprätta arbetsberedning, eftersom de har nära anknytning 

till aktiviteterna. De ska ta hänsyn till andras erfarenheter så som yrkesarbetare och andra 

vana arbetsledare, på så sätt gruppen blir mer motiverade att genomföra arbetsbredningen som 

ett grupparbete. De inblandade som har planerat bygget bör finnas med i upprättandet av 

arbetsberedning. Detta för att få en helhetsbild på den tänkta produktionen (Larsson, L.& 

Andersson. H 2009).  
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4.8 Möten 

Under projekttiden hålls olika möten på byggarbetsplatsen där konflikter och kontroversiella 

oenigheter som har uppstått kan tas upp. Förebyggande metoder kan föreslås för att undvika 

konflikternas negativitet på projektet. Enligt AB04 och ABT06 är både entreprenören och 

byggherren skyldiga att delta i byggmötena. Om det behövs kan andra berörda aktörer kallas 

till byggmöten. Beställaren håller mötena i strikta former med arbetsordning och protokoll 

som justeras av entreprenören (Nordstrand, 2008). Möten som hålls i ett partneringsprojekt är 

t ex: 

 Planeringsmötet: som varje vecka fastställer de rullande veckoplanerna. Platschefen 

leder mötet, lagbasar och arbetsledare samt eventuella planerare deltar också i möten 

(Nordstrand, 2008). 

 Projekteringsmöte: Byggledarens uppgift är att leda mötet och avstämma tidplanen för 

projekteringens framskridande. Ledaren måste ha erhållit kostnadsuppgifter från 

berörda entreprenörer innan en ändring eller ett tilläggsarbete utförs så att konflikter 

inte uppstår i efterhand. 

 Startmöte: Är ett officiellt möte för byggprojektet som hålls mellan entreprenören och 

beställaren samt sido och underentreprenörer enligt entreprenadbestämmelserna AB 

och ABT. 

 Samordningsmöte: platschefen samordnar mötet mellan de olika entreprenörerna för 

att samarbetet mellan de inblandade aktörerna i projektet ska fungera bra. Under 

produktionstiden hålls möten som har en viktig funktion för att lösa 

samordningsfrågor på ett bygge. I ett samordningsmöte diskuteras situationen i bygget 

t.ex. eventuella hinder och förseningar och de omnämnda planerna genomgås (Révai, 

2012).  
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4.9 Kommunikation vid konflikter 

Grunden för allt samarbete mellan människor är kommunikation, vilket innebär att man delar 

av med sig upplevelse, tankar och känslor samt värderingar. Därför är det viktigt att förbättra 

miljön så att kommunikationen förbättras. Kommunikation är verktyget för konflikthantering 

där orden står för 10 procent av totala budskapen. Röstläge och taltempo står för ytterligare 20 

procent medan kroppshållning, rörelsemönster, gester och mimik tar 70 procent av 

kommunikationen då människor möter varandra ansikte mot ansikte (Ljungström & 

Sagerberg, 2004). Här nedan kommer några beskrivningar för individer som befinner sig i ett 

öga mot öga konversation vad man bör tänka på för att konflikthanteringen går till på rätt sätt. 

o Medan du kommunicerar med gruppens medlemmar, eller de konfliktberörda 

personerna omkring dig bör du vara neutral och inte försök vara en dömande eller 

värderande person, utan istället berätta mer om ditt budskap så att alla uppfattar 

ditt budskap. Försök vara vägledande och tydligt när du talar så att alla förstår vad 

du säger (Larsen, 2002). 

o Var en aktiv lyssnare, försök hålla ögonkontakt med motparten. Uppmuntra till 

öppenhet och fortsättning på samtalet genom att ge signaler.” Använd uttryck som 

”ja”, visa att du är intresserad av det motparten berättar om. Återspegla det du har 

förstått av motparten så att du är säker på att du har fattat rätt (Larsen, 2002). 

o Avbryt inte motparten, låt den tala till punkt. Detta gör det lättare för att förstå hela 

situationen från motpartens synvinkel. Om motparten inte blir störd eller avbruten 

under samtalet blir han lugnare under resten av samtalet. Låt personen berätta allt 

han har inombords så att han/hon känner sig hörd. På så sätt underlättar du miljön 

för samtalet. Försök alltid vara uppmuntrande och följ personens uttal. 

o Ge inte bara negativ kritik utan frågar istället ”Hur tänkte du”, ”Jag förstår inte 

riktig, kan du för klara mer”? Detta för att få motparten att ge en respons. Då inser 

personen vad för budskap han/hon ska förmedla och om det finns någon mening i 

personens budskap. Personen kanske märker efter ett par konstruktiva 

kommentarer att han/hon har fel. Det kan skapas ny drivkraft med kommentarerna 

som kan ge andra lösningar (Bengtsson, 2012).  

o Försäkra dig själv genom att vara säker på att din lyssnare har förstått dig rätt och 

dina åsikter när du talar själv, genom att ställa kontrollfrågor mitt i och göra 

konstgjorda pauser för att vara säker på om lyssnaren är med på noterna 

(Bengtsson, 2012).    
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5. Intervjuer 

5.1 Respondenter till intervjuer 

Respondenternas anonymitet bevaras vid återföringen av deras svar från intervjuerna genom 

att döpa varje aktörsgrupp till en bokstav från A till D.  

Av de byggentreprenörer som har intervjuats var två respondenter män och två var kvinnor. 

Alla hade arbetat och hade erfarenheter inom partnering sedan tidigare. Det har även 

intervjuats två beställare som kallas för beställare A och B. Båda är män och har långt 

erfarenhet inom partnering. 

 

5.2 Beställaren 

5.2.1 Konflikt 

Har det uppstått konflikter mellan er och andra entreprenörer i ett partneringsprojekt? 

Beställare A berättar att det sällan brukar uppstå konflikter, men det kan finnas 

meningsskiljaktigheter. Han berättar om senaste upphandlingen som gjordes med en lokal 

entreprenör där det uppstått en konflikt på grund av tolkningen av anbuden av vad som ingick 

i fast och rörlig del, men med hjälp av bådas intention försöktes hitta lösningar som kunde 

leda till målen och koppla den till avtalen. Han säger att innan man har lärt känna varandra 

kan det uppstå konflikter och meningsskiljaktigheter. 

Beställare B: ”Ur beställare perspektiv när vi handlar upp entreprenader för partnering så 

handlas det upp de som kan och vill jobba inom partnering. Det väljs företag som har 

kunskap och är vana vid partnering. Pengar är inte det viktigaste men det är en del i 

projektet”. Han berättar att det sällan uppstår konflikter, då de väljer aktörer med noggrannhet 

till projektet. 

 

Hur ofta brukar det uppstå konflikter mellan er firma när du är inblandad i projektet? 

 

Beställare A berättar att det uppstår sällan konflikter. Eftersom det finns en respekt mellan 

parterna och alla gör det bästa för projektet, och man är lyhörd blir det inte så ofta konflikter. 

Om man känna att både parter är ärliga och inte försöka lurar varandra kommer det inte 

uppstår konflikter.  

Beställare B har inte varit med om några konflikter. 

 

 



 

22 

 

Vilka sorters konflikter brukar det uppstå mellan aktörerna? 

 

Beställare A berättar att det inte uppstår konflikter på grund av den välbyggda relationen som 

byggs i början av projektet mellan alla parter och att alla parter vill uppnå samma mål. 

Kommunikationen och tryggheten har en viktig roll i ett partneringsprojekt då man kan 

diskutera med alla arbetare, det kan uppstår konflikter om man känna sig otrygg säger han. 

Beställare B säger att de är vana med partnering och entreprenörer väljas med omsorg, vilket 

gör att det inte uppstår konflikter i det skede. Det uppstår meningsskiljaktigheter men det går 

aldrig så långt att det blir en konflikt. 

 

Hur ser du på konflikter i ett partneringsprojekt? Tycker du att de enbart negativa eller 

känner du positivitet i en konflikt? 

 

Beställare A tycker att det finns positivet i konflikter tack vare man kan lyfta sina problem 

och spelar med öppna kort kan man komma på en bättre lösning som ingen har tänkt sig 

innan. Han säger att man lyfta sina frågor vilket man inte gör i andra entreprenadformer.  

 

Beställare B säger ”Om det finns personer som inte passar in i projektet så är det positivt att 

lyfta bort dem. Det här projektet har fungerat bra och sådana situationer har inte förekommit. 

 

Har konflikter betytt något för dig som person i ditt yrke? 

 

Beställare A ”ja man träna sig på att lyssna och argumentera att ställa frågor och be om 

förklaring om något man inte begriper”. Han säger också om man är öppen och nyfiken på 

vad motparten berättar om så blir han också nyfiken på mitt argument. 

Beställare B Nej 
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5.2.2 Orsaker till konflikter 

 

Vad är orsaken till uppkomsten av en konflikt i ett partneringsprojekt?( Är det tiden, 

människan, erfarenhet, pengar, kommunikation, information) 

 

Beställare A tycker att erfarenheter som är självklart för ena parten kan vara orsaken till 

uppkomsten av konflikter, och det just de meningsskiljaktigheter som leder till en bättre 

produkt i ett partneringsprojekt.  

Beställare B säger det är kollektivets löner att alla har samma timlöner eller samma 

månadslöner, det är inte en konflikt om det men det är en allmän diskussion. 

 

Vad tycker du som mest gå åt när en konflikt uppstått? Är det tid, pengar, resurser eller något 

annat? 

Beställare A det går mycket tid tills man hittar en lösning. 

Beställare B ”Det är tid och resurser ” 

 

Vilka grupper orsaker ofta konflikter i en partneringsprojekt? 

 

Beställare A säger att det är svårt och peka ut grupper, men det kan uppstå konflikter om man 

tar in fel personer som inte lyssnar och respekterar andra utan gör som de tycker. I detta fall 

kan det vara vilken grupp som helst. 

Beställare B ”kan inte svara på det”. 
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5.2.3 Hur hanteras konflikter 

 

Hur brukar du lösa en konflikt som du är själv inblandad i, och hur hantera du situationen? 

 

Beställare A tycker att man ska hålla sig till sakfrågan och ställa frågan till motparten på ett 

nyfiket sätt hur menar du? Eller vad är utgångspunkten till den uppfattningen? Så att han få 

beskriva sin uppfattning också, och inte använder personliga begrepp.  

Beställare B tycker att man ska sätta sig och diskutera om saken och lösa situationen ihop. 

 

Hur brukar du hantera en konflikt som du står utanför i ett partneringsprojekt? 

 

Beställare A säger att han resonera med en part så att parten blir tryggare, ordna ett möte, 

försöka ge en neutral bild om det har blivit personligt misstänksamheter. 

Beställare B kan inte svara på det. 

 

Finns det någon konflikthanterings program i ditt företag? Vem är ansvarig? om, ja  

 

Beställare A kan inte säga att de har tydligt uttalat konflikthanteringsprogram, men om det 

uppstår konflikter flyttas det upp i hierarkin. Det har funnits konflikt trappa tidigare vid 

kontrakt med andra entreprenörer.  

Beställare B säger att det finns företagets hälsovård och huvudkontoret som kan tas hjälp i 

från. I projektet har vi konflikttrappan som vi kan använder oss av.  

 

Hur fungerar det konflikthanterings program som finns inom partnering? Har ni haft nytta av 

den? 

Beställare A nej det har inte behövts använda den, då alla frågor tas upp i veckomötena. 

Beställare B ”Vi har inte behövt använda den”. 

 

Tycker du att partnering är en bra arbetsform när det gäller konflikthantering? Varför? 

 

Beställare A ”Ja, eftersom det finns en trygghet, tillit och ärlighet och alla parter är 

fokuserade på vad som är bäst för projektet och är trygg, man kan komma med förslag och 

förbättringar eftersom man vet att det ingår i partneringsatmosfären”. 
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Beställare B tycker att det är en bra arbetsform för att förebygga konflikter och 

samarbetsformen bygger på öppenhet tillit och trygghet. 

 

5.2.4 Konfliktförebyggande metod 

 

Vad bör göras för att minska konflikter i ett partneringsprojekt? 

 

Beställare A tycker att det är viktig att skapa relationer och känna till varandra som personer i 

tidiga skeden, att man känna ärlighet och inget misstänksamhet, bygga ett lag där man lita på 

och vara trygga med varandra. Man gör inventeringar och gör saker tillsammans för och skapa 

tryggheten. 

Beställare B ”Följer partneringsplanen”  

 

Hur bör din aktörsgrupp handla för att inte orsaka problem som leder till konflikt? 

 

Beställare A tycker att alla parter ska vara lyhörda, lyssna visa tillit fråga på ett nyfiket sätt 

och inte på ett frågasättande sätt, skapa trygghet och inte rädsla och visa att man bryr dig. 

Beställare B tycker att man följer arbetsformen, vara öppna och ärliga  
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5.3 Byggentreprenörer 

5.3.1 Konflikt 

 

Har det uppstått konflikter mellan er och andra entreprenörer i ett partneringsprojekt? 

Hälften av byggentreprenörerna svarar att det uppstår konflikter. Byggentreprenör A och B 

tycker att det uppstår små konflikter som lösas inom projektet.  

Byggentreprenör A: ”det kommer ju små konflikter men vi försöka jobba på ett sätt för att 

förebygga det istället. Vi har en öppen dialog från början och det har inte blivit några större 

konflikter i projektet men jag tror det har att göra med tydlig struktur och hur vi jobbar och 

vart vi behandlar frågor som kommer upp”. Vidare berättar hon att det förekommer små 

konflikter som är relaterade till tidplanen, där en entreprenör inte kommer fram för att den 

andra inte har gjort det som den skulle ha gjort. Detta har gjort så att tidplanen justeras varje 

månad för att kunna förebygga konflikter. 

 

Byggentreprenör B: säger att det uppstår då och då små och hanterbara konflikter. ”Exempel 

på sådana konflikter är att det kan kommer entreprenörer som inte göra färdigt sitt jobb eller 

prioritera andra jobb eller vill ha betalt för något som vi anser kunden eller projektet inte ska 

betalar för”. 

Byggentreprenör C: säger att det är ytterst sällan som uppstår konflikter. 

Byggentreprenör D: säger att det är någon enstaka gång som det uppstår konflikter. ”Eftersom 

vi arbetar väldigt intensivt med teambuilding i starten av projektet”. Det bildas ett team som 

trivs tillsammans och är motiverade för att lyckas. Detta görs genom en eller flera workshop 

för att lära känna varandra, på så sätt överbryggas konflikter. 

 

Hur ofta brukar det uppstå konflikter mellan er firma när du är inblandad i projektet? 

 

Alla Byggentreprenörer berättar att det inte uppstår konflikter mellan aktörerna i produktions 

skede på grund av den systematiska mötesstrukturen som finns i partneringprojektet.  

Byggentreprenör A säger att det är på grund av den tydliga mötesstrukturen, där alla aktörer 

lyfter sina frågor i mötena. Hon säger också att det öppna dialogen mellan aktörerna gör det 

lättare för en konfliktfri arbetsplats. Det har upplevts engång då fanns det en fråga som inte 

kunde besvaras i projektet från början. Vilket gjorde att lyftas ett steg i hierarkin men 

skickades tillbaka för att lösas i projektet. 
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Byggentreprenör B är inte inblandad i projektet, men är det i ledningen. Hon berättar även att 

arbetssättet partnering inte tillåter meningsskiljaktigheter växa till konflikt.  

Byggentreprenör C berättar att det ytterst sällan uppstår konflikter mellan vår firma och andra 

entreprenörer. 

Byggentreprenör D berättar att det är väldigt sällan som konflikter uppstår, det dyker upp 

meningsskiljaktigheter ibland men de löses snabbt i projektet. Han berättar även att det har 

med människorna och göra. Har man lärt känna varandra och skapat förståelse för vad vi 

håller på med så att man vet vem som sköta vad.  

 

Vilka sorters konflikter brukar det uppstå mellan aktörerna? 

 

Byggentreprenör A tycker att det är viktigt att håller sig till tidplanen, tid och pengar är två 

huvudfaktorer som orsaker konflikter mellan aktörerna.  

Byggentreprenör B säger det kan vara någon som inte färdigställt sin entreprenad, eller hinner 

göra det i tid. Det kan handlar om betalning eller kvalité som måste göras om. Det kan också 

handlar om resurser att de har för lite folk på bygget eller att det är folk som andra parter är 

inte nöjda med. 

Byggentreprenör C säger att det uppstår meningsskiljaktigheter men inga konflikter.  

Byggentreprenör D säger att det uppstår ibland konflikter blandgubbarna på plats, där det 

finns olika yrkeskategorier. ”t.ex. snickarna vill sätta upp väggarna först eller rörmokaren 

vill installera sitt rör först, eller vem som ska göra jobbet först kan det uppstår små 

konflikter”.  

 

Hur ser du på konflikter i ett partneringsprojekt? Tycker du att de är enbart negativa eller 

känner du positivitet i en konflikt? 

 

Alla entreprenörer är eniga om att det finns positivitet i konflikter om man hantera dem rätt. 

Byggentreprenör A säger det finns positivitet i konflikter för att komma framåt, och utvecklas 

att någon kommer med något nytt. 

 Byggentreprenör B säger att om man hantera en konflikt rätt kan det leda till någonting bättre 

än någon av parterna visste innan, därför att det finns en energi i en konflikt om man löser den 

med dialog och lyssnar på varandra kan det uppstå någonting som ingen av parterna tänkt på 



 

28 

 

innan. Det finns en positiv energi i en konflikt som man ska utnyttja på ett bra sätt genom 

dialog med varandra. 

Byggentreprenör C tycker att det är positivt att lyfta meningsskiljaktigheter och diskutera men 

om dem har gått så lång till en obehaglig konflikt är inte bra. 

Byggentreprenör D säger att det är alltid positivt om man har en rak och öppen dialog med 

varandra. ”Man får acceptera andras förslag. Det ska inte finnas negativitet på olika åsikter. 

Det är väldig viktigt att våga och föreslå saker och tar ställning till någonting man tycker bör 

vara annorlunda”. 

 

Har konflikter betytt något för dig som person i ditt yrke? 

 

Byggentreprenör A tycker att man lär sig mycket av konflikter. Vidare säger hon att om man 

tror starkt på sin sak så är det lättare att argumentera för sin ståndpunkt. Sedan lär man sig 

också att man inte alltid har rätt. Man får förståelse för andra parter genom konflikter. 

Byggentreprenör B säger att hon är så obekväm med konflikter så att hon helst vill arbeta med 

partneringprojekt, eftersom arbetsformen förebygger konflikter.  

 Byggentreprenör D säger att konflikter inte har påverkat mig speciellt i mitt yrke. 

 

5.3.2 Orsaker till konflikter 

 

Vad är orsaken till uppkomsten av en konflikt i ett partneringsprojekt?( Är det tiden, 

människan, erfarenhet, pengar, kommunikation, information) 

 

Byggentreprenör A och B tycker att det kan vara alla dem ovanstående faktorerna, medan 

byggentreprenör C tycker att det är pengar som är en av starkaste orsakerna till uppkomsten 

av konflikten. 

 Byggentreprenör D tycker att kommunikation och information är dem största anledningen till 

uppkomsten av en konflikt, eftersom man tror man har förmedlat information rätt eller tror att 

motparten har fattat vad som har sagts. Han tycker att man kan förbättra sig på 

kommunikation och information. 

Byggentreprenör A tycker att det är oftast tight om tid. Det gäller att planera ordentligt så att 

var och en gör sin sak i rätt ordning, och att ha förståelse för att alla människor fungerar olika. 

Erfarenhet och pengar är självklart viktiga, eftersom beställaren kan begära mycket utan att 
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tänka på pengarna. Vidare berättar hon att de största konflikter mellan entreprenören och 

beställare är sådana konflikter som beställare köpa till saker utan att tänka på att det kostar 

och utföra jobbet. Kommunikation är grundläggande mellan alla parter då man är säker på att 

alla tänker samma sak.  

Byggentreprenör B säger att tid och pengar är de starkaste som orsaker konflikter. Finns det 

en öppen kommunikation mellan parter kommer det inte uppstå konflikter. 

Kommunikationsbrist och korta byggtider är också orsaken till uppkomsten av konflikter. 

 

Vad tycker du mest går åt när en konflikt uppstått? Är det tid, pengar, resurser eller något 

annat? 

 

Byggentreprenör A säger att det tar tid och lösa en konflikt, oftast kostar det pengar. Det kan 

bli en tråkig arbetsplats om man inte kommer överens. 

Byggentreprenör B tycker att det går mycket energi åt när konflikter uppstår. Medan 

byggentreprenör C tycker att förtroende för varandra går förlorad vid konflikter i 

partneringsprojekt. 

Byggentreprenör D säger att det är tiden eftersom om det finns konflikter i projektet så lägger 

folk tid för konflikten istället och gå vidare med arbetet. 

 

Vilka grupper orsaker ofta konflikter i en partneringsprojekt? 

 

Byggentreprenör A tycker att det är väldigt personberoende, ”det kan vara en person som är 

lätt att ha att göra med för att det inte blir konflikter, sedan kan det vara personer som 

struntar i allt och annat gör bara sitt”. 

Byggentreprenör B tycker att konflikter kan finnas bland alla grupper, svårt och säga exakt 

vilka grupper. Det kan finnas internt i kundens organisation, det kan finnas bland två 

underentreprenörer. 

Byggentreprenör C säger de gånger han har stött på konflikter har det varit mellan 

huvudentreprenören och byggherren. 

Byggentreprenör D säger att kan inte peka ut någon speciell grupp, utan det kan vara någon 

individ hos någon underentreprenör. Det kan vara irritationsmoment som leverantörsled att 

man inte får saker det man ska ha, och det står i planeringen. Ofta är enstaka personer inte 

grupper 
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5.3.3 Hur hanteras konflikter 

 

Hur brukar du lösa en konflikt som du är själv inblandad i, och hur hantera du situationen? 

 

Byggentreprenör A säger det lättaste är att sätta sig ner och fundera över planeringen, och går 

tillbaka till tidplanen och fundera över hur konflikten ska lösas på ett effektivt sätt. Det går att 

undvika konflikter genom att planera och dokumentera. 

Byggentreprenör B säger att vi försöka ligga ett steg före inom företaget för att kunna 

förebygga eller undvika konflikter. 

Byggentreprenör C säger det bästa är att prata om problem och skilda åsikter. Det är viktigt att 

pratar med varandra om missuppfattningar som uppkommer eller förväntningar som inte 

uppnås. 

Byggentreprenör D berättar att han skaffar sig en uppfattning i de inblandade över vad som 

har hänt. Sedan tas det upp diskussionen ihop med båda parterna. 

 

Hur brukar du hantera en konflikt som du står utanför i ett partneringsprojekt? 

 

Byggentreprenör A ”personligen brukar jag samla in fakta runt problemet och presentera det 

för dem inblandade”. 

Byggentreprenör B ”ska försöka visa och vägleda innan det blir en konflikt. Företaget 

utbildar personalen så att de kan se konflikter tidigare och känna sig bekväma i sina roller”. 

Byggentreprenör C ”Prata om det. Lyfta upp det till ytan”.  

Byggentreprenör D ”berättar att han inte är utanför då är han arbetschef”. 

  

Finns det någon konflikthanterings program i ditt företag? Vem är ansvarig? om, ja 

 

Byggentreprenör A svarar att har inte sett det. ”Det finns kurser att gå men inget 

konflikthanteringsprogram”. 

Byggentreprenör B ”Ja, det finns både konflikthanteringsprogram, och beslutstrappa”. 

Byggentreprenör C ”I företaget så finns det inga rutiner för konflikthantering”. Det finns 

inom projektet men det används inte då konflikter inte växer till den nivån. 

Byggentreprenör D berättar att det finns ett konflikthanteringsprogram i företaget, och det 

finns för varje specifik partneringprojekt  



 

31 

 

 

Hur fungerar det konflikthanteringsprogram som finns inom partnering? Har ni haft nytta av 

den? 

 

 Byggentreprenör A säger att de inte har använt det hittills.  

Byggentreprenör B säger att det konflikthanteringsprogram som finns i företaget fungerar 

utmärkt. 

Byggentreprenör C säger att konflikthanteringstrappan fungerar för det mesta som en bra 

metod i partnering.  

Byggentreprenör D säger att konfliktrappan fungerar väldig bra, det användes en gång för 10 

år sedan och det funkade 

 

Tycker du att partnering är en bra arbetsform när det gäller konflikthantering? Varför? 

 

Byggentreprenör A berättar att partnering är en fantastisk arbetsform i allt egentligen. 

Eftersom man sätter upp förutsättningarna tillsammans. 

Byggentreprenör B tycker att partnering är en fantastisk arbetsform hela byggbranschen bör 

använda den. 

Byggentreprenör C säger att den största fördelen med partnering är att det är en affärsrelation 

som inte skapar onödigt mycket egenintressen. Vidare berättar han att ”traditionella projekt 

bygger på att vi paragrafstyr beteenden hos våra leverantörer. Partnering bygger på att vi 

styr via förtroende och att vi städar undan egenintressen”.  

Byggentreprenör D tycker att arbetsformen partnering överlag en suverän arbetsform. 
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5.3.4 Konfliktförebyggande metod 

 

Vad bör göras för att minska konflikter i ett partneringsprojekt? 

 

Byggentreprenör A berättar genom att planera och dokumentera allting blir det inte 

överraskningar. Då det inte blir överraskningar uppstår inte heller konflikter. 

Byggentreprenör B säger att alla parter ska erbjuder öppna system, titta på kalkyler och 

diskutera om risker tillsammans. Då uppstår det inte konflikter. 

Byggentreprenör C tycker att arbeta med partnering fullt ut och följer alla punkter. ”Konflikter 

uppstår oftare i projekt som kallas partnering men som i praktiken befinner sig i gränslandet 

mellan partnering och fastpris, projekt där kunden inte har vågat använda partnering fullt 

ut”. 

 

Byggentreprenör D säger från början av projektet arbetas med lagandan och teamkänslan, 

samt att alla har samma målbild. Teamet arbetar med en partneringdeklaration som alla får 

skriva under, där skrivs regler om hur aktörer ska förhålla sig till varandra. Den hängs upp i 

konferensrummet där olika möten sker, sedan görs uppföljnings workshopar och det mäts med 

enkätsvar, hur klimatet i gruppen upplevs. I stora projekt kan det vara två eller tre workshopar 

under tiden. 

 

Hur bör din aktörsgrupp handla för att inte orsaka problem som leder till konflikt? 

 

Byggentreprenör A tycker att gruppen ska hålla sig till planen och följa det de har kommit 

överens om.  

Byggentreprenör B tycker att alla parter ska vara öppna med varandra, tänker, bedöma risker 

tillsammans, samt att alla parter ska vara korrekta och ärliga. 

Byggentreprenör C tycker att alla ska skapa förståelse för varandras behov, skaffa förtroende 

och bildar ett team med starka personligheter, tidigt i projektet. 

Byggentreprenör D säger att det finns ett ledord inom företaget som vi ska förhållas till och 

”det är att vi ska vara jordnära, utvecklande, personliga, pålitliga vi ska stå på vad vi säger. 

Ett handslag är ett handslag”. 
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6. Analys  

6.1 Analys av hela arbetskedjan 

En tväranalys kommer att framställas i det här avsnittet över svaren på intervjufrågorna ifrån 

de fyra byggentreprenörer och de två beställare som har deltagit i undersökningen. Där 

kommer analysen kategoriseras över frågorna under: konflikt, orsaker till konflikter, Hur 

hanteras konflikter och konfliktförebyggande metod. Upplägget över presentationen 

kommer vara precis som empirimaterialet i kap.5. Aktörernas svar kommer analyseras och 

jämföras med teorin i kap. 3. 

 

  

  

 

Figur: 2 Konfliktlösnings kategori 

  

Konflikt 

Hur 
hanteras 
konflikter 

Konfliktför
ebyggande 

metod 

orsaker till 
konflikter 



 

34 

 

6.1.1 Konflikt 

Hälften av aktörerna som har blivit intervjuade anser att det uppstår konflikter och 

meningsskiljaktigheter i början av ett projekt. Beställarna anser att det sällan uppstår 

konflikter, men att meningsskiljaktigheter uppstår rätt ofta. Dessa kan infekteras till konflikter 

om de inte åtgärdas tidigt. En av beställarna som intervjuades berättar att det uppstod en 

konflikt mellan dem och en entreprenör på grund av tolkning av anbuden, om vad som ingick 

i priset. Bland de entreprenörer som angav att det uppstår konflikter mellan deras eget företag 

och andra entreprenörer i ett partneringsprojekt anser att det sällan uppstår stora konflikter 

utan det som sker är mindre konflikter som hanteras fort inom projektet. De personer som har 

ställt upp för intervjuerna är rätt eniga om att det inte uppstår konflikter mellan deras företag 

när de själva är inblandade i projektet. En av entreprenörerna påpekar att det finns en tydlig 

mötesstruktur i projektet som gör det lättare att ta uppkonflikter i ett tidigt skede och 

förebygga eller åtgärda dem.  

Utifrån intervjuerna har bedömning gjorts för att känna till vilka olika konflikter som 

aktörerna upplever. Konfliktexempel från de enskilda aktörerna samt utifrån svaren på 

intervjufrågorna verkar det som att aktörerna upplever sakkonflikter i ett partneringsprojekt på 

grund av kommunikationsbrist i början av projektet. Uppkomsten av sakkonflikter är att en 

entreprenör inte gör sitt jobb klart i tid eller prioriterar andra jobb. Det kan handlar om 

kvalitet, pengar eller resurser.  

Konflikter är inte enbart negativa utan det finns positivitet i en konflikt anser entreprenörerna, 

eftersom det finns en positiv energi som kan utnyttjas på ett bra sätt genom dialog med 

varandra. Att hantera en konflikt rätt kan det leda till någonting bättre än någon av parterna 

visste innan, Därför kan en bra kommunikation och tillit mellan parterna leda konflikter till 

något positivt som ingen av parterna tänkt på innan.  

Konflikter sätter igång utveckling bland aktörerna, då de har skaffat sig erfarenhet både från 

hanteringen av konflikter och av själva konfliktsituationen. De aktörer som intervjuades med 

har lång erfarenhet inom byggbranschen och partnering hävdar att de har utvecklat sina 

tekniker med att behandla och hantera konflikter, vilket har lett till att de har bytt sina 

beteenden med åren t.ex. har de blivit bättre på att lyssna och argumentera fram en lösning på 

konflikten. Med erfarenhet av partnering och andra entreprenadformer finns det vissa 

personer som märker att det finns risk för att en konflikt kan inträffa. Därför försöka de 

förebygga konflikterna genom en öppen dialog och möten som finns i projektet som stämmer 

bra med riskhantering som finns i kap.4  
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6.1.2 Orsaker till konflikter 

I frågan om vad är orsaken till uppkomsten av en konflikt i ett partneringsprojekt svarar alla 

aktörer att det kan vara alla de nämnda faktorer så som tid, människan, erfarenhet, pengar, 

kommunikation och information. Det stämmer bra med teorin i kap3.2 där beskrivits för att en 

konflikt ska uppstå måste det finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande. Entreprenörerna 

nämner att tid och pengar är de starkaste anledningarna till uppkomsten av konflikter. 

Tidspressen orsakar stress bland entreprenörer som försvårar kommunikationen i ett projekt, 

vilket leder till missförstånd. De tacklas även med kortare byggtider som orsaka att fler folk 

kommer in i projektet i ett och samma skede. Entreprenörerna behöver längre tid på sig på 

grund av installationer av nyare och mer avancerade varor som ska installeras De aktörer som 

har intervjuats nämner att pengar spelar en viktig roll i projektet då det kan orsaka konflikter. 

Detta eftersom beställaren kan begära mycket utan att tänka på att det finns pengar i projektet. 

En av entreprenörerna uttrycker sig att de konflikter som uppstår är sådana som att beställaren 

köper till saker och entreprenören utför jobbet, sedan har de inte riktigt tänkt på att det kostar 

att göra jobbet. Människans beteende är också en stark anledning som kan orsaka konflikt, på 

grund av förhållningen till sin självsäkerhet och karaktär. En beställare relaterar att 

erfarenheter som krockar skapar konflikter i början av ett projekt då de har lärt sig utföra 

arbetet på sitt sätt. 

Alla entreprenörer är rätt eniga om att det tar tid och det kostar pengar att lösa en konflikt. De 

säger att arbetssättet partnering är konfliktförebyggande. De menar att konflikter lösas i ett 

tidigt skede, eftersom det finns en mötesstruktur inom projektet varje vecka, vilket har stark 

koppling till teorin i kap 4.8 där det beskrivs både planeringsmöte och projekterings möten. 

 Det är inga enskilda grupper som orsaker en konflikt i ett partneringprojekt men det kan 

finnas individer som har svårt att acceptera andras åsikter eller bara utför arbetet utifrån sin 

egen erfarenhet. Detta beteende kan finnas bland individer som orsaker en konflikt. En av 

entreprenörerna menar att de gånger som det har uppstått konflikter så har det varit i 

samarbetet mellan byggherren och huvudentreprenören. 
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6.1.3 Hur hanteras konflikter 

För att hantera en konflikt lättast bör man ha kunskap om orsaken till uppkomsten av 

konflikten. Sedan sitter med både parter och går genom planeringen tillsammans för att veta 

vad som har sagts från början. Sedan ska man gå tillbaka till tidplanen och hitta en lösning 

som är bäst för projektet. Som svar till frågan berättar alla entreprenörer att de behåller lugnet 

och sitt humör när dem blir inblandade i en konflikt på grund av projektets bästa och även 

relationen till sina kunder. En av entreprenörer som intervjuades konstaterade att det går att 

undvika konflikter genom att planera och dokumentera. På frågan om hur de brukar hantera 

en konflikt om man står utanför svarade nästan alla entreprenörer samma sak. Att de samlar in 

fakta runt problemet och presenterar det för de inblandade. Det finns ingen avvaktande roll 

bland entreprenörerna, eftersom alla vill få bort konflikten då den påverkar arbetsgången och 

försämra relationer mellan aktörerna och kvalitén. Det stämmer bra överens med teorin i kap 

4.1 där att man ska söka och reda ut vart man har varandra och ge en chans till 

kommunikationen mellan parter. Om en konflikt uppstår ska arbetsgruppen ingripa och lösa 

problemet direkt  

Det är inte alla entreprenörer som har konflikhanteringsprogram inom företaget. En av dem 

intervjuade entreprenörerna angav att de varken har det i projektet eller inom företaget. Men 

de andra berättade att om de inte hade inom företaget så finns konflikttrappan inom varje 

projekt. En av entreprenörerna hade både beslutstrappa och konflikthanteringsprogram inom 

företaget då de bara upphandlar partnering kontrakt. Alla entreprenörer som har 

konflikthanteringsprogram och beslutstrappa inom företaget eller i projektet tycker att den 

fungerar väldig bra. 
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6.1.4 Konfliktförebyggande metod 

Förslag på förbättringar och förebyggande konflikter som de intervjuade aktörerna tycker bör 

göras är att alla parter ska vara öppna och ärliga mot varandra. En entreprenör berättar genom 

att planera och dokumentera kan konflikter förebyggas. En god planering och dokumentation 

minskar överraskningar i projektet. Finns det inte överraskningar så finns det inte konflikter 

säger en entreprenör. Det är viktigt att bygga lagandan och teamkänslan i början av projektet 

så att alla har samma målbild och är medvetna om att projektet går förre allt annat, vilket har 

stark koppling till teambuilding som beskrivs i teorin kap 4.2. En av de intervjuade 

entreprenörerna säger att de brukar göra en partneringdeklaration som alla entreprenörer 

skriver under och hänger i konferensrummet. I den brukar regler skrivas ned för hur alla 

parter ska förhålla sig till varandra. Uppföljningen brukar göras med workshops som mäts 

genom enkäter, t.ex. hur vi upplever klimatet i gruppen, om vi följer de planer som har sats 

upp. I stora projekt kan det vara två eller tre workshops under tiden. För att inte orsaka 

problem som leder till konflikt bör alla parter hålla sig till planen och följa det man har 

kommit överens om. Tidigt i projektet ska alla parter skaffa förståelse för varandra, vara 

pålitliga och ha projektet som mål.    
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7. Diskussion 

Aktörerna menar att det uppstår konflikter och meningsskiljaktigheter i början av projektet 

men med tiden då de har bildat lag och gått genom arbetsuppgifter försvinner alla konflikter. 

Arbetsformen är själv i grunden en konfliktfri metod, då det finns en tydlig mötesstruktur där 

möten ordnas varje vecka inom projektet och varje månad i ledningen. Detta gör att alla parter 

spara sina frågor till mötena och få svar där. 

Aktörerna anser att det är positivt med konflikter om det finns förståelse för varandras behov. 

Det negativa med en konflikt är att man inte kommer fram till en lösning. Man kommer alltid 

fram till en bra lösning i en partneringsprojekt enligt de intervjuade aktörerna. Eftersom alla 

parter prioritera det gemensamma målet som är projektet. Det här sammanhanget stämmer bra 

överens med teorin där funktionella och kognitiva konflikter är bra för projektet, eftersom 

gruppen lägger tid åt diskussion och förslag för bättre lösningar på konflikten. 

Entreprenörerna vill ha all fakta klar för sig runt en konflikt innan de ger sig in i diskussioner 

för att lösa konflikten. Tillsammans går de genom planeringen och tidplanen för att hitta en 

kompromiss med handlingar som tillhör projektet. Ingen av aktörerna tänker på hur 

motståndaren ser på konflikten utan alla vill ha en snabb lösning och fokusen ska ligga på 

projektet. 

För att få bättre förståelse för konflikter inom partnering skulle frågor till under entreprenörer 

göra arbetet mer intressant och få deras syn på konflikter då det har ställts frågor till bara 

huvudentreprenörer i detta examensarbete.   

När det kommer till frågan om man själv inte är inblandad i problemet är alla aktörer eniga 

om att samla information om konflikten och sitta tillsammans med de inblandade utan att 

berättar om vem som har rätt och fel utan hitta en gemensam lösning.  

Aktörerna tycker att konflikter sköts bra i partneringsprojekter och byggbranschen har blivit 

mer kvalificerade då det kommer in alltid nya människor som har nya idéer om 

konflikthantering, anledningen till den positiva synen är att arbetsformen partnering är ett 

aktiv konfliktförebyggande arbetsform. Det negativa är att det kan ta tid, pengar och resurser 

tills konflikten löses. 

Det behövs inte konflikthanteringprogram för varje enskilt företag, då det inte var så många 

aktörer som hade det inom företaget. Det är bra att ha konflikthanteringsprogram inom 

projektet för att kunna förebygga och hantera konflikter. Anledningen att alla företag inte 

behöver konflikthanteringsprogram inom företaget är att det uppstår små konflikter i början 

av projektet och kan lösas snabbt genom mötena och projektavstämningen. Aktörerna kan 
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kontrollera och minska konflikter mellan sig själva och andra entreprenörer i hela 

byggprocessen inom partnering tack vare den mötesstruktur som finns och samarbetet ökar 

mellan aktörerna samt projektetet går mot det målet som satts upp från början av projektet. 

Det händer att konflikter som uppstår i ett nystartat partneringsprojekt kan upptäckas innan 

produktionsskedet, eftersom entreprenörer kommer in tidigt i projektet och delar sina 

kunskaper och erfarenheter för att hjälpa projektet. 

Ingen av aktörerna tycker att det är grupper som orsakar konflikter i ett partneringprojekt, 

utan det har med individer och göra. Det är personligheten hos en individ som kan avgöra om 

det blir konflikter mellan aktörer. Alla aktörer är eniga om att det ska finnas rätt folk med rätt 

inställning i projektet, och att de som inte funkar plockas bort från projektet. Detta kan 

genomföras via möten mellan huvudentreprenören och de underentreprenörer som har det 

folket. Ifall det inte finns resurser och byta de personer som inte passar eller har svårt och 

anpassa sig till projektmiljön bör aktören tar upp ett personligt möte med individen och 

förklara situationen för han så att han kan ändra sin inställning och anpassa sig till arbetslaget 

för projektets bästa.   

De starkaste huvudfaktorer som aktörerna anser skapar konflikter är tid, pengar och 

kommunikation. Tidpressen är en viktig faktor för att skapa konflikter mellan den egna 

aktörsgruppen och andra aktörer. Konsekvenser av alla konflikter blir pengar som spelar en 

stark roll i projektet. Kommunikation och information är punkter som hör ihop och är också 

starka anledningar till konflikter, där det uppstår missförstånd mellan aktörer på grund av 

otydlighet i kommunikationen. 
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Slutsatser 

De konflikter som uppstår i ett partneringsprojekt är sakkonflikter enligt de intervjuade 

aktörerna. Konflikter hanteras med minsta resurser genom förebyggande metoder så som 

teambuilding, workshop och möten i projektet. Det går och få bort konflikter genom bra 

planering och dokumentation av alla aktiviteter. 

De starkaste huvudfaktorer som orsaker konflikter enligt aktörerna är tid, pengar och 

information och kommunikation. Konflikter uppstår på grund av tidspressen, där aktörer 

hinner inte göra klart arbete i tid eller på grund av att aktörer som inte dyker upp göra jobbet 

de skulle ha gjort. Det kan vara på grund av de prioritera andra jobb eller vill ha betalt för 

något som huvudentreprenören eller projektet tycker inte de ska betala för.  

Det finns konflikthanteringsprogram i vissa företag. De som inte har det i företaget har det 

inom projektet. Konflikthanteringsprogramet fungerar väldigt bra säger de som har det. 

Konflikter påverkar projektets gång negativt om de uppstår, men partnering fungerar som ett 

förebyggande metod för konflikter på grund av det konflikthanteringsprogram som finns i 

arbetsformen och den mötesstrukturen som finns både i projektet och i projektledningen. Alla 

aktörer som intervjuades tycker att det är positivt med konflikter då de frambringar något som 

ingen av parterna hade tänkt på innan. Det är negativt med konflikter som påverkar projektets 

gång och inte kommer fram med någon lösning säger parterna.  
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Bilagor      Bilaga 

Bilaga 1- Intervjufrågor 

konflikter 

1. Har det uppstått konflikter mellan er och andra entreprenörer i ett 

partneringsprojekt? 

2. Hur ofta brukar det uppstå konflikter mellan er firma när du är inblandad i projektet? 

3. Vilka sorters konflikter brukar det uppstå mellan aktörerna? 

4. Hur ser du på konflikter i ett partneringsprojekt? Tycker du att de enbart negativa 

eller känner du positivitet i en konflikt? 

5. Har konflikter betyd något för dig som person i ditt yrke? 

 

Orsaker till konflikter 

6. Vad är orsaken till uppkomsten av en konflikt i ett partneringsprojekt?( Är det tiden, 

människan, erfarenhet, pengar, kommunikation, information) 

7. Vad tycker du som mest gå åt när en konflikt uppstått? Är det tid, pengar, resurser 

eller något annat? 

8. Vilka grupper orsaker ofta konflikter i en partneringsprojekt? 

 

Hur hanteras konflikter  

9. Hur brukar du lösa en konflikt som du är själv inblandad i, och hur hantera du 

situationen? 

10. Hur brukar du hantera en konflikt som du står utanför i ett partneringsprojekt? 

11. Finns det någon konflikthanterings program i ditt företag? Vem är ansvarig? om, ja 

12. Hur fungerar det konflikthanterings program som finns inom partnering? Har ni haft 

nytta av den? 

13. Tycker du att partnering är en bra arbetsform när det gäller konflikthantering? 

Varför? 

 

Konfliktförebyggande metod 

14.  Vad bör göras för att minska konflikter i ett partneringsprojekt? 

15. Hur bör din aktörsgrupp handla för att inte orsaka problem som leder till konflikt?  

 

 



 

II 

 

Bilaga 

Bilaga 2- Konflikthanteringsmodell 

 



 

III 

 

      Bilaga 

Bilaga 3- Beslutstrappa 

 


