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Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 

Introduktion

1.1 Bakgrund och problemområde

Offentlig debatt har de senaste åren handlat mycket om byggindustrin och de 

konsekvenser dess inre problem får för medborgarna. Delegationer, kommissioner och

utredningar har tillsatts från statligt håll på grund av att kostnader anses för höga, 

kvaliteten anses vara bristfällig, miljöpåverkan för stor, konkurrensen för liten osv. 

Bland sektorns olika intressenter har det gjorts åtskilliga insatser för att försöka förstå 

orsakerna till och komma tillrätta med problemen. Ett missnöje finns också internt i 

byggsektorn bland dem som är involverade i de komplicerade system som en 

byggprocess utgör socialt och tekniskt.

Lönsamheten bland entreprenörer har länge varit låg för projekt upphandlade i 

priskonkurrens. Ändringar och tilläggsarbeten har utvecklats till att bli ett tillfälle för 

entreprenörer att skapa lönsamhet vilket i sin tur gjort att förändringar upplevs mycket

dyra. Hanteringen av ändringar och tilläggsarbeten är ofta konfliktfylld och mycket

energikrävande för alla parter. Tid och pengar läggs ned enbart för att i efterhand 

bevisa för sin kontraktspart vilka kostnader man haft och att detta inte överensstämmer

med den ursprungliga överenskommelsen i kontraktet. Denna “kultur” påverkar

förtroendet och relationer mellan byggprocessens aktörer. Den bidrar till minskad 

öppenhet och  sänker effektiviteten. 

Ett annat viktigt problem i det här sammanhanget är att många aktörer i bygg-

processen upplever otillfredsställelse över att deras kunskap inte kommer projekten 

tillgodo. Beställare kan av olika orsaker ha svårt att definiera vad han vill ha vid 

upphandlingstillfället och behöver möjlighet att påverka genom hela projektet då 
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omvärldsförutsättningar förändras. Entreprenörer vill påverka projektet tidigt i den 

teoretiska fasen med kunskap om t ex utförande och om kostnader på samma sätt som 

projektörer vill delta med sin kunskap så att sena ändringar sker på bästa tänkbara sätt 

ur ett tekniskt eller arkitektoniskt perspektiv. Drift- och förvaltnings personal är 

ytterligare en yrkeskategori som med stor sannolikhet har en del kunskap som är viktig 

att tillföra redan i byggprocessen. Byggprocessen har en tydlig funktionsindelning och 

många menar att den fragmentisering som uppstår mellan skeden, aktörer och

funktioner är en bidragande orsak till problemen. Orsakerna (förmodligen inte heller 

lösningen) är dock inte så ensidiga och enkla som de kan framstå.

I byggsektorn har begreppet Partnering fått fäste som ett koncept för samverkan

mellan olika intressenter. Andra varianter på samma tema är t ex nätverk, vertikal

integration och allianser. Erfarenheter från andra länder indikerar att problem av den 

typ som nämnts ovan minskar med partnering som arbetsform. Mellanmänskliga

relationer och samverkan i byggprocessen har på senare år rönt ökad uppmärksamhet

såväl praktiskt som teoretiskt. Många menar att en del av lösningen på branschens

dilemman ligger just i gränsskikten mellan olika aktörer och det sätt på vilket de 

interagerar. Beskrivningar om partnering tenderar dock att bli ytliga och instrumentellt 

inriktade. Den rationella synen på organisering lyser igenom trots att avsikten med

partnering kan ges motsatta tolkningar. En sådan tolkning är att partnering skapar 

förutsättningar för att tillåta och ta tillvara olikheter och den dynamik som kan uppstå 

då människor interagerar. Denna studie handlar om den påverkan som sker när man i 

fyra projekt försöker samverka enligt det koncept som kallas partnering. Innehållet är 

en studie av partnering som arbetsmodell i byggprocessen och diskuterar dess teorier 

och tillämpningar i svenska byggprojekt. Drivkrafter och gemensamma arbetssätt i 

projekt konkretiseras genom de processer och de strukturer man är en del av.

I minst 40 år har man känt till att kommunikationen i byggprocessen inte fungerar helt 

tillfredställande. Somliga menar att det är en av grundorsakerna till en rad olika 

problem som sektorn brottas med. Under sextiotalets första hälft utfördes en 

pilotstudie av Tavistock Institutet (Higgin & Jessop, 1965). Man identifierade en rad 

problem i brittisk byggindustri. Ett problem som upptäcktes var att alla de 

komplicerade kontraktsförhållanden som råder mellan de olika aktörerna gör det svårt 

att förstå vad som förväntas av varje aktör och vad denne kan förvänta sig av andra.

Ett annat problem var att fullständigt och snabbt informationsutbyte saknades inom 

designteam. Man belyste också bristen på tidig samordning av behov och möjligheter

som kan leda till minskad effektivitet i följande steg i projektet samt aktörernas

ofullständiga information om varandra. 

Studien som är gjord i Storbritannien är relativt gammal. Likväl går det att känna igen 

sig i dagens svenska byggprocess även om t ex IT-tillämpningar överbryggat något av 

problemen. Problemen är relevanta även 2002 och på olika håll arbetar man för en 

utveckling av kommunikationsprocesser och förutsättningar för samverkan.

Problemområden i vår tids svenska byggsektor sammanfattades och analyserades i en 

omfattande utredning som stod klar i maj år 2000 (SOU 2000:44). Tillsammans med 

teknik, konkurrens, kostnader och aktörer behandlas byggprocessen ingående kring 
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frågor som rör projektdefiniering, projektutformning och projektleverans. I en senare 

sammanfattning och utvecklad diskussion kring byggsektorns struktur och

utvecklingsbehov (Lutz & Gabrielsson, 2002) framhålls åter den sönderstyckade

byggprocessen som ett problem. Byggprocessen beskrivs som sönderstyckad med en 

värdekedja bestående av flexibla, låsta och osynliga delar. Insyn saknas i de 

ekonomiskt låsta delarna menar man och då avses t ex vissa entreprenörer, grossister,

agenter och materialtillverkare. Med värdekedjans osynliga delar menas t ex 

förvaltning och servicebolag, kommun, transportföretag och importörer. Då insyn

saknas i låsta och osynliga delar går också möjligheten till styrning och samverkan 

förlorad. Man efterlyser ett gemensamt ansvarstagande från alla aktörer för en 

omvandling av sektorn mot långsiktighet i produkter, tjänster, processer och 

arbetsformer och att upphandling också anpassas till detta. Systemtänkande med 

integrering av aktörer, långsiktiga relationer och styrmedel som beaktar

livscykelekonomi och ökar motivation är exempel på förväntade inslag i en sådan 

omvandling.

1.2 Syfte 

Partnering kan kritiseras i många olika avseenden (Green, 1999; Bresnen & Marshall, 2000). I 

den här studien har jag sett det som mer fruktbart att ta hjälp av de erfarenheter som man

hittills gjort på området och försöka komma vidare i förståelsen. Erfarenheter från andra 

länder har inspirerat mig att också i svensk byggkultur utforska och försöka förstå vad som 

händer i olika byggprojekt när människor med olika funktioner ska lösa uppgiften 

gemensamt. Utgångspunkten för den empiriska delen är ett sökande efter ett antal processer 

och strukturer som jag efter litteraturstudier bedömt som viktiga att uppmärksamma i

partneringprojekt. Syftet med forskningen som ligger till grund för den här studien är:

-  att öka förståelsen om partnering som arbetssätt i praktiken tillämpat i mer 

konventionella byggprojekt

- att komplettera den samlade kunskap som redan finns om partnering i byggindustrin

med erfarenheter från ytterligare ett nationellt sammanhang, det svenska.

Min förhoppning är att förståelsen för vad som påverkar och är avgörande för

samverkan mellan olika organisationer i byggprocessen därigenom också ska öka och

höja konkurrenskraften i den svenska byggsektorn. De tidigare empiriska studierna av 

partnering i svensk kontext kompletteras genom denna studie, (se även Kadefors, 

2002, Kemi, 2001). Studien är bred och avsikten är att fånga helheten i konceptet inom 

ramen för projekt. Aspekterna struktur och process är två viktiga dimensioner vid allt

förändringsarbete (Borgbrant, 1990). Bakomliggande förväntningar på partnering 

härrör från forskning och erfarenheter från främst de anglosaxiska länderna där

konceptet vunnit framgång med positiva effekter på kostnad, tid, kvalitet mm (Hellard,

1995; Bennett & Jayes, 1998; Barlow, 1997 m fl). 
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1.3 Metod

Denna studie är kvalitativ och utgår från helheten av företeelsen samverkan i 

byggprojekt. Genom tolkning och analys försöker jag förstå situationer och 

människors erfarenheter av samspel i projekt. Datainsamling har gjorts genom tre 

fallstudier och omfattar ett femtiotal intervjuer, ett trettiotal observationer, 

dokumentstudier samt informella samtal i anslutning till observationerna. 

Liknande studier har gjorts i andra länder varför den bör klassas som en så kallad 

replication study.

1.4 Bärande begrepp

1.4.1 Partnering 

Studiens mest centrala begrepp är ’partnering’. I sin bredaste mening är partnering ett

arrangemang där kund och leverantörer söker en gemensam effektiv form av 

samarbete. Det kan handla om en överenskommelse att arbeta nära tillsammans i ett 

enstaka eller flera projekt. Beskrivningar som används bland forskare är många och

relativt vaga. Ännu fler är troligen begreppets praktiska innebörder för människor.

Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) använder sig av begreppet partnerskap och gör

följande definition (ur Sundsvik, 2001): 

”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att

enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre 

gemensamt resultat i ett projekt. 

Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga

målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv

samverkan för kontinuerligt mätbara förbättringar”

Avsaknaden av en enda exakt definition av vad partnering är upplevs av många som

ett problem. Min egen uppfattning är att man bör låta begreppet ’partnering’ existera 

som ett så kallat sensiterande begrepp (sensitizing concept)
1
 eller spårhundbegrepp

2
.

Det innebär att det tillåts påverkas av och få sin betydelse i det sammanhang det 

existerar i och har med andra ord ingen fast och entydig natur. Alvesson & Sköldberg

(1994) menar att sådana begrepp i samhällsvetenskapen bör röra sig om, koncept i

omvandling, som mer tjänar som riktmärken och vägvisare än det järnstaket som

utgörs av de definitiva begreppen. Sensiterande begrepp i kontinuerlig omvandling,

snarare än statiska mätvariabler, gör det möjligt med successivt igenkännande av 

forskaren i föremålet för undersökningen. I stället för att försöka skapa allt exaktare 

tekniker, för att mer och mer precisera begreppen, borde samhällsforskarna ägna sig åt 

att skapa känsliggörande begrepp som stimulerade dem att förnimma nya relationer,

1
 Blumer (1954), citerad i Aronsson (2001)

2
 Starrin, (1997), citerad i Aronsson (2001)
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perspektiv och världsbilder menar de. Andra forskare är inne på samma tanke, dvs. att 

sensiterande begrepp kan användas för att rikta uppmärksamheten på och underlätta

upptäckten av vissa sociala fenomen (Johansson, 1995).

Tekniska nomenklaturcentralens definition kan utgöra ett riktmärke i studien eftersom 

den har en inneboende och relativt stor möjlighet till omvandling med avseende på 

ovanstående diskussion. För den här studien kommer dock det engelska ordet

partnering att användas pga. att det blivit etablerat i den svenska byggsektorn. Med 

tekniska nomenklaturcentralens definition som vägvisare för denna studie vill jag göra 

några förtydliganden kring min tolkning av innebörden i denna studie:

…mellan beställare och leverantör…kan i praktiken innebära flera leverantörer (t ex 

projektörer och olika entreprenörer). 

…bättre gemensamt resultat…tillåts ha en bred innebörd och syftar inte enbart på

ekonomi utan på partnernas upplevelse av det mervärde samverkan skapat. 

…i ett projekt… utökas till: i ett eller flera på varandra följande projekt. Projekt har i

byggsektorn en vedertagen betydelse vilket gör tillägget nödvändigt. 

1.4.2 Process och Struktur 

‘Process’ och ’struktur’ hänger samman och kan vara svåra att särskilja. Process 

handlar om ordningsföljd och sammanhang, om vad som kommer först och om vad

som kommer sen (Moe, 1996). Ordet process leder tanken till rörelse, utveckling och

förändring. Organisationer lever bara i rörelse och deras processer är knutna till olika 

aktiviteter inom och utom företaget (Bakka et al, 1988). En konkret och enkel

beskrivning av vad process innebär i ett gruppsammanhang ges av Nilsson (1996):

”…hur man i en grupp ställer upp och konkretiserar mål, utformar normer,

kommunicerar, hanterar problem och konflikter, fattar beslut och uttrycker åsikter.” 

Struktur kan generellt definieras som en stabil ordning av komponenter inom en helhet 

(Bakka et al, 1988). Struktur är ofta, men inte alltid, synlig. Förväntningar eller 

oskrivna regler är exempel struktur som kan vara osynlig och svårtillgänglig medan

t ex nedskrivna regler och en projektorganisation är två exempel på synlig struktur.

Struktur har med relaterande över tid att göra och rör avgränsning av relationer. Ibland 

kan struktur ha karaktär av process och dynamik. Man säger då att det sker en 

strukturering (Moe, 1996). På samma sätt som för grupp-process, gör Nilsson (1996)

en enkel och konkret beskrivning av gruppstruktur så här: 

”…hur den är uppbyggd med yttre ramar, mål, normer, roller, relationer ledarskap 

och makt.”
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1.4.3 Aktör

I den mån begreppet aktör förekommer i samband med resonemang om byggprocessen 

avses inte den enskilde individen utan snarare de organisationer som är en del av

byggprocessen. De olika aktörerna som förekommer i studien är beställare (inklusive

ställföreträdande konsulter), entreprenörer, underentreprenörer, projektörer, och

brukare.

1.5 Målgrupp och intressenter

Bland dem som bidragit med empirisk data till forskningen återfinns 

projektorganisationer från fyra olika projekt med tydliga ambitioner att samverka över 

organisationsgränserna. Projekten är alla upphandlade i konkurrens av vana (dock ej

vana vid partnering) beställare där initiativet till partnering var tydligt i 

förfrågningsunderlaget. Exempel på informationsgivare i projekten är 

beställarrepresentanter, projekt- och byggledare, entreprenörer, under-entreprenörer, 

yrkesarbetare och projektörer.

De som förväntas ha intresse av uppsatsen är projektdeltagarna i de 

projektorganisationer jag studerat. Min egen organisation, Skanska, är självklar i 

målgruppen. Avd för produktionsledning, Luleå Tekniska Universitet, som formulerat 

projektet initialt tillsammans med byggsektorns forskarskola, Competitive Building, är 

andra intressenter. Externa intressenter som kan komma i fråga är beställare, 

entreprenörer och konsulter i svensk byggsektor som har särskilt intresse av

samverkan i byggprocessen eller akademiska institutioner med egen aktivitet på 

samma eller närliggande forskningsområde. En utgångspunkt för framställningen har

varit att de som läser uppsatsen har insikt i byggprocessens förutsättningar, villkor och

begrepp.

1.6 Uppsatsens struktur

Uppsatsen följer innehållsmässigt det internationella standardformatet IMRAD

(introduction, method, results, analysis, discussion) även om rubrikerna är något

annorlunda.

I Kapitel 1 ges en Introduktion kring bakgrund och problem, syftet med studien,

övergripande metod, målgrupp samt de mest centrala begreppen. 

I kapitel 2, Teoretisk referensram, byggs den referensram upp som innehåller de 

teoretiska tankegångar som jag ansett vara relevanta för partnering och

forskningsfrågans innehåll. Den befintliga kunskapsfronten för partnering i 

byggsektorn byggs ut med allmän kunskap om projekt, produktutveckling, lärande,

motivation, organisationskultur, förtroende, grupp processer och system.
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Problemställning, vetenskapligs synsätt, forskarens förförståelse och detaljer kring den 

kvalitativa fallstudien som metod redovisas i kapitel 3, Metod, tillsammans med en

betraktelse över studiens problem och begränsningar, validitet och reliabilitet. 

Fallbeskrivningar görs i kapitel 4. De behandlar de fyra byggprojekt som utgjort 

fallstudier för forskningen om partnering. Karlstad centralsjukhus representerar det

största projektet och benämns fortsättningsvis ”Sjukhuset”. Väg 339 (”Vägen”) i 

Jämtland utgörs av två projekt, etapp I och II och blir i förhållande till de andra två 

husombyggnads projekten en form av benchmarking mellan hus och väg som olika

verksamhetsområden inom byggsektorn. Den tredje fallstudien är en takombyggnad på 

Luleå Tekniska Universitet i samma storleksordning som Vägen I och benämns i

texten som ”Taket”. Beskrivningarna är komprimerade för att öka läsbarheten och

berikas senare genom resultat och diskussion.

Kapitel 5 är en redovisning av Resultat som följer forskningsfrågans innehåll och ger

möjlighet att särskilja de olika fallen resultatmässigt. Resultatets innehåll motsvarar 

två tolknings och analyssteg. Det första skedde i intervjusituationen när jag tog 

ställning till vad som skulle nedtecknas. Det andra skedde när det samlade materialet 

tematiserats och grupperats utifrån variabler och forskningsfrågor.

I kapitel 6 analyseras resultaten både projektvis och processvis. Resultatet framställs i 

fyra modeller som beskriver mina tolkningar av hur processerna påverkat

genomförandet i varje projekt. Den analys som behandlar processerna var för sig 

inriktas mot vad som förstärker respektive försvagar de relaterade processerna med

tillhörande strukturer. 

I kapitel 7, Diskussion och Slutsatser komprimeras resultatet ytterligare. Partnering i 

vid bemärkelse diskuteras också ur ett förändringsperspektiv och dess innebörder för

praktik och forskning. Kapitlet avslutas med korta betraktelser över studiens bidrag 

och betydelsen av partnering för en konkurrenskraftig byggsektor. Avslutningsvis ges 

några allmänna praktiskt inriktade rekommendationer baserade på erfarenheter från

studien.

Kapitel 8 är en sammanfattning av uppsatsen på engelska. 

I Bilagor, återfinns måldokument och andra projektspecifika dokument samt

kompletteringar till metodkapitlet.
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Kapitel 2 

Teoretiskt ramverk 

Forskning är i sitt väsen teoretisk och ska vara det menar många. Hur hög grad av teori 

som präglar forskningen kan variera. Graden av teori beror, anser jag, också av på

vilken nivå man betraktar teorier. I den här framställningen redovisas olika typer av

teorier. I den primära nivån för studien är ”partnering i byggprocessen” att betrakta 

som fenomen med en egen teoribildning. Teorin hamnar i gruppen avgränsade teorier 

som ligger mycket nära verkliga, konkreta situationer och begränsas till speciella 

miljöer, grupper, tider eller problem.  Teorin om partnering i byggprocessen är 

dessutom endast 10-15 år, och flera forskare anser den vara relativt omogen (Li,

Cheng, Love, 2000; Bresnen & Marshall, 2000a). Nästa grupp av teorier kallar jag 

teorier på mellannivå och menar då teorierna för projektorganisering och samverkan

mellan organisationer oavsett vilken typ av verksamhet man betraktar. Fältet har rönt 

ett stort akademiskt intresse på senare år. Teorier om grupprocesser kommunikation

och organisationskultur placerar jag också i denna grupp. Teorier för samverkan

mellan organisationer, kan ju formas ur olika perspektiv som t ex nationalekonomi, 

företagsekonomi, sociologi, eller psykologi. Systemsynsättet som jag står för får 

representera den mest allomfattande teorin i den här studien. Teorier med olika 

”mognad” och djup kommer att få komplettera varandra för att bidra till förståelse av 

helheten och delarna när det gäller samverkan i byggprocessen. Det är dock teorierna

om partnering som ligger till grund för studien. 
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2.1 Vad är känt om partnering i byggindustrin?

Följande sammanställning över vad som är känt om partnering i byggindustrin spänner 

över ett brett fält där såväl de formella som de informella delarna ges utrymme. Den 

kritik som riktats mot partnering som koncept och mot forskning på området redovisas

också. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en bild av var den teoretiska 

kunskapsfronten inom byggsektorn ligger i dagsläget. Ett ramverk för rådande

kunskap om partnering i byggindustrin kan fungera som underlag för diskussioner om

forskningsresultat och praktiska konsekvenser. Första delen är en internationell utblick

medan kunskapsfronten i Sverige beskrivs separat.

2.1.1 Partnering i byggindustrin 

Alltsedan mitten på åttiotalet har tillämpningen av tillämpat i byggindustrin väckt 

intresse bland akademiker och praktiker. De tillgängliga dokumenterade kunskaperna

och erfarenheterna kommer huvudsakligen från USA och Storbritannien och i viss 

mån även från Australien och Kina. I en studie om partnering forskning i

byggindustrin (Li, Cheng, Love, 2000) sammanfattas de senaste tio årens forskning

som publicerats i de fyra högst rankade journalerna för området construction 

management. De fyra huvudteman inom vilka empirisk forskning bedrivits var 

projektpartnering, relationer mellan två parter, internationell partnering och speciella

partnering applikationer. Den icke empiriska forskningen fokuserade typer av 

partnering, partnering modeller, partneringprocesser och partneringstrukturer. Hälften 

av de 29 artiklar som forskarna studerat omfattade empiriskt arbete. 

Det finns några studier på partnering som baserats på ett stort antal projekt. En sådan

studie (Larson, 1995) undersökte entreprenör -beställarrelationen i 280 byggprojekt för

att mäta graden av framgång relaterat till alternativa angreppssätt. Mätkriterierna för 

projektframgång var kostnad, tidplan, tekniskt utförande och kundbehov, undvikande 

av tvister, deltagarnas tillfredställelse och helhetsresultat. Skillnaderna mellan de 

informella (77 projekt) och de formella partnering projekten (59 projekt) var

signifikant. Studien stöder idén om ett mer formellt sätt att använda partnering i 

byggprojekt. I en annan studie av 209 projekt (varav 63 var partnering projekt)

bekräftas att förbättrad interaktion påverkar objektiva utförande faktorer (Pokock & 

Liu, 1997). Graden av interaktion (DOI) användes som en objektiv kvantifierbar

metod för att uppskatta projektintegration. Partneringprojekt och kombinerade

(combined) projekt hade avsevärt bättre resultat än de traditionella projekten för tre av 

fyra indikatorer. Dessa tre var kostnader, tidplan samt ändringar och designbrister. I

en tredje kvantitativ studie analyserades 400 projekt varav hälften var 

partneringöverenskommelser (Gransberg et al., 1999) Kostnadsökningar,

tidsförlängning, antal ändringsarbeten, kostnad för konflikter, stillestånd i procent av 

kostnad och av tid är några av de13 parametrar som analyserades. Resultatet visar 

bland annat att partneringprojekt var fördelaktigare i alla 13 avseenden om projekten

var större än $ 5,000,000. När det gäller kostnadsökning, tidsförlängning och antal

dagar med stillestånd så visade alla partneringprojekt, oavsett storlek, ett bättre resultat 

än icke-partnering projekt. Forskarna rekommenderar med utgångspunkt från 
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resultaten att partnering implementeras på programnivå eftersom ett bättre 

genomförande är att vänta i sin helhet. 

Formella verktyg och tekniker föreslås ofta som stöd och utveckling av partnering 

processer. Det finns anledning för dem som arbetar med projektledning att förstå de

underliggande faktorer som verktygen avser att påverka såväl som att förstå själva 

verktygen (Puddicombe, 1997). Resultaten från studien av 280 byggprojekt av Larson

betonar värdet av att investera i en mer strukturerad partneringprocess. Bättre resultat i 

termer av kostnadskontroll, tekniskt utförande, kundbehov och totalt uppnåddes i de 

formaliserade partneringprojekten. När det gällde tidplan och undvikande av tvister

kunde ingen skillnad upptäckas mellan formell och informell partnering. I en empirisk 

studie av nio projekt noterar Bresnen and Marshall (2000c) att det kan vara möjligt att 

konstruera samarbete på kort sikt genom att använda formella mekanismer som 

incitament och teambuilding men att dessa strategier troligen bara är framgångsrika då

beställaren redan har erfarenhet och kapacitet.

Incitament som verktyg i partneringprojekt och dess begränsningar har studerats. Det 

visar sig att system skapade för att stödja motivation måste utformas mycket noggrant.

Motivation och engagemang verkar på helt olika analysnivåer för organisationen och

individen. Det som är bra för organisationen är nödvändigtvis inte bra för individen.

Jämfört med mer organisatoriska och långsiktiga källor till motivation har variationer i 

incitamentssystem mindre påverkan på genomförandet, förslår forskarna och 

uppmuntrar till mer forskning i partnering/allianssituationer. En deltagares värderingar 

av belöningar, förväntningar på prestationer och uppfattning av rättvisa är i hög grad 

subjektiva och olika vilket är viktigt att vara medveten om och förstå. Inre så väl som 

yttre belöning påverkar motivation och engagemang (Bresnen & Marshall, 2000b).

Kultur (huvudsakligen organisationskultur) får relativt lite uppmärksamhet i forskning

om partnering trots att det ofta anses viktigt. Bresnen and Marshall (2000a) har 

uppmärksammat det förenklade sätt på vilket partnering hittills undersökts. Två 

exempel på kulturella svårigheter är förekomsten av subkulturer i organisationer och

den komplexa dynamik som uppstår i samband med förändring. En kulturell 

anpassning mellan samverkande organisationer utgör grunden för att ömsesidigt

förtroende ska utvecklas (Faulkner & De Rond, 2000). Ron Baden Hellard (1995)

betonar nödvändigheten av att utveckla en kultur av totalkvalitetstänkande i projekt. 

Det åstadkommer man bl a genom att bedöma och fastställa inblandade

organisationers kulturer och bygga upp strukturerna för partnering-arrangemang kring

de positiva aspekterna av dessa kulturer.

Hinder för partnering har identifierats och betraktats som synonymt med vad som

benämns som ”inträdeshinder på marknader” inom ekonomiområdet (Lazar, 1997).

Lazars gruppering i kategorier ger en typ av extern karaktär, inblandning från världen 

utanför, och tre interna organisationsklimat, organisationskultur och

organisationsstruktur. Exempel på externa hinder är sådan som orsakas av politiskt 

tryck och lagstiftning eller belöningssystem för ledning som styrs av yttre faktorer och

påverkar beslutsfattande och risktagande i projektet. Organisationsklimat har med

situationen i enskilda organisationer att göra och kopplas till åsikter, känslor och 
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beteenden. Klimatet förändras över tid, är subjektivt och ofta föremål för manipulering 

av människor med makt och inflytande. Kulturen däremot är historiskt förankrad,

kollektiv och motstår direkt manipulation. För att komma förbi kulturella hinder 

fordras långsiktiga förändringsprogram. Med struktur avses här formella mönster av 

aktiviteter som gränsar mot omvärlden och som skapas både genom ledning och

händelseutveckling inom organisationen. Ett praktiskt exempel där hindret är både

strukturellt och beroende av klimat är när toppledningen driver fram ett 

partneringprojekt som inte implementeras på projektnivå.

2.1.1.1 Gemensamma mål

Upprättande av ett gemensamt måldokument har betraktats som det enskilt viktigaste 

verktyget för att utveckla en samverkansrelation enligt partneringprinciper (Thompson

& Sanders, 1998). Gemensamma mål överenskommes på ett tidigt stadium av 

projektet. För att enighet ska råda i teamet anses det viktigt att målen verkligen delas

och förstås av alla. Typen av mål varierar i de måldokument som publicerats i litteratur

om partnering. Vissa mål har mer karaktären av visioner eller är en beskrivning av

gemensamma värderingar, medan andra mer konkret fokuserar relationer, arbetssätt 

och resultat. Individuellt undertecknande anses ofta utgöra en viktig symbolisk

handling inför samarbetet. Modeller för att skärpa och beskriva konceptet och olika

villkor i relationerna har utvecklas för partnering. Ett partnering kontinuum har skapats 

för att illustrera nyttan av olika grader av mål överensstämmelse mellan involverade 

parter. Fyra steg som vart och ett representerar en ny nivå av anslutning till varandra 

med tillhörande applikationer beskrivs och illustreras. Det traditionella angreppssättet 

kallas konkurrens (competition) och följs av samarbete (cooperation), samverkan 

(collaboration) och slutligen förening/sammansmältning (coalescense) som det 

ultimata stadiet av partnering som inkluderar en total omformning av 

arbetsprocesserna mellan parterna. Företag som är involverade i flera relationer kan 

använda detta kontinuum som rekommendation när man väljer partners och planerar

vilken typ av relation man vill bygga upp (Thompson & Sanders, 1998).
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Figur 2.1.1.1 Partnering kontinuum av Thompson & Sanders1998 (fritt översatt)

En annan konceptuell modell som fokuserar organisationsgränser finns tillgänglig för 

användning när det gäller att klassificera och beskriva gränsytor mellan enheter som 

flexibla och/eller genomträngliga. Modellen stöder den övergripande effektiviteten

med partneringtekniken genom möjligheten att modifiera och lägga till gränser och 

därigenom definiera målen, fördela resurserna och etablera ett utrymme för deltagarna

(Crowley & Karim, 1995).

2.1.1.2 Konfliktlösning 

Det mesta som skrivs om partnering relaterar till byggsektorn som mer eller mindre 

konfliktfylld (Thompson & Sanders, 1998, Matthews et al, 1996, Larson, 1995, Baden

Hellard, 1995 osv) I vissa fall framhålls partnering som ett sätt att undvika konflikter

(Latham, 1994, Lazar, 1997) och i andra sammanhang står modeller för

konfliktlösning i fokus (Lazar, 2000). Australiensiska forskare ( Loosemore, Nguyen, 

Denis, 2000) ifrågasätter det synsätt som handlar om att undvika konflikter och 

förespråkar att man istället försöker utnyttja det potentiell goda i konflikter som t ex 

kreativitet och lärande. De undersöker förutsättningarna för organisationer i

byggprojekt att arbeta med effektiv konfliktlösning. Metoden som används är Likert &

Likerts (1976) modell med socio-strukturella system tillsammans med 

attitydundersökningar. Bäst förutsättningar för konfliktlösning har den organisation 

som:

- tydligt anstränger sig för att förstå olika åsikter, behov och mål,

- har fullständig och meningsfull inblandning från olika intressegrupper,

- har öppen kommunikation, konsekvent försöker informera,

- har minimal kontroll med tonvikt på deltagande,

- är kreativa och söker enighet,
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- stöder extern inblandning av tredje part, 

-  har stor acceptans för lösningar och en vilja att implementera dem

- bevarar viljan att samverka.

Resultatet av den australiensiska studien (Loosemore, Nguyen, Denis, 2000) visar att 

entreprenören är mottaglig för konfliktlösning men att den socio-strukturella

omgivningen inte främjar det. Forskarnas rekommendationer till byggindustrin för 

effektivare problemlösning är att de bör använda sig av mer inre (inte ekonomiska)

incitament sprungna ur grupprocesser, åstadkomma bredare inblandning i projektmål

och utveckla metoder för formulering av desamma. Vidare bör

kontraktsförutsättningar skapas för en starkare känsla av kollektivt ansvar och 

förtroende. Större uppmärksamhet bör också riktas mot informell och formell lateral

kommunikation och mindre mot förutbestämda regler och procedurer.

2.1.1.3 Teknisk Samverkan

Partnering lägger tonvikten på beslut i tidiga skeden, planering och genomförande

faser i projekt och på snabb integration mellan organisationer med olika kunskapsbaser

(Barlow, 2000). Kunskapsöverföringen påverkas starkt av hur förtroendet utvecklas 

mellan organisationerna (Barlow et al., 1997). Det finns likheter mellan partnering 

som en process för effektivt samarbete och idéerna för lärande organisationer.

DeVilbiss & Leonard (2000) har skapat en implementeringsmodell för en lärande 

organisation där partnering utgör grunden. Cheng & Li (2001) bedömer ”gemensam

problemlösning” och ”effektiv koordination” som två av 14 viktiga faktorer som har

betydelse för hur partnering lyckas. Båda kan relateras till tekniska problem i projekt 

och de ansågs av tillfrågade aktörer vara viktiga i såväl projektpartnering som i 

strategisk partnering.

2.1.1.4 Kontinuerlig Uppföljning och Ständiga förbättringar 

Ett återkommande inslag i litteraturen om partnering är vikten av att arbeta med 

ständiga förbättringar. Filosofin om totalkvalitetsledning (TQM) innebär bland annat 

ett sökande efter ständiga förbättringar för en organisations system och processer. 

Genom att förstå grunden för lärande genom ständiga förbättringar och TQM kan 

koncept inom byggindustrin som t ex partnering implementeras effektivt menar

forskare (Love et al., 2000). Partnering relateras till TQM och lärande också av andra 

(Baden Hellard, 1995; ). Enligt Gransberg et al (1999) har partnering blivit 

byggindustrins applikation av TQM. System för uppföljning i partnering relationer har 

inte varit föremål för omfattande forskning. Crane et al. (1999) behandlar dock

området på ett sätt som gör kunskapen direkt praktisk tillämpar. Mätsystem ska 

anpassas till kultur, behov och möjligheter i den relation man avser att följa upp. För 

att försäkra att rätt information finns tillgänglig i rätt tid är det viktigt att man gör tre 

typer av mätningar: resultat, processer och relationer. Exempel på vanliga resultat 

variabler är kostnad, tidplan, kvalitet och säkerhet. Mål uppfyllelse genom de 

arbetsprocesser man har uppnås då varningssystem skapar möjlighet att korrigera t ex 

arbetssätt i god tid. Entreprenörens delaktighet i designskedet är ett exempel på vad
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som kan mätas i en process. För att beslutsfattare ska få information om den 

omgivning processerna äger rum i mäts också relationer, teamets effektivitet genom så 

kallade mjuka värden. Även dessa mätningar ska spegla målen som formulerades tidigt 

i relationen. Process och relationsuppföljning ska indikera trender och enskilda data

blir därför ointressanta. Förutom olika typer av uppföljningsområden kan man använda

olika nivåer på var uppföljningen görs. Det kan handla om flera projekt, ett projekt

eller en aktörsgrupp. Mätning ska inte göras på områden där det inte tillför ett värde 

till parterna som verktyg för beslutsfattande (Craine et al, 1999).

2.1.1.5 Teambuilding och organisation

Ett viktigt, och i partnering litteratur ofta omnämnt, instrument för att skapa förtroende 

och ena parter med olika perspektiv är teambuilding. Team tänkandet innebär att 

gruppen fokuserar på lagmedlemmarnas starka sidor istället för att enskilda 

organisationer försöker att tjäna pengar på någon annans svagheter t ex genom

”smarta” kontraktsformuleringar (Baden Hellard, 1995). Formell teambuilding med

eller utan extern hjälp förekommer i varierande omfattning i studerade fall. Metoderna

är sällan redovisade i detalj (Bresnen & Marshall , 2000c, Barlow et al., 1997). Kritik 

från projektdeltagare har handlat om att teambuilding sällan involverar aktörer på lägre 

nivåer och nyckelpersoner från andra organisationer som t ex projektörer och 

underentreprenörer. Speciella möten i en eller ett par dagar, då projektets

nyckelpersoner deltar, nämns som ett viktigt moment i partneringprojekt. Dessa så 

kallade workshops betraktas ofta som en del av teambuilding. Ett syfte med en 

workshop kan vara att skapa ett gemensamt måldokument. Uppföljningsmöten för att 

utvärdera framskridandet, introduktionsmöten när nya kommer till rekommenderas i

handbokslitteratur tillsammans med slutmöten för att se över genomförandet (Bennett 

& Jayes, 1995). Med hjälp av systemdynamiska modeller har forskare analyserat hur 

relationer och effektivitet påverkas av olika komponenter  i partnering för ett stort 

järnvägsprojekt i Puerto Rico (Peña-Mora & Harpoth, 2001). Analysen visar bl a att 

”starka” startmöten är mycket viktiga för effektiv partnering och att uppföljningsmöten

kan stärka samverkan ännu mer eller förbättra situationen om startmötet inte varit helt 

effektivt. Ju mer osäkerhet som finns i projektet desto viktigare blir dessa insatser för 

partnering. Forskning kring de speciella rollerna för att leda partnering (eng. 

facilitator, champion) är sällsynt. Cheng & Li (2001) identifierade 14 potentiella 

faktorer och undersökte bland olika aktörer hur dessa ansågs påverka olika processsteg

i partnering eller olika typer av partnering (projekt-, strategisk-). Facilitator var en av 

dessa 14 faktorer och ansågs viktigast för projektpartnering för att hjälpa till med 

teambuilding och gemensamma mål. Enligt forskarna är dennes uppgift att organisera 

möten och workshops och att verka för öppen och fri kommunikation. De speciella

rollerna för partnering beskrivs vanligen i praktisk litteratur och informativt i vissa 

forskningsartiklar. Det har uttryckts att partneringledaren ”the facilitator” bör vara 

oberoende, ha grundläggande kunskap om byggande och kunskap om

partneringprocessen. Han/hon bör vara kunnig i organisation, problemlösning och

konflikthantering. En annan viktig egenskap är att kunna lyssna tillsammans med ett 

flexibelt sätt och en vilja att bli bekant med projektet och människorna däri. 

Tillgänglighet genom hela projektet är ett annat viktigt attribut (ECI, 1997). Den andra 
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rollen kallas på engelska ”the champion”. Det är en person som är delaktig i val och 

”kontroll” av partnering ledaren (the facilitator) och representerar varje organisation 

som är part i stora projekt. I den rollen måste man ha stark koppling till nästa 

beslutsnivå (ECI, 1997). Med svenska termer skulle det kunna handla om en 

projektchef eller projektledare från varje deltagande organisation i projektet. De har 

också en central roll när det gäller att nära och implementera partneringprocessen.

Deras funktion kan också vara avgörande när det gäller att marknadsföra och sprida

organisationens lärdomar från projekt (Barlow, 2000).

2.1.1.6 Upphandling och kontrakt

Rättvisa är en viktig förutsättning i projekt där varje part ska känna sig som en vinnare.

En av sju förutsättningar för partnering (“pillar of partnering”) är enligt Bennett and 

Jayes (1998) rättvisa för att garantera att alla belönas för sitt arbete på basis av rättvisa 

priser och rättvisa förtjänster. En nivå av rättvisa är den kortsiktiga kommersiella, en 

annan är den mer långsiktiga aspekten som kan vara en fråga om attityder kring vilken

typ av lönsamhet partnering kan erbjuda. Konceptet om rättvisa i sociala transaktioner 

kan spåras tillbaka till Adams (1965), enligt vilken ett villkor för rättvisa existerar när 

parternas värden för resultat och insatser uppfattas stå i proportion till varandra. Stora 

yttre förändringar påverkar parternas uppfattning om kompetens och rättvisa. I 

kontraktstermer tvingar parternas uppfattningar dem att, antingen gå in i 

omförhandlingar eller ensidigt ändra sitt beteende, för att upprätta balans i relationen 

(Arino et al. , 1998). Somliga ser partnering som något informellt som utvecklas

organiskt mellan människor medan andra anser att partnering är något formellt som

kan styras och påverkas. Denna uppdelning speglas också i kontraktets roll i 

partneringprojekt (Bresnen & Marshall, 2000a). Kontraktet anses alltså av vissa vara 

en kritisk komponent när det gäller integration mellan aktörer i byggprojekt 

(Puddicombe, 1997). Å andra sidan förekommer argument att för ”djupa” kontrakt 

minskar flexibilitet och frihet att göra vad som är bäst med hänsyn till projektmålen. 

Att enbart lita till kontraktet anses inte tillräckligt för att stödja önskade attityd 

förändringar. Beteenden bestäms inte enkelt med formella strukturer och system, utan 

är ett resultat av medvetna val och handlingar och ett komplicerat samspel mellan

strukturella nödvändigheter och deras subjektiva tolkningar och antaganden (Bresnen

& Marshall, 2000). Pietroforte (1997) uppmärksammade en förskjutning mellan

mönster i roller och de regler som förespråkas i standardkontrakt, inbegripet

hierarkiska strukturer i processen och de som observerats i praktiken. Byggprojekt

avslutas ofta framgångsrikt genom federativa mekanismer som t ex samarbete

understött av personlig kommunikation och utbyte av kvalitativ och osäker 

information.

2.1.1.7 Relationer och förtroende

Delat förtroende har av många identifierats som en faktor med mycket stor betydelse

för partnering (Cheng & Li, 2001). Barlow m fl. (1997) betonar individers egenskaper

och deras öppenhet och vilja att acceptera och dela ansvaret för misstag som begås. 

För att förtroende ska utvecklas fordras också en flexibel och öppen kommunikation.
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Williamson (1975) menar att det sociala kapitalet och förtroende påverkar

transaktionskostnaderna i en utbytessituation. Lazar (2000) har använt spelteori för att

förklara hur förtroende baserade relationer utvecklas och påvisar att en blandad 

strategi lönar sig bättre för alla parter än villkorslöst samarbete och rent

konkurrensmässigt beteende. Lazar skiljer på förtroendebaserade och växelverkande 

relationer i partneringprojekt där den senare är mer känslig.

Perspektiv på den österländska kulturen och hur den kan bidra till projekt framgång 

genom partnering ges av Liu & Fellows (2001). I den österländska affärsverksamheten

är personlig integritet avgörande medan den västerländska lägger vikten vid legala

formaliteter i kontrakten. Konflikthantering genom personlig utveckling och mål som 

är tillräckligt attraktiva för alla deltagare föreslås som speciella utmaningar för 

tillämpning i partneringprocessen. Kultur blir synlig genom beteenden som understöds

av värderingar.  De starkaste personliga värderingarna påverkar våra beteenden. Enligt

målteori påverkar belöningen graden av engagemang i målen. Om individer tjänar på

förtroendefullt beteende kommer de att fortsätta utvecklas personligen. Med ett sådant 

holistiskt perspektiv på måluppfyllelse i partnering blir det poänglöst med fysiska

strukturer för att beskriva partneringprocessen anser författarna. 

En experimentell stor enkätstudie rörande entreprenör-projektör relationen

(Puddicombe, 1997) visar att de områden som bidrar till största splittringen är de som 

har starkast koppling till organisationen. Designers hade en uppenbar brist på intresse 

för huvudentreprenörens förtjänst. Arkitekterna ligger nära den traditionella 

”armlängds avstånd” relationen medan entreprenören förordar integration. Resultaten

implicerar om de stämmer i praktiken, att det inte är utan svårigheter man integrerar 

aktörerna (Puddicombe, 1997). Studien visar på den komplexitet som karakteriserar 

mänsklig interaktion. En medvetenhet kring dessa underliggande faktorer är nödvändig

för framsteg inom partneringforskning och för implementering i praktiken. 

2.1.1.8 Kritiska röster mot forskning och tillämpning

Partnering måste få mogna mer inom byggsektorn vilket blir tydligt när man betraktar 

dess spretiga natur och omfattningen på hittills gjorda studier. Det är av samma 

anledning som en myriad av definitioner existerar anser vissa forskare (Li et al., 2000).

Bristen på en adekvat och precis definition verkar vara ett problem. Bresnen &

Marshall (2000a) ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt att definiera partnering 

som en sammanhållen strategi, som involverar en gruppering av ett antal mer eller 

mindre universella metoder, system och procedurer. Alternativt, frågar de sig, är 

termen partnering så diffus och formbar så att den kan tillskrivas vilken god relation 

som helst?

En stor del av partnering litteraturen kan karakteriseras som beskrivande. Empiriska 

bevis har varit ofullständiga och av anekdotisk typ utan motargument (Bresnen &

Marshall, 2000a; Li, Cheng, Love, 2000; Green, 1999). Sättet på vilket partnering har

konceptualiserats och undersökts kritiseras av Bresnen & Marshall (2000a) som vill se 

mer av pluralistiska angreppssätt och utforskande studier av de sociala och

psykologiska aspekterna på partnering som organisationsform. Lazar (1997) betonar

hur viktig förståelsen kommer att bli, för de mekanismer som får partnering att 

fungera, för att skräddarsy partneringprocessen. Efter en period med ”early adopters”
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och försöksverksamhet kommer nu en grupp mer medvetna beställare och 

entreprenörer. För att skaffa sådan kunskap måste den svarta lådan öppnas och viktiga

komponenter och processer identifieras menar Lazar. Kumaraswamy & Matthews

(2000) kritiserar det faktum att entreprenör- underentreprenör relationen allvarligt 

förbisetts och Bresnen & Marshall (2000 a) stöder kritiken: Det är en tydlig brist på 

spridning av samarbetsnormer nedåt i värdekedjan. 

Handboklitteratur om partnering betonar många gånger gruppen starkare än individen. 

En av de mest kraftfulla aspekterna med partnering anses vara att transformera

egocentricitet till centrering kring gruppen där individen utvecklar en vilja att hjälpa 

andra snarare än sig själv (Schultzel, 1996). S. D. Green (1999) betraktar, med stöd av 

kritisk teori, partnering som en sann övning i att köpa makt och drar en parallell med 

tidigare korporatismiska regimer där olika intressegrupper binds samman av plikt 

skyldigheter och där intressegrupper triumferar över individer. Bakgrunden till kritiken 

är glappet mellan stora beställares retorik och deras beteende. Tonvikten på ständiga

kostnadssänkningar gör logiken ohållbar. Ständiga förbättringar associeras i allmänhet

med ”management-by-stress” enligt Green. Byggfirmor kan inte vara kritiska till 

partnering p g a risken att inte anses samverkansvilliga och därmed avsäga sig 

tillgången till en stor del av byggmarknaden. 

I systematisk kritik av 90-talets forskning om partnering föreslår akademiker från 

Kina och Australien inriktning på fortsatt forskning. Av särskild vikt är validering av 

identifierade genomförandesteg och kritiska framgångsfaktorer, utveckling och

testning av partneringmodeller och processer och utformning och val av 

partneringstrategier. För att förklara fenomenet partnering och testa existerande teorier

behövs noggrann kvalitativ och kvantitativ empirisk forskning enligt Li et al. (2000). 

2.1.2 Samverkan i svensk byggprocess - var står vi?

Partnering är nu en väletablerad form för genomförande av byggprojekt i USA,

Storbritannien och i Australien. I Sverige är situationen lite annorlunda. Delar av 

konceptet och grundidéerna tillämpas (och har länge tillämpats) runtom i den svenska 

byggprocessen men med olika grad av medvetenhet. Det är svårare att identifiera 

byggprojekten som innehåller flertalet av delarna (gemensamma mål, systematisk 

teknisk samverkan, uppföljning-förbättringar, konfliktlösningsmodell, teambuilding 

osv) i partnering och där man uttalat och medvetet tillämpar partnering.  De 

engelskspråkiga länderna har gott om praktiska handböcker i ämnet och i t ex 

Storbritannien har akademiskt och praktiskt arbete på området varit omfattande under

1990-talet. Riktlinjer för andra och tredje generationens partnering har utvecklats på 

senare år (Bennett & Jayes, 1998). Om man generellt jämför erfarenheter av partnering 

mellan Sverige och Storbritannien skulle man kunna anta att Sverige står någonstans 

mellan första och andra generationens partnering beroende på vilka aspekter man

analyserar (processen, kunden, team etc.). Även om begreppet partnering inte använts

så har dock flera studier genomförts i Sverige med tonvikt på t ex kostnadsreduktion

genom gemensamma mål, integrerade organisationer och analyser av arbetsprocesser 

(Andersson & Borgbrant, 1998; Persson, 1999). 

I Sverige har samverkan och förutsättningar för samverkan i byggprocessen studerats,

och studeras fortfarande, på flera håll av forskare med varierande inriktning. Råsled 
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(1990) har studerat hur byggprojekt som system ska formas, upphandlas eller bildas 

för att verka effektivt och optimalt i genomförandet av sin byggande uppgift. 

Systemen bör formas, anser han, så att alla ingående parter finner så starka incitament

som möjligt för ett projektoptimalt beteende med hänsyn till projektering, byggande 

och brukande. Författaren efterlyser ett öppet ”teamwork” både under 

produktbestämning och produktframställning för att uppnå bästa möjliga kostnads och 

kvalitetsrelation i vid mening för projektet. Han fokuserar öppet samarbete, insyn och 

kontroll och betonar att parterna måste ha erfarenhet från projektering, byggande och

brukande. Framtidens byggprojektgrupper bör innefatta erfarna representanter för 

brukare och förvaltare tillsammans med entreprenör, projektör och beställare menar 

Råsled. Inom populärlitteraturen är Fernström (1996) aktiv i frågan om

byggprocessens förnyelse och talar om ett epokskifte i bygg- och fastighetsbranschen.

Som en del i detta epokskifte ingår partnerskap och samverkan med fokus på tidiga

skeden där planering från första början med delaktighet av alla parter är en 

framgångsfaktor. Även här betonas vikten av väl sammansatta, projektspecifika team.

För att nå en förändring, menar Fernstöm, måste bland annat entreprenören få en 

ödmjukare inställning till sina kunder och beställare måste bli villigare att pröva nya 

upphandlingsförfaranden.  Partnering utgör en konceptualisering av de tankar som 

Råsled och andra har om hur en effektiv byggprocess ska formas. Inom ramen för

byggkostnadsdelegationens arbete (SOU 2000:44) genomfördes flera delprojekt där en 

ökad samverkan mellan aktörer med gemensamma mål varit medel för att uppnå mål

som sänkta hyreskostnader. Svedalaprojeket (Persson, 1999) och Wigralprojektet

(Andersson & Borgbrant, 1998) hade båda som målsättning att producera

flerbostadshus med en hyresnivå på 800 kr/kvm och år vilket de också uppnådde. 

Fokuseringen på det ekonomiska målet genomsyrar båda studierna och kan tolkas som

att ökad integration mellan aktörer och systematik i arbetssätt kan sänka kostnader.

Resultaten överensstämmer med forskningsresulat från England och USA. Flera

studier om byggprocessen med fokus på samverkan mellan organisationer som deltar 

däri har publicerats i Sverige på senare år (Kadefors, 1997; Kadefors, 2002; 

Kristoffersson, 1995; Andersson & Borgbrant , 1998; Persson, 1999;  Anheim, 2001;

Engwall,  2001; Kemi, 2001). Kristoffersson (1995) använder en förändringsteoretisk

utgångspunkt i sin studie inriktad på produktionsledning och föreslår att 

kommunikationen förbättras genom att berörda aktörer sammanförs i ledningsarbetet 

och att incitament för samverkan skapas. I sin analys identifierar han angelägna 

utvecklingsfrågor för produktionsprocessen där förutsättningar för delaktighet och 

lärande återkommer på alla olika organisatoriska nivåer. Kristoffersson argumenterar

för fortsatt forskning som syftar till att utveckla praktiska former för t ex upphandling, 

målstyrning och aktörssamverkan. Informell och ofta omedveten påverkan som äger

rum mellan beställare och entreprenör i interaktion har studerats av Kadefors (1997). 

Studien visar att den verkliga makten och ansvarsförhållandena i relationen påverkas

mycket av parternas interna organisation samt interaktionsmönstren dem emellan.

Slutsatserna sammanfattar hon under tre teman vars innehåll jag sammanfattat

(kursivt) i den här framställningen:
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1) Betydelsen av intuitiva rättvisenormer 

Upplevelsen av rättvisa i utbytesrelationen mellan entreprenör och 

beställare är viktig. Skillnader i hur parterna upplever orättvisa förklarar

varför beställare föredrar formalisering medan entreprenören idealiserar

ett informellt arbetssätt. 

2) Effekter av kravet på samarbete

Behovet av tät kontakt och gemensamt problemlösande i projektet ställer 

krav på positiva relationer vilket leder till att man vill hänskjuta 

kontroversiella frågor uppåt i respektive organisation. Parternas

förutsättningar att göra det kan vara olika och påverkar maktrelationen.

3) Betydelsen av förväntningar och förklaringar

Upplevelsen av rättvisa påverkas också av de förväntningar som parterna 

har på utbytet. Föreställningar om olika parters kunskap och egenskaper

formas på branschnivå, där konfliktnivån är hög, och aktiveras i enskilda 

projekt, som präglas starkt av kravet på samarbete. Brist på kunskap kan 

vara en strategisk tillgång i förhandlingar vilket leder till att framför allt 

entreprenören har liten anledning att öka förståelsen för andra parters 

kunskapsområden. Organisationers och individers auktoritet påverkar hur

starka deras förklaringar uppfattas i t ex rättvisefrågor. Lokal förankring

ger hög auktoritet inom byggandet.

Ytterligare forskning är nödvändig för att undersöka och utveckla modeller för 

interaktion i ombyggnadsprocesser. Forskningen skulle tjäna på att utgå från ett synsätt

på ombyggnad i kommersiell miljö som produktutveckling (Engwall, 2001). Engwall

anser vidare att vi bör ifrågasätta när det linjära procedurtänkandet behövs och inte och

förespråkar ett angreppssätt där alla aktörer uppmärksammar de olika former av

osäkerheter som finns under ett ombyggnadsprojekt.

Exempel på andra mer praktiska initiativ till utveckling av samverkansfrågorna hittar 

vi inom Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) där näringsliv och högskola

tillsammans har som syfte att utveckla och tillämpa mer samverkansinriktade modeller 

för genomförande. Förutom ett flertal seminarier sammanfattas internationell kunskap

om partnering i byggprocessen och teorier om förtroende i en förstudie (Kadefors,

2002). Fyra svenska byggprojekt med ambitionen att samverka i högre grad än vanligt

beskrivs i studien.
3
 Förutsättningar för förtroende i byggkontrakt och samverkan 

diskuteras och relateras till teorierna. Centrala punkter för samverkan sammanfattas i 

förstudien och tar upp betydelsen av belöningssystem, gemensamma mål och system

för utvärdering och uppföljning av processer, relationer och slutmål. En medveten och 

systematisk hantering av formerna för samarbete har stöd i förtroendelitteraturen och 

förordas av Kadefors. Inom Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) betonas vikten av

helhetssyn och samverkan mellan olika aktörer. IVA Anläggningsforum har genomfört

demonstrationsprojekt av partnering med syfte att bl a pröva idén under reella

3
 Förutsättningar och erfarenheter från Centralsjukhuset i Karlstad beskrivs även i denna studie.
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betingelser (se vidare kapitel 4)
4
. I ett utvecklingsprojekt i Skåne prövas något man

kallar HELHETs-modellen som bygger på att byggprocess och materialförsörjning

betraktas inom samma system. Bostadsbolag och en entreprenör kommer att arbeta i 

flera projekt under tre år med stöd av Boverket för att nå mål som t ex sänkta

produktionskostnader, ekologiskt resursutnyttjande, kompetensutveckling, långsiktig 

lönsamhet och kunskapsspridning. Integration mellan olika aktörer och skeden ska 

tydliggöras tillsammans med logistikfrågorna.
5

2.2 Projektorganisering,

produktutveckling och lärande 

Mycket av dagens publicerade kunskap om partnering i byggindustrin går att återfinna 

i allmän litteratur om projektorganisering och projektledning. Dessutom är de flesta 

frågor som behandlas i projektlitteraturen, tagna var och en för sig, inte heller särskilt 

unika utan kunde lika gärna gälla ledningen av en permanent organisation (Engwall, 

1995). Det är i huvudsak rationella modeller ämnade att öka effektiviteten i projekt

som beskrivs i litteraturen. Tonvikten har legat på teknologiska, ekonomiska och på 

senare tid också organisatoriska aspekter medan de psykologiska har marginaliserats 

trots att det är människans motivation och kreativitet som skapar resultaten (Ricciardi, 

2001).  Senare forskning (Wikström, 2000) föreslår också en integrering av två nya

begrepp i grundläggande definitioner som rör projekt: osäkerheten och relationen

mellan mottagare och sändare. Båda rör psykologiska och socialpsykologiska aspekter.

En beredskap för att möta olika typer av osäkerhet har visat sig nödvändig och kan

byggas upp via organisatoriska strukturer och den systematiska rationella planeringen.

Wikström menar att projektförlopp där de olika faserna i värdekedjan är 

parallellkopplade snarare än serie kopplade (jmfr metaforen om stafettlopp som är 

vanlig i byggsektorn) innebär att det rentav kan vara skadligt att använda sig av

tidigare etablerade former för planering och kontroll. Anledningen till att relationer bör 

ges speciell uppmärksamhet i framtida projekt förlopp är enligt Wikström förkortade

ledtider, nya rollfördelningar och relationens betydelse för kvalitet i slutresultatet. 

Relationen bör, menar han, organiseras som ett likvärdigt samspel mellan leverantören

och mottagaren, där mottagaren är en aktiv part som bidrar till framgången. Engwall 

(1995) har uppmärksammat de olika perspektiv som kan förknippas med begreppet

projekt. Vid betraktelsen av projekt som idé/satsning tas utgångspunkten i objektet och 

där ligger bland annat intresset för hur olika faktorer påverkar projektsatsningars

genomförande. Om man däremot tar aktören som utgångspunkt och betraktar projekt 

som uppdrag fokuseras istället det tillfälliga uppdraget och den tillfälliga 

organisationen. Relativiteten betonas och det blir inte längre självklart att aktörer i ett 

projekt arbetar mot ett gemensamt mål. Projektledningsläran bygger på 

uppdragsdefinitionen vilket förklarar varför målformuleringen ligger utanför själva 

projektarbetet, menar Engwall (1995). 

4
 Erfarenheter finns publicerade i flera rapporter, se Olsson (2002) och Hörnfeldt (2002)

5
 Projektet dokumenteras i sin helhet och erfarenheter kommer att publiceras och spridas genom Boverket

(Boverket, 2002).
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Byggprojekt liksom projekt i allmänhet är alltid unika i något avseende. Det kan gälla 

såväl materiella som immateriella aspekter. Å ena sidan efterlyses i byggsektorn

industrialisering och effektivisering som bygger på att arbetsmoment systematiseras 

och produkter standardiseras i hög grad. Å andra sidan vill människor leva och arbeta i 

stimulerande miljöer med mångfald och variation. Människornas önskemål eller 

”marknadens behov” förändras dessutom över tid.  Arkitektur kan betraktas som

konstart vilket i praktiken blir ytterligare en motvikt till det industrialiserade 

tänkandet. Forskare har hävdat att det är av vikt att betrakta byggprojekt som 

produktutvecklingsprojekt (Barlow, 1997; Kadefors, 1997; Engwall, 2001,) och många 

praktiker är överens om att det är ”prototyper” vi bygger hela tiden. Båda synsätten 

(industrialisering respektive produktutveckling) har en plats i sammanhanget och

genom att kombinera dem skapas också en plattform för lärande inom och mellan

projekt.

Kunskapsöverföring är en av de centrala processerna för produktutvecklings-förmåga

och företags fortlevnad (Lindqvist, 2001). I byggprojekt sker lärande till största delen 

på individuell nivå och i viss mån inom subgrupper i projekten. Kunskapsöverföring

mellan projekt sker i mycket begränsad omfattning. Strategiska drivkrafter för lärande

verkar i liten omfattning i byggprojekt trots att en struktur med projektbaserad 

verksamhet möjliggör detta (Anheim, 2001). Avsaknad av engagemang motivation

och drivkrafter är identifierat som ett generellt hinder för kunskapsöverföring mellan

produktutvecklingsprojekt på individnivå (Lindkvist, 2001). Detta kan vara en

delförklaring till att lärandet är svagt mellan byggprojekt. Lindkvist redovisar i sin 

forskning generella hinder för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt

(se figur 2.2) där det i flera fall går att dra paralleller och relatera till byggprocessen 

och partneringprocesser specifikt (se vidare kapitel 6, Analys av resultat). 

21



Kapitel 2 Teoretiskt ramverk

Individuella hinder 

Motivation och

drivkrafter
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motivation och drivkrafter
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• Prestige och 
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• Prioritering av 

individuella uppgifter
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arbetsbelastning
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• Oklara ansvarsförhållanden

Organisationskultur

• Prioritering av kortsiktiga före 

långsiktiga aktiviteter 

Planering, efterfrågan och 

uppföljning

• Nästkommande projekt startar
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projekt avslutas 

• Avsaknad av rutiner och 
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• Projektutvecklingsprojekten

fokuserar enskilda projektmål
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Former för 
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• Brister vid organisering och
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medarbetare lämnar

organisationen

• Kunskap förloras när externt 

involverade individer lämnar

organisationen

Geografisk och fysisk 

separation

-

Tidsmässig separation 

-

Språk och kultur 

• Språkliga barriärer

Figur 2.2 Generella hinder för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt (Lindqvist, 2001)

Psykologiska aspekter inom projektforskning har som tidigare nämndes fått stå tillbaka 

till förmån för mer tekniska och ekonomiska och även organisatoriska frågorna. På 

senare tid har dock arbeten inom projektpsykologi publicerats (Ricciardi, 2001) som 

speglar komplexiteten i projektbaserat produktutvecklingsarbete i team där fokus legat

på tvärfunktionalitet och tidsreduktion (jmf byggprojekt). I avhandlingen beskrivs 

interaktiv planering som princip för samverkan. Det innebär att medarbetare i samråd

med projektledning och styrgrupp, på ett tidigt stadium börjar utforma planer (och 

visioner) som baserar sig på en gemensam bedömning utifrån ett flertal perspektiv (t 

ex strategiska, taktiska och operativa). Arbetssättet fungerar som ett slags psykologiskt

kontrakt mellan grupper och subgrupper där negativt laddade fantasier och 

projektioner tonas ned och där delaktigheten istället leder till motivation och 

ansvarskänsla (jmf partnering i byggprojekt).  Interaktiv planering skapar möjlighet att 

växla mellan och förstå strategisk och operativ planering och långsiktiga respektive

kortsiktiga mål. I byggprojekt där pressen är stor på att korta tiden från idé till färdig

produkt ökar behovet av att kommunicera och samverka på både operativ och 

strategisk nivå (Andersson & Borgbrant, 1998). Ideala produktutvecklingsprocesser

beskrevs i Ricciardis studie som en balansgång mellan rutinmässigt arbete som kan 

planeras och kreativa processer. Normer för optimal struktur i projektorganisationer

kan dock inte fastställas eftersom människors behov och preferenser av struktur

varierar. En trend har varit avbyråkratisering inom produktutvecklingsområdet med
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institutionaliserat utrymme för informell och spontan kommunikation som t ex så 

kallade ”task specific forums” (jmf partnering workshops).  Inom projektpsykologin

hävdas att administrativa verktyg som i projektverksamhet används för 

schemaläggning, planering och kontroll också kan användas för att förbättra 

relationerna, samarbetet och engagemanget men att man generellt tycks ha bortsett 

från detta (Ricciardi, 2001) (jmf måldokumentets funktion och innehåll i partnering). 

Projekt förlopp uppvisar tidvis ett mycket kaotiskt skeende men innehåller trots detta

en kontinuerlig ordning. Perioder med karaktären av kaos kan dessutom innebära ett 

utvecklingssprång som är till nytta för projekten. Bidrag till teoriuppbyggnad inom

området för projektorganisering finns, som är baserad på empiriska studier i 

byggprojekten Globen, Vasaterminalen och Sturegallerian (Blomberg, 1995).

Forskningen har syftat till att försöka överbrygga motsättningen mellan 

stabilitet/ordning och förändring/kaos och visat att kvalitetsrelaterade människor som t 

ex ser samarbete som ett medel för framgång och har långsiktig tidshorisont kan, bättre 

än andra, bibehålla stabila relationer samtidigt som de förändrar sina rutiner (jmf 

implementering av partnering i byggprocessen).

2.3 Inter-organisatorisk samverkan

Det har på senare tid skett en förskjutning av synen på affärsverksamhet från 

opportunism och kostnadsfokusering till värdeskapande och detta påverkar hur företag 

hanterar interaktionen med andra företag. Generellt sett blir företags relation till olika 

intressenter allt viktigare. Beroendet och samverkan med kunder och leverantörer blir 

större och integrerade datasystem, samarbete och gemensam problemlösning

vanligare. Interaktion med intressenter i samhället ökar i omfattning och tar mer tid i 

anspråk (Bruzelius & Skärvad, 2000). Termen ’allianser’ fungerar numera ofta som ett 

paraplybegrepp för en rad olika samverkansinriktade relationer i  den ökande mängden

publikationer på området (Faulkner and De Rond, 2000). Många ledningstermer

används för att beskriva allianser t ex partnering, partnerskap, strategiskt nätverk, 

strategisk allians och vertikal integration. Fenomenet har väckt stort akademiskt 

intresse på en relativt kort tid. 

Faulkner and De Rond (2000) har strukturerat de mest populära teoretiska ramverk

som används i empiriska studier på området. Bland de ekonomiska teorierna är de 

viktigaste: (A) strategic management theory särskilt market power theory, (B) 

transactions cost theory, (C) the resource-based view, (D) agency theory, (E)

gametheory och (F) real options theory. Inom fältet organisation har vi de teoretiska

instrumenten: (a) resource dependence theory, (b) organisational learning, (c) social

network theory (d) the Ecosystems view and (e) structuralist perspektives . Det råder 

en viss obalans i studierna med mer fokus på logisk grund för samverkan, val av

partners och genomförande och mindre på processer och utveckling/förlopp.

Beteenderelaterade aspekter kan läggas till denna struktur med de tre områdena (1) 

skilda kulturer och konsekvenser av det, (2) förtroende och (3) engagemang och dess 

natur.
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2.3.1 Kulturella aspekter på organisationer 

En utvecklad förmåga att tänka i organisationskulturella termer gör det lättare, för dem

som utvecklar organisationens liv, att träffa kloka beslut. Det är nödvändigt att dela 

vissa givna idéer, föreställningar och tolkningar för att möjliggöra samarbete och för 

att slippa osäkerhet kring tolkningar av innebörder och handlingar (Alvesson, 2001). 

Det är alltså de gemensamma, socialt delade innebörderna och inte personliga som är 

intressanta i ett kulturellt sammanhang. Liksom begreppet partnering är begreppet 

organisationskultur föremål för många definitioner. En enkelt formulerad sådan är: 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar

med varandra och omvärlden (Bang, 1999). 

Byggprojekt som är utgångspunkten i den här studien kan sägas utgöra en

organisationskultur bestående av många olika subkulturer med olika funktioner eller 

yrkesgrupper. Subkulturer existerar då i första hand inom de olika organisationerna

som deltar i genomförandet. Subkulturer kan också finnas mellan t ex yrkesarbetare

tjänstemän eller mellan kvinnor och män på en arbetsplats men diskuteras inte i den

här studien.

En organisationskulturs kärnelement yttrar sig genom symboliska processer och objekt

i organisationen, så kallade kulturuttryck. Kulturuttryck består av 

-beteendeuttryck (handlingar och beteenden, utryckta känslor) 

-verbala uttryck (t ex språk, jargong och humor, värderingar normer och uppfattningar) 

-materiella uttryck (objekt och ting, fysisk struktur och arkitektur)

-strukturella uttryck (t ex rekryterings-, belönings och karriärsystem) 

Kulturuttrycken tolkas och ges ett kommunikativt innehåll av organisationens

medlemmar. Inom organisationsläran illustreras de dynamiska skillnaderna mellan

olika organisationskulturer som regel- respektive tankekultur (figur 2.3.1.a-

b)(Svedberg, 2000). I den förra organiseras arbetet efter regler, förordningar och

traditioner medan den senare baseras på team och är målstyrd med fokus för styrning 

på innehåll och process.  Den officiella retoriken kontrasterar ofta dessa två ideal vid

diskussioner om t ex samverkan. Att ”tankekultur” är det rådande idealet bakom

partneringkonceptet är, med bakgrund av avsnitt 2.1,  svårt att förneka. 

Förutsättningarna för organisationer som representerar en regelkultur, att utgöra ett 

gott bidrag i partneringprojekt, ter sig med denna utgångspunkt sämre än för dem som

verkar enligt tankekulturens dynamik.
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Figur 2.3.1 a Dynamik inom organisation med regelkultur (fritt efter Svedberg, 2000)
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Figur 2.3.1 b Dynamik inom organisation med tankekultur (fritt efter Svedberg, 2000)
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2.3.2 Kulturförändring genom partnering i byggprocessen 

Brittiska forskare har undersökt den spänning som ligger mellan förtroende och

utveckling av gemensamma intressen och omgivande socioekonomiska villkor som

ofta leder till att kontraktsparter agerar traditionellt, som motståndare. Då dessa mer 

samverkansinriktade arbetssätt utvecklas anses kulturella förändringar vara 

nödvändiga och man har identifierat en rad kulturella attribut och ledningssätt som 

stöder och hindrar samverkan. De vanligast förekommande formuleringarna om

partnering handlar om gemensamma mål, förtroende och förståelse för varandras

åtaganden (Bresnen & Marshall, 2000). Åsikterna om huruvida kultur kan styras går

isär även bland kulturforskare och beror på om man definierar kultur som något man är 

eller som något man har (d v s producerar inom organisationen). Många menar att 

kultur kan dock påverkas även om konsekvenserna är svåra att förutse. Påverkan är

ömsesidig mellan kulturen och dess medlemmar genom att medlemmarna skapar

upprätthåller och ändrar kulturen, samtidigt som kulturen bidrar till att forma 

medlemmarna. Mottagligheten för kulturförändring ökar vid kriser eller möjligheter i 

omgivningen, kriser orsakade av ledningen samt vid extern eller intern revolution 

(Lundberg, 1985)
6
. Förändring av normer och värderingar och verklighetsuppfattning

kan bara ske indirekt genom att organisationens kulturutryck ändras. Schein (1992)

delar in medel för förändring av organisationskultur i primära och sekundära

mekanismer. De primära är 

- vad ledaren intresserar sig för och fäster sin uppmärksamhet vid 

- reaktioner på kriser och kritiska incidenter 

- resursallokering 

- rollspel, skrifter och coaching 

- belöning och status 

- rekrytering, urval, befordran och avveckling

De sekundära mekanismerna är inte lika viktiga men kan, om de är i samklang med de 

primära, förstärka den kultur som håller på att etableras. 

- organisationsformen

- system och procedurer

- riter och ritualer 

- design av den fysiska miljön

- historier om viktiga händelser och personer 

- formella uttalanden

Alvesson (2001) är kritisk till den litteratur som ofta på ett optimistiskt sätt beskriver

hur kulturförändring snabbt kan åstadkommas genom ett “storslaget teknokratiskt

projekt” där förändring ses som ett projekt som utgår och drivs uppifrån. Kulturella

yttringar hänförs till ett helt kollektiv av deltagare inklusive dem som står på toppen. 

Det innebär därför en begränsning när man i ledningssammanhang talar om hur ”den”

(organisationskulturen) eller ”dem” (massorna) ska förändras utan att tala om hur vi

6
 Citerad i Bang, 1999
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borde förändra ”oss”. Höga chefer kan sitta fast i antaganden som tas för givna och 

utvecklar blinda fläckar för sina egna synsätt och den praxis som reproducerar det de

tror att de förändrar, menar Alvesson.  Ett annat sätt att tänka på kulturförändring är att 

se det som en “organisk social rörelse”. En sådan förändring sker på grund av att 

många konfronteras med något som innebär att man förändrar sina uppfattningar, idéer 

och värderingar, och att detta resulterar i förändringar, utan att högsta ledningen eller

någon annan nyckelaktör har någon särskilt viktig roll. De nya idéerna och 

uppfattningarna måste dock, för att få inflytande på organisationer, stödjas av de högre

cheferna. Den tredje varianten av kulturförändring som Alvesson skisserar och 

renodlar kallar han “omgestaltande i vardagen”.  Den är spontant framväxande och

informell, d v s inte tydligt uttryckt eller signalerad som en kampanj. På ett sätt är 

omformning av vardagen en svagare form, menar Alvesson, då den inte backas upp av

auktoritet, formell makt och resurser. Å andra sidan är den förankrad i direkt

interaktion och naturlig kommunikation och har en potentiell realism och en bättre 

förbindelse med personalens förställningar. Enligt Alvesson är omformning av

vardagen det mest relevanta sättet att arbeta med kulturförändring för de flesta chefer 

men kräver kreativitet, uthållighet, inblick i de egna värderingarna och idéerna,

kommunikativ färdighet samt mod att offra något.

2.3.3 Motivation 

Vi människor bär på föreställningen att världen ska vara som vi förväntar oss. Denna 

föreställning uttrycks ”i-syfte-att-motiv” som förklarar vårt handlande. Förutom

avsikter tillskriver vi oss dessutom orsaker eller ”därför-att-motiv”. Avsikter hänvisar 

framåt och lämnar handlingsfrihet medan orsaker hänvisar till det förflutna och är mer 

deterministiska (Nilsson, 1996). Systemtänkaren Talcott Parson skiljer mellan två 

källor som ger en inriktning på hur aktörerna förhåller sig i situationen. Det ena är 

motivationsfaktorer eller behov det andra är värdeinriktning
7
. Motivationsfaktorerna

indelas i behov av information, behov av känslomässigt engagemang och behov av

värdering eller bedömning (Moe, 1995). Mänskliga drivkrafter i arbetslivet

identifierades av Maccoby (1988). Han utmanar Maslows behovshierarki som han 

anser sakna empiriskt stöd och vara grovt vilseledande i vår tids industrivetenskap som

han kallar teknoservice (motsats till industriell byråkrati): 

Självbevarelse

Samhörighet

Njutning

Information

Kunnande

Lek

Värdighet

Mening

Dessa åtta drivkrafter kan förklara både entusiasm för och motstånd mot förändringar,

vår beredskap och vår tvekan att engagera oss i ett projekt, att förmå oss att prestera 

7
 För exempel från byggsektorn se Engwall (2001)
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och att skaffa oss nya kompetenser menar han. Ledningens uppgift är att förstå 

motivation och leda den på ett riktigt sätt. Produktiv motivation blir följden när

anställda vill göra var organisationen behöver. Ansvar, belöningar, sakskäl och

relationer är fyra begreppsliga redskap för att stärka och leda motivation. Maccoby

beskriver ledarskap för vår tid där strategisk dialog, gemensamma mål och gemensam

problemlösning är nödvändig. Vidare betonar han betydelsen av att skapa och

vidmakthålla en motiverande företagskultur. Nya generationer kommer att finna

mening på arbetsplatsen om högre värden som integritet, expertkunskap, innovation

och öppenhet kan balanseras med pragmatisk hårdhet och dialog. Herzberg (1993)

undersökte vad människor vill ha ut av sina jobb. Faktorer som relateras till själva 

utförandet av jobbet skildes från faktorer som definierade omgivningen på grund av att

de har helt olika kvaliteter ur motivationssynpunkt. Faktorer i omgivningen, kallas av 

Herzberg hygienfaktorer och har endast betydelse för att minska missnöje och dåliga 

prestationer. Motivationsfaktorerna hade däremot betydelse för individuell

tillfredställelse i arbetet och ökad prestation. Ju färre motivationsfaktorer som verkar 

desto fler hygienfaktorer måste erbjudas för att göra arbetet tolererbart. Att kunna göra 

ett bra jobb, bli uppmärksammad, arbetet i sig själv, ansvar samt ny position är starka

motivationsfaktorer enligt Herzberg. Exempel på hygienfaktorer i ett byggprojekt kan t 

ex vara fysiska arbetsförhållanden som gemensam matsal med blommor, TV, kaffe

och drickautomat (Anheim, 2002). Det kan också handla om mellanmänskliga

relationer, lön, företagspolicys, administrativa rutiner och säkerhet.

2.3.4 Förtroende i affärsrelationer 

Det har skett en förändring i sättet att arbeta i och mellan organisationer som ser ut att 

kräva närvaron av ett förtroende för att kunna utvecklas menar forskare (Heumer,

2001)
8
. Trots detta har organisations och managementforskare lite att säga om 

förtroendefulla affärsrelationer. Orsakerna kan enligt Heumer härledas till de teorier 

och modeller som strävar efter att beskriva, förstå och förutse kommersiella aktörers

beteende. I traditionell ekonomisk teori anses all information om produkten finnas i 

priset och därmed behövs inga relationer. Klassisk teori ser på människan som 

rationell med kortsiktigt intresse att maximera egennyttan som överordnat andra 

hänsyn. I agent-teori och transaktionskostnadsteori börjar man inse att relationer finns

men betraktar dem som en andrahandslösning från den problematiska sidan. I den 

teoribildning som kallas interaktions- och nätverksskolan betonas betydelsen av att det

går bra för alla aktörer för att den egna organisationen ska lyckas. Gårdagens skeenden

har betydelse för dagens och morgondagens. Vi har enligt Heumer levt länge med en 

referensram som inte sett fördelarna med att förhålla sig till andra aktörer vilket lett till 

en konfliktfylld förståelse av samarbeten inom och mellan organisationer.

Partnering innebär att kund och leverantörer sida vid sida försöker skapa

konkurrenskraftiga produkter. Om man enbart betraktar förtroende som ersättning för 

andra former av kontroll genom att t ex skriva omfattande kontrakt har man antagit att

förtroende huvudsakligen reducerar risken att bli lurad. Fokusering bör i stället ske, 

anser Heumer (2001), på den risk det innebär att inte ta tillvara på möjligheten att 

8
 Artikel i Aronsson & Karlsson (2001)
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skapa något nytt tillsammans, ett lärande som ligger bortom redan ställda

förväntningar. Kontrakten behövs då istället på grund av dagens ekonomiska

komplexitet där funktionen blir att parterna lär mer om varandra och om hur de ser på

världen omkring sig,  menar Heumer. Forskare (Wettergren, 2001)
9
 har riktat viss 

kritik till hur tillitsbegreppet använts på individnivå i ledningssammanhang.

Wettergren betonar det paradoxala i att anlägga ett humanistiskt intimt perspektiv i en 

kontext som ytterst handlar om kampen om överlevnad mellan företag på marknaden.

Arbetsgivarens intressen förväntas kunna bli identiska med den enskildes intressen. 

Man vill inom organisationen ha en emotionell tillitsrelation, men man vill bevara 

möjligheten att handla instrumentellt. Problematiken som Wettergren synliggör kan 

placeras i ett partnering sammanhang då man diskuterar hur motivation, 

belöningssystem och incitament ska bidra till effektiv samverkan. Heumer (2001) gör 

en distinktion mellan förtroende och tillit. Förtroende möjliggör lärande och sträcker 

sig längre än tillit som handlar om att upprätthålla specifika förväntningar genom

konsekvent beteende.

2.4 Partnering och grupprocesser

Partnering är till stora delar ett gruppfenomen. I en grupp samspelar medlemmarna 

(minst två) för att nå ett mål eller utföra en uppgift (Svedberg, 2000). Med ett 

systemteoretiskt perspektiv är gruppen ett öppet system och dess relationer, processer,

struktur och förhållande till omgivningen utgör det väsentliga. Balans i systemet är en

bärande tanke och grupper uppvisar ofta ett polariserande samspelmönster där vissa 

vill förändra och andra vill bevara verksamhetens innehåll och form. Utveckling och 

stabilitet uppnås bara genom viss oordning. Putnam & Poole (1987)
10

 har utvecklat

följande definition för konflikt (fritt översatt): ”Interaktionen mellan människor som är 

beroende av varandra och har motsatta uppfattningar om mål, syften och värden och 

som ser den andre parten som ett potentiellt hinder för att kunna realisera dessa mål”. 

En grupp behöver adekvata strukturer för att kanalisera dialektiken mellan ordning och 

kaos. Somliga människor har stort behov av ordning och kontroll medan andra känner 

sig fångade, styrda och kontrollerade av strukturerade situationer och verksamheter (t 

ex mycket formaliserad partnering). De vill handla efter eget huvud. Om graden av 

struktur är flexibel och anpassad till den aktuella situationen hjälper strukturerna till att 

använda energin till rätt saker och på ett överenskommet sätt. Man kan säga att det 

råder strukturmedvetenhet eller dynamisk jämvikt i arbetsgruppen.

Det är viktigt att gruppen klarar att bedöma vad som lämpar sig att utföra gemensamt

och vad som passar bättre att utföra enskilt. Möten upplevs annars som slöseri med tid 

och arbetsmoral och arbetsresultat blir lidande. Alltför mycket grupparbete anses

kunna motverka nytänkande. Om arbete utförs som förberedelse eller efterarbete 

enskilt eller i  smågrupper i rätt avvägd omfattning ökar delaktighet och aktivitet i 

gruppen.

Teambuilding som metodik bygger på antagandet att samhörighet och gruppidentitet 

medvetet kan byggas upp och tränas med gemensamma aktiviteter. Strategin används

9
 Artikel i Aronsson & Karlsson (2001)

10
 Citerad i Miller (1998)
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för att öka effektivitet och motivation genom att koncentrerat arbeta med samspel och 

arbetsformer. En allsidig sammansättning när det gäller samspelsroller är en 

grundtanke som kan vara praktiskt problematisk. Karakteristika för effektiva 

arbetsgrupper sammanfattas av Svedberg (2000):

Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen.

Målsättningen är tydlig för alla. 

Det råder en avspänd atmosfär, vilket bygger på att gruppen tar sig tid att bearbeta 

störningar.

Kommunikationen är riklig, såväl känslor som tankar uttrycks. 

Olikheter accepteras. Man reagerar genom att dela med sig om tankar och känslor 

inför det som sagts. 

Lyssnande förekommer rikligt oberoende av vem som yttrar sig. Inläggen bygger på

varandra och man talar i jagform. Om man är osäker kontrollerar man att man har

förstått.

Besluten i gruppen sker i samförstånd.

Maktkamp förekommer endast i ringa omfattning.

Gruppen utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk. 

2.5 Systemsynsättet 

Ett systemperspektiv är en viktig komponent för att åstadkomma effektiva 

organisationer menar vissa forskare (Steers et al., 1996; Tichy, 1983). Tichy använder

repet som metafor för detta synsätt där de tre subsystemen det kulturella-, politiska-,

och det tekniska systemet representeras av tvinnade trådar i ”det strategiska repet”. 

Enskilda trådar går inte att skilja åt i repet. Det är heller inte alltid tydligt vad som är 

tekniskt, politiskt eller kulturellt i organisationer. Trots det måste alla delar förstås och 

hanteras för att man ska förstå en organisation. När ett rep tvinnas upp försvagas det 

också, en organisations subsystem måste gå i samma riktning.

2.5.1 Systemtänkande som nödvändighet 

 i lärande organisationer

Partnering som arbetssätt förutsätts enligt många vara gynnsamt pga. av att det bidrar 

till ett effektivt lärande mellan olika aktörer i t ex ett byggprojekt eller mellan flera 

projekt. Komponenterna i partnering liknar de komponenter som förespråkas i en 

lärande organisation. Om vi tittar på Peter M Senges modell (1995) av den lärande 

organisationen kan vi dra en parallell.  Enligt denna modell måste fem discipliner 

behärskas för att en organisation ska kunna utveckla lärandet. De två tydligaste

likheterna är Senges två discipliner ”gemensamma visioner” och ”teamlärande” där vi 

i partneringkonceptet återfinner gemensamma mål och teambuilding. ”Tankemodeller”

och ”personligt mästerskap” fångar in tillit, öppenhet och individers personliga

utveckling och medvetenhet om sig själva och omvärlden. Här integreras också livets 

högre värden med organisationers verksamheter. Partnering processerna för ständiga 

förbättringar, kontinuerlig uppföljning, konfliktlösning eller kreativ teknisk 
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problemlösning aktualiserar många av dessa psykologiska alt. socialpsykologiska

aspekter. Den femte disciplinen utgörs av ”systemtänkande” och är den 

begreppsmässniga grunden menar Senge om man vill behärska den lärande 

organisationens konst.  Människan är här en aktiv deltagare som själv är med och 

skapar sin verklighet. Som nämndes tidigare är sociala system autonoma levande 

enheter som kan betraktar sig själva kontinuerligt. I denna betraktelse blir relationer 

och arbetssätt centrala och kommunikation är den systemkod man verkar genom.

Därmed har vi dragit ytterligare en parallell mellan partnering och den lärande 

organisationen. Senge ger i sin förklaring av systemtänkande en mer praktisk och

handgriplig bild som kan hjälpa till att konkretisera de mer rena abstrakta teorierna. 

Han menar att det handlar om att se helheten, förändringsprocesser och mönster i

stället för stillbilder, att se sambanden i stället för raka förlopp av orsak och verkan. 

Verkligheten bygger på cirklar men vi ser raka linjer och detta är vår begränsning som

systemtänkare. Organisationers verksamhet kännetecknas av dynamisk komplexitet

vilket resulterar i att åtgärder får helt olika effekt på kort och lång sikt eller att åtgärder 

ger vissa effekter lokalt och andra effekter någon annanstans i systemet. Dagens 

planerings, analys och prognosmetoder är inte anpassade till det utan hanterar bara 

detaljkomplexitet. Feedback är ett annat viktigt begrepp i systemtänkadet och

människan är en del i feedbackprocesserna eftersom vi oavbrutet påverkar och

påverkas av den verklighet vi befinner oss i. Feedback kan vara förstärkande och är då

drivkraften i tillväxten men den kan också vara balanserande och blir då upphov till ett 

accelererande förfall som te x vid målorienterat beteende då man automatiskt slår till

bromsarna då man närmar sig målet. En annan viktig byggsten är fördröjningar dvs. ett 

tidsmässigt avbrott mellan åtgärder och dess konsekvenser. Fördröjningar kan, om de 

inte upptäcks, leda till instabilitet och sammanbrott. Ett symboliskt exempel är 

fördröjningen när man justerar vattentemperaturen i duschen. Man får ingen reaktion

på sitt handlande antar att åtgärden var utan effekt. När det heta vattnet kommer vrider 

man tillbaka och den balanserande processen fortgår. Ett aggressivt beteende i 

sammanhang med balanserade feedbackprocesser leder oftast motsatt effekt än den 

man vill uppnå Senge (1995).  Vissa strukturmönster återkommer om och om igen. 

Senge (1995) kallar dem systemarketyper. Ett relativt litet antal sådana är vanliga i 

många ledningssituationer och visar på ganska enkla mönster i komplicerade

ledningsfrågor. Systemarketyperna hjälper oss att se hur strukturerna fungerar och var 

hävstångs-effekterna finns. Balanserande process med fördröjning var en arketyp 

enligt Senge (1995), och jag väljer att beskriva ytterligare en, “lätta på trycket”, som 

jag tror är vanlig i byggsektorn. Ett problem ger upphov till symptom som kräver 

handling. Problemet visar sig vara svårt att definiera eller dyrt. Man väljer att lätt på

trycket från sitt problem med hjälp av andra lösningar som bara påverkar symptomen.

Problemet kvarstår och växer utan att någon märker det för att symptomen mildrats. På 

lång sikt återkommer problemet och blir då svårare att komma till rätta med. Lätta på 

trycket består av två balanserande processer. Den ena är den snabba lösningen, den

andra är den fundamentala lösningen. Det kan också finnas en förstärkande effekt i 

strukturen som består av bieffekter till symptomlösningen och som gör det ännu 

svårare att komma till rätta med problemet. Eroderade målambitioner är en typisk lätta 

på trycket situation (Senge, 1995). En annan ”lätta på trycket” - situation som kan

återfinnas i byggprocessen är upphandlingar där prisnivån pressats så lågt att den 
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tangerar eller underskrider produkternas självkostnad. Problemet är att den 

upphandlande enheten har lite pengar och tar till symptomlösningen som skjuter 

problemet framåt i byggprocessen. I kombination med t ex svag marknadssituation där

aktörer är beroende av uppdrag för att hålla igång sysselsättningen blir resultatet ofta 

energikrävande och ibland dyra konflikter mellan parter  i ett eller flera led. Pressade

ekonomiska förutsättningar med små eller obefintliga vinstmarginaler driver fram 

oönskade beteenden och som en följd också förtroendekris mellan olika avtalsparter i 

byggprocessen. Lätta på trycket strukturen är lömsk eftersom den ger upphov till en 

förstärkande process som ökar beroendet av symptomlösningen. Förmågan att använda 

fundamentala lösningar stimuleras av att man ser långsiktigt på verksamheten och att

det finns gemensamma visioner. Det är också viktigt att tala öppet om de tillfälliga 

lösningar man väljer. Systemtänkande handlar om att känna igen de sammanhängande

mönster som finns dolda i verksamhetens komplicerade strukturer där andra bara ser 

enskilda händelser i mängderna av detaljer, händelser och strömningar som 

förekommer.

Med ett linjärt synsätt letar vi alltid efter någon ansvarig efterson det baseras på idén 

om orsak och verkan. Systemtänkande innebär, genom teorier om feedback, att 

ansvaret delas av alla för problem i systemet (jmfr partnering). Tanken om att ett 

systemsynsätt gör det möjligt att förstå hur hela byggprocessen påverkar en 

organisations genomförande stöds av andra forskare (Love et al, 2000).

2.5.2 Systemteori 

Den moderna systemteorin11 kännetecknas i första hand av att den tar sin utgångspunkt

i mångfalden och det mångtydiga, att den inte söker efter en enhet utan snarare räknar 

detta som en osannolikhet. Genom funktionell differentiering orienterar sig olika

system utifrån olika funktioner som måste uppfyllas. På detta sätt klarar system med 

att leva med (hyper)komplexitet som innebär motsägelser och kan leda till konflikt och

sammanbrott. Den sociala verkligheten blir en kontingent verklighet där allt vi ser 

uppfattas på annat sätt av andra. Den funktionella differentieringen gör oss enögda och

systemet består av en mångfald av betraktelser, flerkontextualitet (jmfr olika aktörs 

grupper i byggprocessen). En viktig uppgift för sociologin är att betrakta betraktelser. 

Heterarki, dvs pluralism, värdemångfald präglar det moderna samhället. Systemteorins

poäng ligger i att ha sin utgångspunkt i mångfalden, differentieringen,

flerkontextualiteten och heterarkin. Intresset måste riktas mot de differentierade

systemens funktionssätt. I modern systemteori (N Luhmann)
12

 anses sociala system 

vara autonoma och levande enheter som kan betrakta sig själva kontinuerligt (jmfr

partnering) detta leder till att systeminterna förhållanden blir intressanta. 

Kommunikation är den systemkod som systemet består av och verkar genom. Operativ 

styrka och handlingskraft utvecklas genom systemets självbild - systemidentitet. 

System (eller system som betraktar system) opererar i sin egen verklighet och 

möjliggör en anpassning till inre och yttre förändring. Modern sociologisk systemteori 

11
 Systemteoriavsnittet är uppbyggt och hämtad ur Moe (1995) och (1996)

12
 Nio publikationer finns refererade i Moe (1996)
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kan beskrivas som autopoietisk systemteori. ”Poiesis” betyder kreativ, innovativ 

produktion och ”auto” betyder själv eller egen.

Komplexa levande system upprätthåller kontinuerligt sin enhet genom en intern 

fortlöpande process, där de reproducerar sig själva utifrån de element systemet består

av. Ett socialt system är ett system av element, och det upprätthålls genom

kombination och omkombination av det element systemet består av. Elementen kan

vara vad som helst - ting, regler, människor, relationer, aktiviteter osv men gemensamt

för allt detta är att det handlar om uttryck för kommunikation, att man sätter namn på 

saker och ting. 

Sociologin kan bidra till en ökad känslighet mot och mer nyanserad bild av det för 

annars givet tagna. Sociologin kan bidra till reflektion men sociala system är alltid 

egenmäktiga. Förändring är alltid förändring på systemets egna premisser. Ett system 

är en helhet som fungerar som helhet på grund av det ömsesidiga beroendet mellan

dess delar. Det karakteriseras av utbytet eller processerna mellan systemets delar, av 

gränsen till omgivande system (omvärlden) och processerna över denna gräns

Integrationsgraden hos öppna organisationssystem har diskuterats av forskare. 

Johansson (1990) konstruerar en skala bland teoretiker där Weick representerar den 

ena ytterligheten (låg integrationsgrad ) och Burns & Stalker den andra (hög 

integrationsgrad). Enligt Johansson problematiserar Weick gränsdragningen mellan 

organisation och omgivning. Alla som medverkar i ett organisationssystem (jmfr ett 

byggprojekt) har egna behov och mål, de är mer eller mindre instabila 

intressekoalitioner. Dessutom förstärks desintegrationen i Weicks teori genom att han 

inte bara särskiljer intressegrupper utan också hävdar att de minsta beståndsdelarna,

individerna, främst ser till sina egna intressen som inte nödvändigtvis tillgodoses inom 

organisationen. Systemdelarnas (aktörernas) behov och intressen underordnas alltså

inte helhetens (här: projektorganisationens). Weick hävdar att människor har både

individuellt och socialt orienterade behov, och därför eftersträvar både sociala 

kontakter och beroende. Därför är medverkan i en organiserad samverkan aldrig 

förbehållslös, ens under den mest långtgående intressegemenskap (Johansson, 1990).

På den andra änden av skalan återfinns Burns & Stalkers idealtyp för en organisk

organisation som bygger på att aktörerna identifierar sig i högre grad med sin 

organisation. På grund av en föränderlig och oförutsägbar omgivning är medarbetarnas

självständighet i en sådan organisation nödvändig även på lägre nivåer men

självständigheten är alltid på systemhelhetens (här: projektorganisationens) villkor 

(Johansson, 1990). 

System som meningssammanhang verkar på tre nivåer (Moe, 1995) : 

Kulturellt system Våra gemensamma värden normer och symboler 

Socialt system Vårt samspel med andra 

Personligt Våra tankar och handlingar 

Ett systemiskt synsätt genererar kvalitativt andra åtgärder en det kausala. Fokusering 

sker i större utsträckning på relationer arbetssätt och organisationsfaktorer.
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2.6 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen syftar till att öka förståelse av partnering med 

forskningsfrågan som utgångspunkt. En översikt av befintlig forskning om partnering i 

byggprocessen visar sammanfattningsvis att partnering omfattar ett brett spektrum av 

delområden som måste förstås som en helhet likväl som i sina enskilda delar. 

Samhällsvetenskaplig kunskap med dess analysinriktningar har betydelse för 

kunskapsutveckling på området. I tabell 2.6.1 redovisas de huvudsakliga sambanden

mellan de olika teorierna och studien i sin helhet. Under litteratur förekommer forskare 

och författare vars texter intresserat mig. Författare inom parentes har producerat 

forskning som ligger till grund för texter av den författare som står före parentesen. 

Teoretiskt inslag Bidrag till studien Litteratur

Partnering i byggprocessen Precisering av 

forskningsfrågan

Bresnen&Marshall, Barlow, 

Li et al, f 

Verifiering av andras 

forskningsresultat Delsvar 

på forskningsfråga 

Faulkner & De Rond, Larson, 

Pokock & Liu, Gransberg et 

al, Puddicombe, Baden 

Hellard, Lazar, Thompson & 

Sanders, Crowley & Karim,

Larson, Latham, Loosemore 

et al, De Vibliss & Leonard,

Crane et al, Bennett&Jayes, 

Peña-Mora & Harpoth, ECI, 

Adams, Arino et al, 

Pietroforte, Liu & Fellows,

Green, Kuramaswamy & 

Matthews,  Schultzel, Li et al,

Andersson & Borgbrant, 

Persson,  Råsled, 

Kristoffersson, Anheim, 

Engwall, Kemi, Kadefors

Projektorganisering,

interorganisatorisk

samverkan

Redovisa ett mer generellt 

branschoberoende

perspektiv om projekt, 

produktutveckling, lärande 

Engwall M, Ricciardi, 

Wikström, Kadefors, Engwall 

Å, Lindqvist, Anheim, 

Blomberg, Andersson & 

Borgbrant, Bruzelius & 

Skärvad, Faulkner & De 

Rond
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Teoretiskt inslag Bidrag till studien Litteratur

Kulturteori Partnering  ur 

förändringsperspektiv

Bang, Svedberg, Alvesson, 

Schein

Legitimering av partnering 

processer

Motivation Förståelse för handlingar Maccoby, Herzberg

Stöd för resultat fo-fråga 1 

Förtroende Legitimerar partnering Heumer, Wettergren

Socialpsykologi, Stöd för resultat fo-fråga 1 Svedberg, Kadefors 

Förståelse

Systemteori Beroende mellan helhet 

(projekt) och delar 

(associerade processer och 

strukturer), växelvis 

betraktande. System-kod 

kommunikation

Senge

Moe (Luhmann) 

Johansson (Burns&Stalker, 

Weick)

Tabell 2.6 .1 Teoriernas bidrag i studien
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Kapitel 3 

Metod

3.1 Problemformulering

I projektets början identifierade jag enbart utifrån förförståelse ett antal variabler som 

kunde relateras till partnering. Det rörde sig huvudsakligen om vilken påverkan

partnering som arbetsform använd i byggprocessen kan ha på genomförandet men

också vad i existerande arbetsformer som påverkar eller är avgörande för samverkan i

byggprocessen. Hur dessa relationer sedan fungerar under olika förhållanden har 

intresserat mig genom hela studien. Variablerna kompletterades med en fritt och 

spontant (ej teoretiskt underbyggd) formulerad fråga eller kommentar som stöd för

minnet och har sedan fungerat som stöd i arbetet med att studera partnering teoretiskt

och empiriskt. I takt med att jag själv ökat min teoretiska insikt och förståelse för 

konceptet har dessa första tankar (variabler/fenomen/skeenden) inordnats i en något

annorlunda struktur där vissa tonats ned och andra givits större utrymme. För att 

tydliggöra mina ”tidiga” tankar som ledde fram mot den slutgiltiga forskningsfrågan 

redovisar jag dessa variabler med tillhörande kommentar/fråga i bilaga 4.  De 26 

variablerna illustrerar utgångsläget och spänner över ett brett fält av 

forskningsområden. Fallstudier inriktas i allmänhet på många eller till och med alla 

variabler som är för handen i det skeende man studerar. Det är dock, i en induktiv 

studie, omöjligt att få tag i alla viktiga variabler i förväg (Merriam, 1988). 

Frågeställningarna har länge varit ostrukturerade och uppslag, tankar och idéer har 

successivt fördjupats.

Med utgångspunkt från litteratur om partnering i byggprocessen kan ett antal processer 

relateras till konceptet. Partnering processer förutsätter strukturer och för att förstå 

partnering i byggprocessen måste vi ha kunskap om vad som finns, ofta synligt

(struktur) och hur det sker (process).
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Forskningsfrågor:

1. Vilka processer och strukturer bör relateras till partnering på projektnivå?

2. Hur kan relaterade processer och strukturer påverka genomförandet?

3.2 Avgränsningar 

Den första forskningsfrågan kommer huvudsakligen att besvaras genom en

litteraturstudie medan svaret på fråga två baseras på erfarenheter från fyra projekt. I 

texten kan, för enkelhetens skull, uttryck av typen ”partneringprocesserna” eller ”de 

olika delprocesserna” användas. Jag syftar då på samma processer som i 

forskningsfrågan. Resultaten är renodlat kvalitativa och innehåller inga mätvärden som

redovisas i siffror eller tabeller. Det är alltså projektdeltagarnas upplevelse av hur 

genomförandet påverkats tillsammans med mina tolkningar av påverkan som har 

betydelse för hur resultaten formats och som avgränsar studiens innehåll. Det 

ekonomiska perspektivet har i denna studie underordnats de mer socialpsykologiska

och kulturella aspekterna i resonemangen. Orsakerna till detta är flera. Flera studier 

har gjorts i såväl Sverige (Andersson & Borgbrant, 1998; Persson, 1999) som

utomlands (Bennett & Jayes, 1998; Gransberg et al, 1999; Larson, 1995) med resultat

som betonar direkta ekonomiska effekter av samverkan mellan byggprocessens olika

aktörsgrupper. En annan faktor som påverkat inriktningen är min förförståelse 

tillsammans med synsättet att t ex människors drivkrafter för arbete har stark koppling 

till effektivitet och konkurrenskraft. Mitt arbete kan hänföras till det som Andersson & 

Borgbrant (1998) kallar förändringsinriktad forskning i det avseendet att jag studerat 

projekt där man medvetet försökt förändra kommunikationsmönster i byggprocessen. 

Min roll har inte syftat till att bidra till förändringen utan att följa, tolka och därigenom 

förstå processerna i projekten. 
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För att förstå mer om partnering och samverkan i byggprocessen behövs helhetssyn 

men också ett beaktande av relationer och beroende mellan olika aktörer och

organisationer. En byggprojektorganisation kan ses som ett öppet socialt system. En 

grupps förmåga att lösa ett gemensamt problem är beroende både av de enskilda

gruppmedlemmarnas problemlösningsförmåga och av de relationer

gruppmedlemmarna har till varandra (gruppstruktur). Då man studerar sociala system 

är studier av människor, människors handlingar, motiven bakom mänskliga beslut och

handlingar också av fundamental betydelse (Bruzelius & Skärvad, 2000).  På samma

sätt som personlighet måste integreras i ett socialt system måste också det kulturella 

systemet med värderingar normer och föreställningar göra det. 

Kulturellt system:  förändring bransch,

organisationer

Personligt system: motivation, lärande

Forskningsfråga

Figur 3.2 Studiens systemnivåer med fokus på projekt

Socialt system:  samspel i projekt

För att förtydliga infallsvinkeln i denna studie kan Alvessons (2001) distinktion mellan

kultur och social struktur utnyttjas. Kultur är alltså ett mer eller mindre 

sammanhängande system av betydelser och symboler, ett system där innebörd uttrycks

och referensramen består av föreställningar, uttrycksfulla symboler och värderingar.

Social struktur ses som det mönster av handlingar som det sociala samspelet ger

upphov till och är den nivå där den kontinuerliga samspelsprocessen äger rum och där 

relationsmönster bildas. Jag gör inte anspråk på att göra en kulturstudie och att

utforska innebörder, symboler och idéer utan fokuserar på den sociala strukturen som

enligt Alvesson (2001) beskriver det sociala handlandet utifrån vilka konsekvenser det

får för hur det sociala systemet kan fungera.  Eftersom distinktionen är av analytisk 

karaktär och svårare att göra i vardagslivet är det ändå intressant att i teori och 

diskussion i någon mån fånga in den kulturella nivån och de spänningar som kan ligga 

däremellan.
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När det gäller den personliga (individuella) systemnivån som utgör den nedersta

länken i figur 3.2 inryms människans fysiska och psykiska behov som får form och 

mening för individen genom socialisation. I just denna studie kopplas aktören med sin 

roll eller funktion till systemet genom teori och diskussion kring motivation och 

lärande. De kulturella och personliga systemnivåerna ges visst utrymme i 

framställningen för att de i vardagslivet hänger samman med det sociala (figur 3.2).

Forskningsfrågan besvaras dock på nivån för samspel i projekt. I forskningsfrågan och

resultatredovisning (kapitel 5) används båda begreppen processer och strukturer med 

syfte att underlätta förståelse. Gränserna för vad som är vad är dock inte så skarpa som

t ex avsnitt 5.1 kan ge sken av utan de förutsätter snarare varandra som framgår av 

1.3.2.

3.3 Positionering 

Under många år har jag till vardags levt i en värld som dominerats av

naturvetenskapliga ideal. Jag har befunnit mig i fyra år på tekniskt gymnasium, två år 

som projektör i byggsektorn, 5 år på civilingenjörsutbildning och slutligen de senaste 7 

åren inom Skanska Hus. Majoriteten av människor som utbildat mig har varit 

naturvetare av olika slag. I arbeten jag haft har jag oftast mött ingenjörer (tjänstemän) 

med olika utbildningsnivå och yrkesutbildade hantverkare. Deras yrkesval beror i de

flesta fall förmodligen på intresse för teknik och naturvetenskap. Det är också 

huvudsakligen bland dessa människor som jag tror mig finna intressenter för den här

studien.

Inom modern social- eller samhällsvetenskap kallas den forskningstradition som

arbetar i enlighet med naturvetenskapen för positivism. Man strävar inom positivismen 

att finna lagbundenheter även för sociala fenomen på samma sätt som naturvetaren gör

med fysiska fenomen. Den här studien är inte naturvetenskaplig och grundar sig inte

heller på en positivistisk tanketradition. Det synsätt som inspirerat mig ligger närmare 

fenomenologi, och hermeneutik, även om verkligheten inneburit flera kompromisser.

Inom hermeneutiken är sociala fenomen bundna till en helhet och den förståelse man 

söker efter är helhetsförståelse. Ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början 

varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Fenomen är i sig abstrakta och ska med vetenskaplig

kunskap konkretiseras. System är en abstraktion, en slags förenkling av verkligheten.

Därför kan det systemsynsätt jag förordar, betraktas som en kompromiss eller 

förskjutning åt det mer positivistiska hållet.  Den kanske viktigaste ståndpunkten inom

hermeneutiken är, anser jag, att forskaren inte står opåverkad och neutral i

verkligheten utan gör hela tiden tolkningar. Fakta är formade i enlighet med 

värderingar och forskarens val av fakta är en helt sekundär värderingsprocess.

Hermeneutiken anser vidare att det är en vetenskaplig merit, och till och med ett krav, 

att forskaren har personlig erfarenhet av det han studerar. Engagemang och inlevelse

krävs och därmed tar forskaren med sig sin personlighet och sin historia in i

undersökningsfältet; den personliga partiskheten är själva förutsättningen för att man 

ska förstå något. Samhället beskrivs såsom det upplevs av människorna (Andersson, 

1982). Även för fenomenologin är den subjektiva upplevelsen utgångspunkten men
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här tillåts abstraktioner för att fånga allmänbegrepp och nå fenomenens väsen. Att se 

det allmänna i det enskilda. Fenomenologin intresserar sig för erfarenhetens struktur 

och grundval och lägger stor vikt vid praktiska livssammanhang. Det rör sig alltså om 

praktiska relationer i ett brukssammanhang som grundar sig på mänskliga intentioner

och intressen (Guneriussen, 1997).

Att ”växa upp” omgiven av en naturvetenskaplig syn på kunskap och sedan försöka

skapa kunskap baserad på en diametralt motsatt tanketradition, den tolkande, 

samhällsvetenskapliga, för att därefter förmedla den till naturvetare är för mig en 

utomordentligt stor utmaning. Den personliga risk jag löper är att ingen av världarna

(att varken samhällsvetare eller naturvetare) kan förstå innehållet eller anse sig tillföras 

ny kunskap. I bästa fall kan en kunskapsbro byggas mellan vetenskaperna, som båda 

kan nyttja.

Enligt Aristoteles fanns en gräns mellan teoretisk vetenskap, det som inte kunde vara

annorlunda, och praktisk produktiv vetenskap, det som kan vara och kan göras 

annorlunda än det är (Molander, 1988). Aristoteles gränsdragning skulle placera min

forskning i den andra kategorin praktisk produktiv vetenskap. Mina egna men inte lika 

filosofiska argument för den kategoriseringen är att forskningen pågår i ett ungt och

omoget fält med relativt outvecklade egna teorier. Detta gör att den knappast kan 

tillskrivas en hög teoretisk nivå. Min egen närhet till industrin i kombination med en

ansats till helhetssyn på konceptet gör att forskningen antar en än mer praktisk

inriktning. Min strävan har varit att fånga så många variabler som möjligt när jag 

studerat partnering tillämpat på praktiska projekt. Mångårig erfarenhet av forskning 

och djupare kunskap inom fältet skulle naturligtvis öka möjligheten för mig att bidra 

till teoribildning och kanske flytta upp positionen på den teoretiska skalan. Det är dock 

mitt medvetna val att ha en bred infallsvinkel till studien. Vidare föreställer jag mig att 

byggsektorns aktörer är relativt ovana vid att bedriva och tillgodogöra sig forskning 

och hoppas att med praktisk inriktad forskning nå fram lättare och locka till fortsatt 

sökande efter ny kunskap.  Resultaten från studien är renodlat kvalitativa. Relationen 

mellan teori och forskning har successivt vuxit fram. ”Inifrån” har varit det 

huvudsakliga perspektivet och närhet ett viktigare begrepp än distans.

Datainsamlingen är av den anledningen i huvudsak gjord av mig själv
13

.

3.4 Förförståelse och forskarrollen 

De senaste sexton åren har jag i olika roller tillhört, följt och studerat byggsektorn.

Vissa perioder har jag varit mer aktiv som under civilingenjör- och forskarstudier och 

andra perioder har jag intagit ett mer passivt förhållningssätt. Jag börjar nu känna mig

bekant med den gemensamma kultur och några av de speciella subkulturer som finns

inom byggsektorn. Jag är naturligtvis en del dessa kulturer även om jag ibland försöker 

kliva åt sidan och också betrakta dem på distans. Jag har följt händelser och utveckling 

i sektorn genom TV, tidningar, fackpress och litteratur. Samtal och diskussioner har 

genom åren förts både i arbetet och privat eftersom min närmaste och många vänner

13
 Åström (2002) och Persson & Wennström (2001) har bidragit med data genom examensarbeten.
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också tillhör byggsektorn på olika sätt. På senare år har jag också tagit del av viss 

forskning inom och utanför Sverige. Som gymnasieingenjör anställd på arkitektfirma

deltog jag i projekteringsarbete under två år. Min erfarenhet som projektdeltagare och 

entreprenör i byggprojekt begränsar sig till ca tre år och fyra olika byggprojekt.

Den förförståelse jag skaffat mig försöker jag utnyttja i min forskning. Den kan vara 

en fördel i intervjusituationen då jag i bästa fall förstår sammanhang och speciella 

uttryck eller ”koder”. Förförståelsen kan också innebära en begränsning och försvåra

alternativa tolkningar. I situationer där jag mött personer i för mig mer obekanta roller 

(t ex beställarrollen och underentreprenörrollen) finns en risk att jag betraktat 

entreprenörens ståndpunkter som de mest självklara och rationella.

Forskarrollen som industridoktorand har inneburit både möjligheter och begränsningar

för studien. Möjligheterna har legat i den insiderroll man har som anställd i en av 

organisationerna i projekten. Jag upplever att jag snabbt kunnat skapa ett 

förtroendefullt samtal med de respondenter som varit mina kollegor. Tillgången till 

uppgifter bör också ha underlättats av den anledningen. Begränsningarna är flera.

Genom min organisatoriska tillhörighet i Skanska, är det lätt att uppfattas av andra 

eller uppfatta sig själv som t ex motpart, kund eller konkurrent. Det finns då en risk att 

det begränsar datainsamling eller påverkar samtalet i intervjusituationen. Jag eller 

respondenten kanske undviker provocerande frågor eller kommentarer som kan tolkas

som kritik mot någon som representerar en potentiell beställare.

Som forskare kan jag också ha påverkat händelseförlopp då jag i viss mån varit aktiv i

fallstudierna. I en studie (taket) har jag formulerat den korta skriftliga allmänna 

informationen om partnering som bifogats i förfrågningsunderlaget när anbuden 

sändes ut. I samma studie har jag också samtalat med t ex byggledaren om

måldokuments utformning (dock ej innehållet) och delgivit honom exempel från andra

projekt. I enstaka situationer på möten och i samtal i alla fallstudierna har jag också

delgivit personer min erfarenhet från litteraturstudien om partnering. Det kan ha 

handlat om att dra paralleller till deras arbete med exempel från England och USA

eller till andra partneringprojekt i Sverige. I projekt Vägen har jag deltagit i en 

studiegrupp på fem personer och haft möjlighet att påverka rekommendationer och

rapportering om projektet. I samma projekt har jag också kunnat delta i planering och

genomförande av teambuilding som utförts av min handledare i rollen som extern

konsult. Rollen som passiv observatör har klart dominerat över deltagandet men det

finns anledning att beakta forskaren som medskapare i delar av processerna.

3.5 Förankringsfas och

utgångspunkter i genomförandet 

Partnering är ett vagt begrepp och tar sig många olika utryck i praktiken. Inom många

projekt arbetar man förmodligen enligt grundprinciperna i olika stor utsträckning,

oftast utan att göra någon affär av det. Projekt där man uttryckligen satsat på 

”samverkan”, men inte använder det engelska uttrycket partnering, innehåller rimligen

många av de processer och strukturer som jag och andra associerar med partnering. I 

mitt urval av projekt att studera har jag begränsat mig till de projekt där beställaren

uttryckligen i förfrågningsunderlaget inför upphandling haft ambitioner att samverka 
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genom ”partnering”. Med andra ord där konceptet prövats praktiskt och medvetet.

Urvalet har alltså inte påverkats av människors föreställningar om vad partnering är 

eller vad det ska innehålla. Tillgången på projekt där partnering uttryckligen används

var inte stor vid urvalstillfället. En ambition var också att göra studien i realtid och att 

de skulle pågå med viss överlappning i förhållande till varandra. Ett önskemål som 

funnits med i urvalsprocessen är variation mellan fallen. Kontraktsförutsättningar och

typ av projekt varierar mellan fallen medan det också finns flera likheter. Enligt Glaser 

& Strauss (1967)
14

 ska grupper och fall väljas utifrån deras förmåga att både maximera

och minimera skillnader beträffande den företeelse man är intresserad av. Forskaren 

tvingas då generera kategorier, egenskaper och samband mellan dem under sitt försök 

att förstå informationen. I projekt Taket och projekt Vägen skedde förankringen av

forskning genom ett samarbete och uppdrag för utveckling och studier mellan

beställarorganisationerna och Avdelningen för Produktionsledning vid Luleå Tekniska

Universitet. När det gäller Sjukhuset tog jag själv kontakt med projektorganisationen i

augusti 1999, och bad att få studera projektet ur ett partneringperspektiv. Tillsammans 

med min dåvarande handledare reste jag ned och träffade dåvarande projektledaren

från Landstinget och Skanskas distriktschef i Värmland. Vi kom överens om att jag 

skulle följa projektet genom i huvudsak intervjuer och dokumentstudier.

För att skaffa en helhetsinriktad förståelse av hur partnering fungerar i sitt

sammanhang har jag valt att studera det genom kvalitativt inriktade fallstudier. 

Fallstudien är lämplig eftersom det är svårt att skilja variablerna (se bilaga 4) som rör 

partnering från den omgivande situationen (Yin, 1984). Eftersom min studie är

inriktad på process, innebörd och förståelse snarare än förutsägelse och bevisning har 

jag valt att göra en renodlat kvalitativ studie även om kvantitativa inslag varit fullt 

möjliga. Fallstudiens logik är dock hämtad från de kvalitativa metodernas

grundläggande synsätt (Merriam, 1988) och det har, tillsammans med tidsaspekten, 

varit avgörande för mitt val. Utgångspunkten är att verkligheten uppfattas olika av 

människor och deras subjektiva upplevelse av vardagen tolkas och beskrivs av mig.

Vidare utgår jag från att människor är aktiva och kan reflektera över konsekvenser av 

sina handlingar. Människor ändrar därför successivt beteenden och handlingsmönster

och jag och andra är medskapare i denna process
15

. Det är med andra ord omöjligt att

inta en totalt objektiv position (Johansson, 1995).  Fallstudien som metod gör det

möjligt att komma åt subjektiva faktorer som t ex projektdeltagares tankar, känslor och 

önskningar. Företeelsen som studeras är alltså formaliserad samverkan inom 

byggprojekt. Med formalisering menar jag att man i alla tre fallen uttalat partnering

som det koncept man tänker använda. Det har inget med att göra hur

projektorganisationerna sedan format sina projekt. En litteraturgenomgång har legat 

till grund för vad jag relaterar till partnering och vad jag studerat empiriskt.

Förfaringssättet har i huvudsak varit induktivt och fokuserat process, förståelse och 

tolkning. Frågeställningar har utvecklats och förfinats växelvis mellan teorier och de 

empiriska erfarenheterna. Fallstudierna ger i sin nationella kontext och till typ projekt

möjlighet att upptäcka något nytt som bidrar till abstraktioner, begrepp, hypoteser eller 

14
 Citerad i Merriam, 1988

15
Anthony Giddens Struktureringsteori har i detta avseende fungerat som ”metodiskt förhållningssätt” främst genom

Thomas Johanssons tolkning av Giddens arbeten i Rutinisering och reflexivitet .
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teorier om partnering i byggprocessen. Bortsett från kulturella skillnader uppvisar 

studien stora likheter med studier som gjorts i andra länder. I det avseendet innehåller

studien ett moment att verifiera resultat eller teorier som upptäckts av andra.

De kvalitativa fallstudierna ställer stora krav på forskaren då denne ensam utgör det 

viktigaste instrumentet för datainsamling och analys. Merriam (1988) lyfter fram 

tolerans för mångtydighet och oklarheter som en viktig egenskap hos fallstudieforskare

eftersom regler och procedurer saknas. Forskarens sensitivitet och kommunikativa

färdighet är andra egenskaper som prövas i kvalitativ fallstudieforskning.

3.6 Kvalitativa instrument och analysmetoder 

3.6.1 Intervjuer 

Intervjun har varit en datainsamlingsmetod med stor påverkan på studiens resultat. 

Syftet har varit att fånga olika aktörers perspektiv på samverkansfrågor i byggprojekt

och specifikt i de aktuella fallen. Människors känslor, tankar och avsikter och hur de

skapat mening i vardagen kan inte observeras. De är heller inte möjliga att nå via 

dokument som t ex mötesprotokoll eftersom de ofta utformas neutralt. Jag har istället 

tolkat och försökt förstå genom att ställa frågor. Eftersom jag inte närvarat och 

observerat situationer och händelseförlopp har intervjun också varit nödvändig för att 

förstå och rekonstruera skeenden i projekten. Graden av struktur har varit låg i 

intervjuerna. En intervjuguide med 5-10 frågor av öppen karaktär har i de flesta fall 

skickats till respondenten i förväg (se exempel bilaga 3). Den har anpassats beroende 

på vilken grupp av aktörer respondenten tillhört. Den har också förändrats i takt med 

att forskningsfrågan preciserats. Guiden har syftat till att hålla samtalet kring 

byggprocessfrågor men respondentens intresseområden har fått forma innehållet.

Frågornas typ har i huvudsak rört erfarenheter och beteenden samt opinions och 

värdefrågor enligt Patton (1980)
16

. Somliga samtal har kretsat mycket kring

kontraktsfrågor medan andra berört andra aspekter av samverkan. Ibland har

tyngdpunkten legat på byggprocessen i allmänhet och andra gånger har detaljer kring 

projektet dominerat. I urvalet av intervjupersoner har det varit viktigt att få träffa 

människor med olika funktioner i projekten. Tyngdpunkten har legat på entreprenören

och beställarrepresentanter som varit aktiva i någon mån i projekten. En målsättning

har också varit att fånga andra aktörsgruppers perspektiv på projekten. Det handlar då i 

huvudsak om underentreprenörer och projektörer (se bilaga 1). 

Mötet med olika aktörer i fallstudierna har i de flesta fall utvecklats till öppna samtal. 

Oftast har vi varit två personer som samtalat i ett stängt rum. Någon gång har samtalet

skett mellan tre personer och någon enstaka gång i mer öppen miljö med andra

människor runtomkring. Ofta har möten ägt rum ute på projekten eller på 

respondentens permanenta arbetsplats men ibland också i Skanskas kontorslokaler på

orten. Samtalen har varat en till fyra timmar med ett medelvärde på ungefär två 

timmar. Insamlat material har dokumenterats i form av anteckningar från intervjun och 

i några fall bandinspelning. Inspelning på band gjordes av ett antal intervjuer men jag 

16
 Citerad i Kjaer Jensen, 1991
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frångick metoden för att jag upplevde flera nackdelar. Med vissa respondenter blev 

situationen mer spänd pga. bandspelaren. Dessutom höll ljudupptagningen bitvis dålig 

kvalitet och sekvenser gick förlorade. En tredje anledning att metoden frångicks var att 

bearbetning av inspelat material kräver mycket tid och min bedömning var att värdet

på den större rådatamängden inte var tillräckligt stor. Anteckningarna gjordes i 

loggböcker där citat, uppgifter om tid, plats och respondent redovisas tillsammans med 

egna kommentarer och noteringar. Att direkt anteckna intervjuer på det sätt jag gjort

innebär att jag gör viss tolkning och analys redan i intervjuskedet då jag väljer vad 

som ska nedtecknas. Jag förlitar mig i den situationen på min förförståelse. 

Sammanlagt har 50 intervjuer gjorts i studien.

3.6.2 Deltagande observation

Med utgångspunkt från den andra forskningsfrågan: Hur kan relaterade processer och 

strukturer påverka genomförandet? ges deltagande observation en viktig roll 

tillsammans med intervjuer. Observationen gör det möjligt för mig som forskare att 

tolka helheten oavsett hur enskilda individer upplever verkligheten. Att själv ha varit 

med blir därmed ett komplement vid tolkning av individuella beskrivningar i

intervjuer. Vid observationen kan jag också fånga det informella samspelet och det

som inte händer relaterat till mina förväntningar. Mitt förhållningssätt har varit det 

Junker (1960)
17

 kallar Observatör-deltagare som innebär att forskarens aktiviteter är 

kända och mer eller mindre stödda av gruppen. Delaktigheten är sekundär i

förhållande till uppgiften att samla in information. Den subjektivitet jag har med mig 

in i observationen är, som jag nämnt tidigare, ofrånkomlig och påverkar hur jag 

uppfattar, registrerar och tolkar situationer. Observationerna har i huvudsak rört sig om

de stora dragen i processerna och inte handlat om en generellt hög detaljnivå. Tillfällen 

som observerats har i första hand varit möten avsedda för samverkansrelaterade frågor. 

Det kan t ex handla om regelbundna projektmöten, uppföljningsmöten eller start och 

slutmöten. I Vägen II skedde datainsamling huvudsakligen genom deltagande

observation. Teambuildingaktiviteter i två dagar, en SWOT-analys samt en 

uppföljningsdag om projektet utgjorde tillsammans med två intervjuer datainsamling. 

De 30 observationstillfällena är sammanställda i bilaga 2. 

3.6.3 Dokument 

Skriftliga källor som t ex mötesprotokoll, måldokument, kontraktshandlingar och 

presentationsmaterial har använts som komplement till intervjuer och observationer.

Dokumenten utgör den mest objektiva informationskällan för den här studien och de

bidrar med stabilitet åt de sammanhang som beskrivs av respondenterna i intervjun och 

observeras av mig. De är relativt opersonliga och sammanfattar snarare olika gruppers 

ställningstaganden inom projekt. Dokumenten har underlättat rekonstruktion och

förståelse av händelseförlopp och utgjort fysiska resultat eller delresultat av olika 

processer inom projekten. Samtliga projekt har använt ett gemensamt nätverk för

digital överföring och lagring av projektdokument. Som forskare har jag haft tillgång 

17
 Citerad i Merriam, 1988
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till dessa nätverk vilket har underlättat datainsamlingen. En begränsning kan vara att 

ur forskningssynpunkt viktiga och intressanta dokument inte lagts ut på det 

gemensamma nätverket. Vid möten och intervjuer har jag fått visst material som inte 

varit tillgängligt på det projektgemensamma nätverket.

3.6.4 Praktisk hantering av det empiriska materialet 

Allt insamlat material samlades i falljournaler som var specifika för respektive projekt. 

Fältanteckningarna fanns samlade i tre loggböcker och överfördes successivt till digital 

form. I samband med överförningen sorterades anteckningarna först efter 

ursprungsvariablerna och senare efter hur de ansågs kopplade till de olika processerna 

i forskningsfrågan. Anteckningarna kodades efter projekt och aktörsgrupp. En

kommentar från t ex en underentreprenör (ue) på projekt Vägen (B) märktes med Bue

och ett citat från en beställarrepresentant (b) i projekt Sjukhuset (A) märktes Ab. 

Koderna som är en personlig konstruktion kan kännas irrelevanta eller felaktiga för en 

utomstående och fungerar enbart som forskarens stöd för strukturering av materialet

inför analysen och tolkningsprocessen. I analysen har alltså större vikt lagts till 

aktörsgrupp/tillhörighet och mindre vikt till individen.

3.6.5 Tolkningsprocessen

Som tidigare nämnts sker viss analys och tolkning i samma stund som data inhämtas.

Mitt förfaringssätt innebar t ex att jag direkt tagit ställning till vad som jag ansett 

intressant att anteckna. Anslutande skriftliga kommentarer som jag gjort i texten visar 

ofta på min spontana tolkning eller innehåller kopplingar till andra delar av materialet. 

De tematiskt ordnade och kodade datafilerna har genomlästs åtskilliga gånger och 

respondenternas kommentarer har kompletterats med mina anmärkningar och

grupperats på olika sätt. I tolkningsprocessens slutskede, när mitt sätt att förstå 

partnering bildat ett mönster, återvände jag ofta till originalanteckningarna. Texterna 

lästes då i syfte att förstå, tolka eller omtolka specifika delar av materialet. 

3.7 Studiens problem och begränsningar 

Under resans gång har det blivit allt tydligare för mig att forskarutbildning innebär en 

inre resa. Ställningstaganden som gjordes i början har jag idag omprövat och skulle ha

gjort annorlunda om jag hade kunnat göra om dem. Ett sådant exempel är av praktisk

karaktär och har påverkat studien. Den geografiska spridningen på fallstudierna har

gjort att det varit både praktiskt och ekonomiskt svårt att närvara på möten och 

observera vardagliga skeenden i den omfattning jag velat. Det hade varit gynnsamt om

jag i större utsträckning kunnat jämföra respondenternas beskrivningar och upplevelser

med egna tolkningar av händelserna i sitt sammanhang genom hela projektet. Fler 

observationer hade också stärkt min förankring som forskare i projekten. Sjukhuset är

det projekt som jag personligen observerat minst. Endast tre möten av de 30 som jag 

totalt närvarat. Geografisk närhet hade också ökat mina möjligheter att observera och 
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upptäcka det mer informella samspel som jag tror har stor betydelse för skeenden i

projekt.

En annan begränsning som också drabbat i huvudsak studien av sjukhuset är att jag 

pga. föräldraledighet och barns sjukdom varit frånvarande nästan ett år under de 2,5 år

som projektet pågick. Observationer i det intensivaste skedet och projektdeltagarnas

mer direkta upplevelser genom intervjuer gick då förlorade. Historisk rekonstruktion i

”sena” intervjuer fyller dock ett visst tomrum. De tre olika fallen uppvisar viss skevhet 

när det gäller källorna till empirin (se bilagor 1-2). I projekt Vägen är t ex deltagande 

observation vanligare medan intervjuerna är fler i projekt Taket och Sjukhuset.

Orsakerna till denna variation är huvudsakligen praktiska. Det har t ex att göra med 

hur projektens skeden överensstämt med min möjlighet att arbeta och resa hemifrån

samt att Vägen var ett demoprojekt med arrangerade observationstillfällen där 

studiegruppen som jag ingick i bjöds in. Sammanfattningsvis kan man säga att jag i

detta avseende överskattat min förmåga och inte insett arbetets omfattning och art i 

relation till den övriga livssituationen. Jag har försökt att kompensera luckorna med

sekundärdata (data insamlad av andra) och dokumentation. Där avsaknad av empiri

varit påfallande har kontakt tagits i efterhand.

3.8 Validitet och reliabilitet 

Normer och krav för att mäta reliabilitet och validitet måste anpassas utifrån

forskningsdesign och vilka frågor som ska besvaras menar Merriam (1988). 

Kriterierna med förståelse som grund kommer att vara annorlunda än om man ska 

upptäcka en lag eller pröva en hypotes. Vad som gör en fallundersökning 

”vetenskaplig” är observatörens kritiska medvetenhet och närvaro i situationen,

observationsteknikerna, hypotesprövningen (genom konfrontation och förkastande),

trianguleringen när det gäller deltagarnas uppfattningar samt tolkningarna (Kemmis,

1983)
18

.

Resultat och tolkningar är, i en fallstudie av den här typen, forskarens konstruktion av 

hur människor upplever verkligheten. Om forskaren kan visa att det finns ett

sanningsvärde i hur hon återgivit människornas upplevelser kan forskningen sägas ha

inre validitet. Strategier för att säkerställa validiteten kan vara triangulering,

deltagarkontroll, observation under en längre tid, horisontell granskning och kritik, 

deltagande tillvägagångssätt och klargörande av skevheter som forskaren riskerar att 

ha med sig in i undersökningen (Merriam, 1988). För den här studien har alla strategier 

tillämpats i olika omfattning utom deltagande tillvägagångssätt. För Sjukhuset kan 

triangulering åstadkommas med andra oberoende forskares resultat. Examensarbeten

på 12 och 20 poängnivå förekommer i några fall. Triangulering sker också genom

olika informationskällor och kombination av metoder som observation, dokument och 

intervju. Fallbeskrivningar och Resultat och Slutsatser har skickats till deltagare som 

fått kommentera innehållet. Resultat har insamlats under en treårsperiod och

observationer har skett upprepade gånger. Kollegor har haft tillfälle att ge 

kommentarer och synpunkter på resultaten. I metodkapitlet redogör jag för mina 

18
 Citerad i Merriam, 1988
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utgångspunkter och underliggande antaganden och försöker klarlägga vetenskapssyn

och teoretiska utgångspunkter.

Huruvida resultaten är överförbara på andra situationer, dvs. generaliserbara, beskriver

resultatens yttre validitet. För fallstudien är en diskussion om generaliserbarhet relativt 

meningslös eftersom syftet varit att förstå och att gå på djupet med partnering i

byggprojekt inte att upptäcka allmängiltiga lagar. Svaret på den första 

forskningsfrågan, relaterade processer och strukturer, innebär dock en möjlighet till 

generalisering från enstaka byggprojekt till långsiktig samverkan i flera på varandra 

följande byggprojekt. Ett delresultat är en modell med sju interaktionsprocesser som 

bör associeras till partnering. Frågan är om inte den modellens (cirkeldiagrammet med 

de sju relaterade processerna i figur 7.1) relevans ökar i det långsiktiga samarbetet. En 

annan tänkbar generaliseringsnivå är produktutvecklingsprojekt i allmänhet. När det 

gäller resultaten för den andra forskningsfrågan, som handlar om påverkan på 

genomförandet blir det svårt att generalisera. Människor och situationer blir aldrig 

exakt desamma. Eftersom studien innehållit fler fall har dock en viss korsanalys 

kunnat ske mellan fallen. Läsaren eller användaren av resultaten lämnas att själv

bedöma om resultaten är tillämpliga på dennes situation med utgångspunkt från det 

beskrivna sammanhanget för studien. 

Reliabiliteten handlar om överensstämmelse eller konsistens. Begreppet blir svårt när 

det handlar om kvalitativ forskning eftersom människors beteende förändras hela 

tiden. Lincoln & Guba (1985)
19

menar att man i stället ska använda begreppen ”grad

av beroende” och ”sammanhang” när det gäller resultaten. Istället för att kräva av 

utomstående att de ska få samma resultat (om de gjorde på liknande sätt), ska vi sträva 

efter att resultaten har någon mening, att de är konsistenta och beroende. I avsnitt 7.2 

redogörs för hur denna studie överensstämmer med tidigare studier av partnering i

byggprocessen. Det väsentliga med partnering har belysts av många forskare men med 

något olika infallsvinklar. Några av de interaktionsprocesser som identifierats här har 

identifierats som ”informella aspekter”, ”nyckelindikatorer för framgång” eller som 

”nyckelkarakteristika” i andra studier. När det gäller påverkan på genomförandet finns

många överensstämmelser i mängden av detaljer. Tre områden var dock tydligare och

kan sättas i ett sammanhang av internationella studier. Dessa var att samverkan lett till 

ökad kostnadskontroll, smidigare konfliktlösning samt bättre kvalitet på genomförande 

och i slutprodukt.

19
 Citerad i Merriam, 1988
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Figur 3.8 Forskningsprojektets upplägg
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Kapitel 4 

Fallbeskrivningar

Jag har valt att göra komprimerade beskrivningar av fallen och avstått från en hel del 

teknikaliteter och fakta. Jag har tagit med det jag bedömt vara nödvändigt för att förstå

samanhanget och diskussionerna fortsättningsvis. Resultatredovisningen sker i ett 

separat kapitel (kapitel 5) men ska, tillsammans med metodavsnittet (kapitel 2) förtäta 

och komplettera fallbeskrivningarna ytterligare. Därför förekommer så långt det är 

möjligt neutrala uppgifter i det här kapitlet. Sjukhuset och Vägen finns dokumenterade

av andra författare där mer specifika detaljer kan inhämtas (Kadefors, 2002, Olsson,

2002 och Hörnfeldt, 2002). Under rubrikerna upphandling och genomförande beskrivs 

de fakta, händelser och aktiviteter som jag anser direkt kan relateras till partnering 

eller forskningsfrågans karaktär. En i alla avseende heltäckande beskrivning skulle bli

alltför omfattande med risk att läsaren tappar tråden. 

4.1 Sjukhusombyggnaden
20

4.1.1 Bakgrund 

Karlstads sjukhus byggdes 1905 och genomgick större om- och tillbyggnader under 

60- och 80-talen. Vårdformerna förändrades under de följande åren och nya

lokalbehov uppkom men av ekonomiska skäl och osäkerhet eftersattes underhållet. I 

en sjukhusplan som genomfördes i slutet av 90-talet framkom behovet av rationella

och flexibla lokaler för att verksamheten skulle kunna drivas effektivt. Det visade sig 

handla om flera mindre ombyggnader på olika håll i sjukhuset snarare än 

nyproduktion. En genomgripande översyn, renovering och ombyggnad var nödvändig

där t ex mer än halva sjukhuset berördes av åtgärder för att komma tillrätta med fukt- 

20
 För ytterligare beskrivning av allmänna händelseförlopp och fakta om projektet se Kadefors (2002)
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och mögelproblem, vattenskador, dålig ventilation och gamla ledningar. 

Sjukhusplanen som daterades september 1998 kom att ligga till grund för 

upphandlingen av projekt CSK 2000. Den dåvarande projektledaren på

landstingservice fastigheter hade dålig erfarenhet av traditionella 

entreprenadupphandlingar som han menar motverkar helhetssyn, funktionsansvar och

förvaltningsperspektiv. Han anlitade två konsulter som hjälpte honom att formulera en 

partnering modell och förfrågningsunderlag inför en upphandling av CSK –projektet.

4.1.2 Upphandling

I upphandlingsprocessen var strävan att utgå från kvalitet och kompetens snarare än 

pengar. Gemensam styrning mot övergripande mål var det arbetssätt man trodde på för

att skapa förutsättningar för ett lyckat genomförande. De övergripande målen som 

skulle prägla alla beslut, inköp och utvärderingar speglade beställarens intressen: Nöjd

kund (patienter och personal), låga årskostnader och låg miljöpåverkan. Syftet med

dessa mål var bl a att arbeta närmare själva verksamheten (i praktiken personal) och att 

flytta fokus från produktionsskedet till förvaltningsskedet. Man ville åstadkomma 

sunda och funktionella lokaler, driftanpassade installationer och byggnader. Man

bedömde totalentreprenaden som lämplig för att ge entreprenören det ansvar man ville 

han skulle ta, och förlängde av samma anledning garantitiden från 2 till 10 år för 

inomhusklimat inklusive säkerhet mot fukt och till 5 år för övrigt. Ersättningsformen

var löpande räkning med fast del, riktkostnad och prestationsrelaterad bonus.

Riktkostnaden skulle fasställas inför varje delprojekt och utgöra avtalshandling. Den 

skulle användas uteslutande som underlag för kostnadsstyrning, prognos och

kalkylarbete, planering under entreprenadtiden samt för beställarens bonusbedömning.

Riktkostnaden baseras på ombyggd yta d.v.s. antalet kvadratmeter. Omfattningen var

totalt ca 20 000 kvm uppdelat i 20 delprojekt under ca 2,5 år med option på ytterligare

20 000 kvm i 10 delprojekt under två år. Verksamheten i sjukhuset skulle pågå

samtidigt som byggnationerna.

Värderingsgrunder och bedömningskriterier (se bilaga 6) med rangordning redovisades

i förfrågningsunderlaget kompletterat med ett PM under anbudstiden. Anbudsgivarna 

hade också möjlighet att ställa frågor vid informationsträffar som ordnades. Sex anbud 

utvärderades med det skriftliga anbudet och en muntlig presentation som

utgångspunkt. Vid utvärderingen av anbuden poängsattes de nio olika

värderingsgrunderna utifrån speciella utvärderingskriterier. Som exempel kan nämnas

att förslag på hur man åstadkommer engagerade medarbetare var en av de nio

värderingsgrunderna vid upphandlingen och utgjorde 30 poäng av 300.

Utvärderingskriterierna för engagerade medarbetare var programinnehåll, höjd och

realiserbarhet samt höjd på ledarskap i allmänhet.

Entreprenörarvodet utgjorde endast 10 p av 300 p d v s 3 %.  97 % var mjuka

parametrar. De tre intressantaste anbudsgivarna inbjöds till förhandling varefter två

företag återstod. Dessa fick i uppdrag att påbörja ett måldokument där de skulle

redogöra för organisation och rutiner under nio förutbestämda rubriker t ex program 

för engagerade medarbetare och ekonomi och kostnadsstyrning. Detta underlag 

utgjorde grunden för det slutgiltiga valet av entreprenör. Skanska kontrakterades i april 

1999. Upphandling av underentreprenörer påbörjades av beställaren enligt samma
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modell som för totalentreprenören. De avslutades sedan gemensamt där det formella

avtalet tecknades mellan totalentreprenören och underentreprenörerna. Övriga

underentreprenörer och större leveranser upphandlades av entreprenör och byggherre 

gemensamt med de gemensamma målen som värderingsgrund. Projektörerna stod i 

formellt avtalsförhållande till respektive entreprenör inom olika teknikområden.

4.1.3 Genomförande

I inledningsskedet t o m februari 2000 hölls bland annat fem seminarier relaterade till 

måldokumentet. Alla tre målen preciserades vilket ledde till nio mål till vilka man 

fogade mätmetoder (se måldokument, bilaga 5a). Parterna bröt på var sitt håll ned de

olika målen i delmålslistor som sedan sammanfördes i en gemensam lista. Ett 

omfattande program för engagerade medarbetare hade tagits fram med närmare 35 

typer av aktiviteter som skulle ske med olika intervall, alltifrån ”kontinuerligt” till ”en 

gång per år”. System för t ex ekonomistyrning och förvaltning utvecklades och 

specialkompetens fick inkallas i olika sammanhang. Många arbetade mycket hårt i

detta skede av projektet. Frågor som rörde samverkan och arbetssätt gavs hög prioritet. 

Projektorganisationen utformades med en ledningsgrupp bestående av representanter

från beställaren, entreprenören, underentreprenörerna, arkitekten samt den externe 

byggledaren. Ledningsgruppen sammanträdde en gång per månad och här skedde den 

övergripande planeringen av projektet som t ex utformning av strategi, målstyrning

och policy. Här rapporterades från olika grupper om kvalitet, ekonomi och 

projektering med tekniska och praktiska lösningar och alternativ. Ett fristående 

projekt-/förvaltningsråd med informella möten skapades som stöd till 

ledningsgruppen. Förutom ledningsgruppen fanns ytterligare en ledningsnivå

representerad i projektrådet samt en konsult med partnering kompetens.

Mötesordningen var inledningsvis omfattande och rörde specialområden som kvalitet 

o miljö, ekonomistyrning, förvaltning och information. En omstrukturering blev 

nödvändig efter en tid då man märkte att arbetet inte blev effektivt med så många

möten. Inom projektet lades mycket energi på förvaltningsskedet vilket också varit 

beställarens syfte från början. Personer med kunskap på området fick anlitas externt då 

det visade sig saknas i parternas egna organisationer. Det första delprojektet,

Operation Väst, utfördes som en vanlig generalentreprenad på grund av att det 

färdigprojekterats tidigare men ingick trots det i partnering entreprenaden. Byggnadens

befintliga standard visade sig vara sämre än väntat med mögelskador, vilket ledde till 

rivning och sanering. Omfattningen av arbetet och därmed kostnaderna, mer än 

fördubblades.

Inför kommande delprojekt etablerades en arbetsordning som gick ut på att separata 

avtal skrevs efter att entreprenören beräknat en riktkostnad. Riktkostnadsberäkningen

hade föregåtts av en förhandsutredning med grov kostnadsuppskattning och 

involvering av berörda ur verksamheten. I förstudien sammanförde entreprenören 

förhandsutredningen och de speciella delmål som fanns för projektet för att beräkna 

riktkostnaden. Efter avtal slutits tog man fram systemhandlingar och efter beställarens 

granskning fullständiga bygghandlingar. Varje entreprenör hade avtal med sin egen 

projektör för att möjliggöra integration i projekteringen. Syftet var att åstadkomma en 
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obruten kedja, en kontraktsmässig röd tråd. Driftspersonal var inblandade kontinuerligt 

och förvaltningshandlingar upprättades parallellt med bygghandlingarna.

Entreprenörens 10-åriga ansvar för inomhusklimatet och det gemensamma målet låga 

årskostnader genererade ett relativt otraditionellt och intensivt samarbete mellan

beställaren och entreprenören för att skapa ett gemensamt system för förvaltning av 

lokalerna.

Genomförandet kantades av en rad osäkerhet och förändringar. En byggnad visade sig 

efter omfattande utredning vara i så dåligt skick att entreprenören föreslog ombyggnad 

som direkt olämplig. Därmed uteblev ett antal delprojekt. Delprojekten blev slutligen 7 

stycken i stället för de 20 tal som planerats i första etappen. Man genomförde också ett 

hundratal småprojekt enligt ett speciellt avtal som inte omfattades av den tioåriga 

garantin för inneklimat. Beställarens organisation förändrades och politisk ledning

byttes ut. Politiska beslut fördröjdes och blev också orsak till att projektet inte kunde 

fortsätta. Många byggnader visade sig vara i dåligt skick och förutsättningarna att 

skapa flexibla lokaler begränsades av olika anledningar som t ex takhöjd. Samtidigt 

pågick politiska diskussioner att lägga ned små lokala enheter för akutsjukvård i Säffle 

och Kristinehamn och istället låta centralsjukhuset i Karlstad ta hand om behoven för

hela Värmland.  Dessa planer har lett till att man nu på politisk nivå tvekar kring 

frågan huruvida man ska bygga ett helt nytt sjukhus på annan plats eller bygga om och

till befintliga lokaler. Samtidigt har landstinget som helhet drabbats av svåra

ekonomiska problem.
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4.2 Vägen
21

4.2.1 Bakgrund 

Väg 339 är belägen i Jämtland och förbinder orterna Strömsund och Föllinge i norra

Jämtland. Vägen har i huvudsak hållit grusvägsstandard vilket orsakat problem för 

trafikanterna under tjällossningsperioden på grund av nedsatt bärighet och dålig

framkomlighet. De boende i byarna längs vägen har i många år kämpat för att vägen 

ska åtgärdas genom att utfärda skrivelser, göra påtryckningar via telefonsamtal och 

uppvaktningar hos beslutsfattare och ansvariga. Trafikmängden ligger på 370 fordon 

per dag varav 10 % utgörs av tunga fordon. 

Kungliga Ingenjörs Vetenskapliga Akademien (IVA) arbetar bland annat med

kompetensuppbyggnad inom samhällsbyggnad och har initierat ett antal 

demonstrationsprojekt där syftet varit 

- att pröva förslag och idéer under reella betingelser 

- underlätta förståelsen hos aktörerna för nya tankegångar 

- förstärka och ge incitament till kompetensutveckling 

- ge beslutsunderlag för implementering av uppnådda resultat 

- kartlägga behov av forskningsinsatser

”Partnering” som form för samverkan föreslogs som lämpligt att genomföra som ett 

demonstrationsprojekt tillsammans med ”tillåtlighetsprocessen” och ”kravhantering”. 

Från Vägverket föreslogs just väg 339 som lämplig för demonstration av partnering

och så blev det. Av denna anledning knöts fler människor på olika sätt till projektet än 

vad som är normalt för vägprojekt av den här typen.

4.2.2. Upphandling Etapp I 

En speciell arbetsgrupp med representanter för olika områden inom Vägverket och 

IVA drog upp riktlinjer för projektet. Man bestämde sig för att pröva en

utförandeentreprenad med systemkrav och AB 92 som grund. Detaljprojektering skulle

ske gemensamt med entreprenören och överlappa produktionsskedet. Beställaren

tillsammans med projektören skulle då formellt bli ansvarig för eventuella 

felbedömningar under projektering medan entreprenören hade ansvar för

produktionsrelaterade brister. Gruppen var inte helt enig om att entreprenören skulle 

slippa funktionsansvaret i en partnering entreprenad. Man enades dock om att pröva

AB 92 renodlat i etapp I, för att sedan göra modifieringar baserat på erfarenheterna i 

upphandlingen av den andra etappen. Ersättningsformen bestämdes till löpande 

räkning med riktpris och incitament. Ansvaret för över- eller underskridande sattes till 

70 % för entreprenören och 30 % för beställaren med förhoppning om at det skulle

utgöra en drivkraft för kostnadseffektiviseringar. Garantitiden förlängdes till fem år 

21
 För ytterligare detaljer kring upphandlingen se Olsson (2002) och om produktionsskedet se Hörnfeldt (2002)

för etapp I. För etapp II se Hörnfeldt (2002, 2003)
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och mjuka parametrar utgjorde 67 % (mot normalt ca 20 %) i värderingen av anbuden.

Som en del av projektets omfattning uttrycktes också i förfrågningsunderlaget

”samverkan enligt partnering konceptet” och ”deltagande i demonstrationsprojektet

om partnering i fullt färdigt skick”. 

Förfrågan sändes ut till ett 10 tal entreprenörer och ett informationsmöte samlade ca 25 

representanter från fem olika företag. Förutom traditionell information av en 

beställarrepresentant om objektet gavs också information om konceptet partnering av

en sakkunnig på området. Av fem inkomna anbud bedömdes samtliga för höga och

uppvisade ovanligt stor spridning. Upphandlingen avbröts, men återupptogs senare. En 

förhandling med Skanska, som hade det fördelaktigaste anbudet, innebar att riktpriset 

pga. en annan teknisk lösning, kunde sänkas betydligt och ledde till kontrakt. Parterna 

ändrade också fördelningen av ansvar för över- respektive underskridande av riktpriset

till 50/50 och enades om solidariskt ansvar för beslut tagna gemensamt (delat

funktionsansvar).

Tre underentreprenörer upphandlades i enlighet med de idéer om samverkan som legat 

till grund för upphandlingen mellan entreprenören Skanska och Vägverket. De 

formella avtalen slöts mellan Skanska och respektive underentreprenör med liknande

förfrågningsunderlag som grund. 

4.2.3 Genomförande Etapp I 

Projektet organiserades för partnering genom en samverkansgupp bestående av

representanter för beställaren, byggledaren projektören och de olika entreprenörerna.

En styrgrupp med representanter från högre ledning inom Skanska respektive Vägverk 

etablerades för att kunna besluta om frågor som man i projektet inte kunde lösa. På 

grund av att projektet var ett så kallat demonstrationsprojekt var flera människor

kopplade till projektet genom en studiegrupp och en observationsgrupp utan att ha 

operativ påverkan på projektet. En råds-grupp utformades med människor med

specialistkompetens från de olika parterna för att kunna stötta samverkansgruppen. Ett

första möte hölls i Östersund där merparten av styrgruppen samt delar av 

studiegruppen och samverkansgruppen bekantade sig med varandra och förde

inledande diskussioner om t ex mål. Produktionen var då redan igång för att inte den

gynnsamma årstiden för vägbyggnad skulle gå förlorad i alltför stor utsträckning. 

Några veckor senare anordnades ett startmöte som pågick i två dagar där alla grupper i 

projektet fanns representerade (ca 37 personer). Startmötet innehöll, individuell 

presentation, information från ledningarna inom projektets olika organisationer samt

geoteknisk information från Länsstyrelsen, Ett mer informellt arrangemang på kvällen 

ingick som ett moment i team byggandet. En representant för beställaren med starkt

intresse för partnering ledde målformuleringen och hade formulerat sex målområden:

kunden, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens och ekonomi. Sex blandade grupper 

skapades med yrkesarbetare och tjänstemän som tilldelades ett målområde var för att 

ge förslag på innehåll. Efter en gemensam presentation och diskussion ålades en grupp

på tre personer (B, E, UE) att sammanställa målen och föreslå metoder för uppföljning 

(se bilaga 5b). Under projektets gång hölls möten en gång i månaden där 

detaljprojektering, måldokument och samverkan behandlades. Formerna för hur det

skedde varierade något då gruppen försökte hitta det mest effektiva och för dem 
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meningsfulla sättet att göra det på, parallellt med ordinarie bygg- och

produktionsmöten. Ett uppföljningsseminarium anordnades också ca tre månader

senare där alla deltog och diskuterade projektet och arbetssätten. Några personer hade

gjort mer systematiska utvärderingar medan andra redovisade sina synpunkter mer

spontant. Projektdeltagarna fick se resultaten av en enkät från byggledningen som de

hade besvarat med frågor som rörde kvalitet, miljö, partnering och allmän uppfattning 

av arbetssituationen.

Efter halva produktionstiden skedde ett byte av produktionschef på grund av att den

ordinarie övergick till eget företagande. Projektorganisationens arbete med ständiga 

förbättringar resulterade i ett nytt mål som handlade om maskinisternas delaktighet i 

produktionsplaneringen. Aktiviteter som kan relateras till teambuilding hölls vid 

sammanlagt fem tillfällen och skriftlig och muntlig information till närboende förekom 

7 respektive 8 gånger. Ett slutmöte samlade en stor del av aktörerna i projektet under

en heldag på neutral ort där projektet i sin helhet med partnering som samverkansform

utvärderades och diskuterades.

4.2.4 Upphandling Etapp II 

Inför upphandling av etapp II fanns nya erfarenheter att tillgå från etapp ett och andra 

partnering projekt som beställaren handlat upp. Vägverket valde nu en förprojekterad

totalentreprenad där entreprenören har ansvar för projektets genomförande och

konstruktiva utformning. Ersättningsformen kallar man fast pris med incitament som 

fördelar risk/vinst lika mellan parterna. Under vissa angivna förutsättningar justeras

kontraktssumman/riktpriset: för tillkommande (+) respektive avgående (-) arbeten 

samt för ändrat utförande med förbättrad (+) respektive försämrad (-) kvalitet. En

begränsningsregel finns och gäller vid överskridande med 0,5 % av kontraktssumman

för enskild ändring alternativt 2 % överskridande för summan av flera ändringar. Detta 

är ett sätt att försöka förtydliga villkoren med anledning av problematiken från etapp I.

Garantitiden är 5 år även i denna etapp och mjuka parametrar kunde få olika stor 

betydelse i utvärderingen beroende på hur mycket priset skiljde sig från lägsta anbud. 

D v s om priset var mycket högre än lägsta anbud minskar poängen för priset enligt ett 

speciellt diagram. Max poäng för pris är 70 och max poäng för mjuka parametrar är 

30. Mjuka parametrar ges här en mindre betydelse än i etapp I där det visade sig att de

mjuka parametrarna skapade osäkerhet och mycket stor spridning på priset i

anbudsskedet. Fortfarande gäller villkor om samverkan enligt partnering konceptet och

deltagande i demonstrationsprojektet för entreprenadens omfattning. Något

informationsmöte hölls inte för etapp II efter erfarenheten från etapp I. Då 

konkurrerande företag samlades i anbudsskedet i etapp I ställdes få frågor. Man 

bedömde därför nyttan med en sådan insats som liten inför etapp II.

Förfrågan sändes till fyra entreprenörer och tre lämnade anbud. Det förmånligaste

anbudet stod NCC för genom ett sidoanbud och de kontrakterades för uppdraget. 

NCC upphandlade i samverkan med beställaren en schaktentreprenör som ska ingå i

samverkansgruppen. Samma projekteringsfirma anlitades som i etapp I men med 

delvis andra personer inblandade. Beställaren hade anlitat projektören till 

förprojektering och det formella avtalet för detaljprojektering slöts med samme 

projektör. En förändring till etapp två var att även projektören omfattades av 
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incitamentet med en del på 20% (VV 40%, NCC 40 %).  Vid en fördjupad 

kontraktsgenomgång kvarstod paragrafen om ansvar till att gälla att entreprenören 

ansvarar för genomförande men lydelsen om ansvar för konstruktiv utformning

ändrades till att den skulle delas solidariskt av samverkansgruppen beträffande

funktionsansvar. Under rubriken om ansvar etablerades också parternas struktur för 

konfliktlösning samt en text om att upphandling av underentreprenörer och 

leverantörer görs i samverkan. När det gäller regler för riktprisändringar ändrades

uttrycket tillkommande/avgående arbeten till tillkommande/avgående funktion.

Gemensam upphandling gjordes för projektering, underentreprenad schakt samt för

materialleveranser. Underentreprenören avböjde erbjudandet att delta i total-

incitamentet men har ett incitament med entreprenören för sin del. 

4.2.5 Genomförandet Etapp II

Etapp II fick en gynnsam start och mot slutet kunde konstateras att 

schaktentreprenaden drevs med ca 10 % högre kapacitet än kalkylerat och en 

anledning till detta uppgavs vara att ett GPS-system nyttjats till guidning på 

bandschaktare och som bärbara enheter. Arbetenas omfattning utökades avsevärt under

projektet och förändringarna handlade då om utskiftning av otjänliga massor, ökning

av myrurgrävningar och berg i väglinjen.

Några veckor efter starten anordnades ett startmöte som varade i två dagar och

innehöll teambuilding genomförd av en extern konsult för alla projektdeltagare samt

gemensam målformulering. Denna gång ordnades gemensam middag med

övernattning i byn. I anslutning till startmötet anordnades också en informationsträff 

för närboende där projektledare, byggledare och produktionschef informerade byborna 

i områden kring vägen. Alla tjänstemän hade i förväg gjort ett psykologiskt test (Team 

Management Index) där individens karaktärsdrag mynnat ut i en beskrivning av hur

denne föredrar att arbeta i grupp. Resultatet utgjorde individens ledningsprofil som

diskuterades öppet i gruppen och individuellt. Ett liknande test, baserat på bilder

genomfördes dag två med yrkesarbetarna och hela gruppens samlade egenskaper och

komplementära roller kunde illustreras i ett ledningshjul som rymmer alla ”profiler”.

Alla projektdeltagare fick också, på konsultens initiativ, bedöma arbetsklimatet i 

gruppen, enligt en speciell modell (bilaga 12).  Målformulering (se bilaga 5c) leddes

även denna etapp av Vägverkets representant som i etapp två har rollen som

projektledare.

Några månader senare genomfördes ytterligare en aktivitet med information om ABT 

Väg 2002. Den tredje aktiviteten med lagbyggande syften var uppföljning av det första

teambuildingmötet. Där bidrog tjänstemän och maskinförare i två grupper också till en 

så kallad SWOT
22

-analys där organisationens styrkor, svagheter identifierades 

tillsammans med de möjligheter och hot man såg. En uppföljande arbetsklimat-

mätning gjordes också. Mötet avslutades med en översiktlig analys gjord av konsulten 

och en gemensam diskussion av resultatet. Under hela projektet hade

projektorganisationen 4-5 informella träffar med bybor längs den nya vägen. Ibland 

stod byn för arrangemanget och ibland stod projektorganisationen för det. 

22
 Förkortningen konstrueras av de engelska orden Strengths, Weakness, Opportunities och Threats
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Ett avslutande uppföljningsmöte för etapp II genomfördes under en heldag där externa

intressenter från IVA Anläggningsforum, Vägverket och Studiegruppen deltog 

förutom projektorganisationen. Beläggningsarbeten kvarstod dock att utföra 

efterföljande säsong. Underentreprenören deltog ej i uppföljningsmötet.
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4.3 Takombyggnaden
23

4.3.1 Bakgrund

Under många år har man i Hus F vid Luleå Tekniska Universitet haft problem med

vatten som läckt in via taket. Taket byggdes med start under mitten av sjuttiotalet  och 

i likhet med flera andra tak på universitetet var det konstruerat som ett platt tak med

invändig avvattning. En ombyggnad var aktuell för det ca 12 000  kvm stora taket och 

beställaren, Akademiska Hus,  hade även för avsikt att förbereda för framtida utökad 

verksamhetsyta  under den nya takkonstruktionen. Arbetena skulle komma att omfatta

både byggnads och installationsarbeten. Under våren 1999 träffade beställaren också

en representant för avdelningen för Produktionsledning som planerade ett 

forskningsprojekt där partnering som arbetsmodell i byggprocessen skulle studeras. 

Beställaren och lektor´n diskuterade möjligheten att hitta ett så kallat ”fall” att studera 

inom universitetsområdet och representanten för Akademiska Hus föreslog just

takombyggnaden på hus F som ett lämpligt försöksprojekt. En överenskommelse

gjordes att Akademiska Hus skulle handla upp och genomföra projektet som ett 

partneringprojekt och en forskarstuderande från Avd för Produktionsledning skulle få

följa processen.

4.3.2 Upphandling 

Akademiska hus lägger stor vikt vid arkitektonisk utformning och utlyste en 

arkitekttävling genom parallella skissuppdrag för att därefter välja den arkitekt som

skulle upprätta systemhandlingar. Upphandling på systemhandlingar valdes för att de

olika aktörerna sedan tillsammans skulle kunna arbeta med detaljprojektering och 

produktionsanpassning. Enligt Akademiska Hus egna riktlinjer för projektering är 

upphandling på systemhandlingar en relativt oprövad upphandlingsform (Åström,

2002). Beställaren anlitade inför upphandlingen också en byggledningskonsult med 

erfarenhet från projekt med liknande arbetssätt eftersom han själv inte skulle ha tid att 

delta i den omfattning som fordras.

En styrgrupp upprättades som planerade system- och upphandlingsskedet och tog fram

riktlinjer för projektet. Gruppen bestod av beställarrepresentanten och en partnering 

sakkunnig från LTU, de två som tillsammans initierat projektet, en rådgivande konsult 

med erfarenhet från liknande projekt och den tilltänkte byggledaren. Styrgruppen 

enades om att en samverkansgrupp skulle bildas efter upphandling bestående av

beställare, brukare, projektörer, byggentreprenör och underentreprenörer. Arkitekten

var i detta skede utsedd. De projektörer som arbetade i systemskedet skulle vara 

desamma som de som sedan detaljprojekterade tillsammans med entreprenörer och 

beställarens representanter. Projektörerna för byggkonstruktion, el- och vvs

upphandlades på basis av bedömd samarbetsförmåga och teknisk kompetens.

23
 Projektet, i synnerhet upphandlingsprocessen beskrivs och diskuteras i examensarbete från LTU (Åström,

2002)
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Projektledningen förstärktes också med en sakkunnig på el-området från 

beställarorganisationen och en på vvs från projektledningsfirman.

Styrgruppen enades efter viss diskussion om att handla upp entreprenören på

generalentreprenad med en förhoppning om att parterna då skulle ha de bästa 

förutsättningarna för att samverka och att ta ett solidariskt ansvar för projektet som

helhet. Gruppen enades också om en ersättningsform med riktpris och incitament som

var beprövad tidigare. Konsulterna skulle få ta del av halva beställarens eventuella 

incitaments utfall. Upphandlingen skulle ske enligt en tvåkuverts- modell där mjuka

parametrar och pris separerats. Mjuka parametrar skulle väga tyngst (60 %) och 

bedömas innan kuvertet med priset öppnats. AF-delen bearbetades för att få en

mjukare ton och för att visa entreprenörerna förtroende. Punkter som behandlar 

kontrollant, kontroll, tvist och vite bearbetades eller togs bort helt. Information om vad 

partnering är och vad det allmänt sett kan innebära infogades i förfrågningsunderlaget.

Gruppen beslutade att det gemensamt framtagna måldokumentet skulle utgöra 

kontraktsbilaga för att höja dess status. 

Anbud inkom från tre rikstäckande entreprenörer och ett regionalt företag. Ett företag 

hade enbart lämnat pris varför det förkastades eftersom det inte ansågs fullständigt. 

Mjuka parametrar rangordnades preliminärt efter poäng av tre personer: beställaren, 

byggledaren och den på partnering sakkunnige personen. Vid tillfället för intervjuer 

deltog konsulten med erfarenhet från liknande projekt för beställarens räkning. 

Definitiv sammanställning och poängbedömning av mjuka parametrar gjordes. 

Därefter öppnades priskuverten och man viktade pris och mjuka parametrar efter en i 

förfrågningsunderlaget redovisad ekvation. Prismässigt låg anbudsgivarna relativt lika. 

Skanska blev det företag som fick högst poäng i totalbedömningen och kontrakterades

för uppdraget.

4.3.3 Genomförande 

Samarbetet inleddes med ett möte på en konferensanläggning i Storforsen nära

Älvsbyn. Beställare, projektledning, projektörer och byggentreprenör slöt upp för en 

eftermiddag och kväll med informella aktiviteter för att sedan formulera de 

gemensamma målen dagen därpå. Underentreprenörer var ännu inte upphandlade. 

Beställaren ledde målformuleringsarbetet som han organiserade genom grupparbeten

där förslag på mål formulerades. Målen strukturerades sedan gemensamt i 

huvudområden varefter antalet kunde reduceras pga. att de hade liknande innehåll. Var 

och en fick sedan göra en prioritering och sju gemensamma mål utkristalliserades 

(Bilaga 5d). Delaktigheten var hög frånsett att underentreprenörerna inte var med. Den

utsedde produktionschefen avstod från målformuleringsarbetet och uttryckte med

tydlighet sin tveksamhet till de kontraktsmässiga förutsättningarna rörande ekonomi 

och ansvar. Bakgrunden för detta var att entreprenaden var en generalentreprenad

upphandlad på systemhandlingar som underlag för det riktpris som lämnats. Ett 

måldokument skapades trots det och var förankrat i varje deltagare som varit 

närvarande på mötet. Måldokumentet undertecknades sedan av alla inklusive

underentreprenörer och tillfogades kontraktet. Några personer utsågs också tidigt i 

projektet att formulera en handlingsplan som stöd till målen. Produktionschefens 

starka tvivel på upplägget resulterade i ett nytt möte där det bl a beslutades om 
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möjligheten att justera riktpriset efter projektering. Produktionschefen, som var en av

dem som satt sig mest in i förutsättningarna för projektet accepterade nu sitt uppdrag. 

Upphandling av två underentreprenörer, el och ventilation, skedde på liknande sätt 

som vid upphandlingen av byggentreprenör. Fördelningen var dock inte identisk och 

informationen i förfrågningsunderlaget om partnering var mindre i omfattning. Denna 

gång deltog byggentreprenör, byggledare och respektive tekniksamordnare från

beställare.  Rör och styrentreprenaden handlades upp traditionellt utan partnering avtal. 

Den person som representerade ventilationsentreprenören under upphandlingen med 

Skanska slutade i företaget och deltog inte i genomförandet av projektet. 

Detaljprojektering inleddes och man organiserade sig i teknikgrupper för bygg, el och

vvs där entreprenörer, projektörer och samordnare ingick. De olika teknikgrupperna

arbetade självständigt med protokollförda teknikmöten. Vid några tillfällen inbjöds

någon från ett annat teknikområde för konsultation men den huvudsakliga samverkan 

skedde på projekteringsmötena där alla samlades. Extern expertis kontaktades också

vid några tillfällen. Vid projekteringsmötena, som ägde rum ungefär en gång i 

månaden, avstämdes det gemensamma måldokumentet och beslut fattades om åtgärder

eller uppföljning. Skanska hade vid upphandling föreslagit att projektering skulle ske

på hösten/vintern så att produktionsfasen sedan kunde drivas effektivt enligt de 

gemensamt framtagna handlingarna. Projektering inleddes i september 2000 och

förberedande arbeten som var oberoende av utomhusklimatet startade i januari 2001. I 

april startade arbeten på större ytor och projekteringsmöten övergick i byggmöten.

Taket stod klart i oktober 2001. 

Inför byggstart anordnades en etableringsträff för yrkesarbetare där arkitekten 

redogjorde för sina tankar kring utformningen. Beställarens representant berättade om

samverkansprojektet och målen och produktionschefen redovisade idéer om

produktionsteknik och tidplan. Previa anlitades av beställaren för att ansvara för 

brukarnas arbetsmiljöfrågor då de skulle nyttja lokalerna under byggtiden. 

Entreprenören ansåg sig inte kunna ansvara för den totala samordningen av det

gemensamma arbetsstället då det fanns flera brukare mm., som de inte styrde över. 

Produktionsfasen löpte relativt traditionellt. Produktionschefen befordrades till 

projektchef och byggentreprenörens arbetsledare som inte varit med ända från början, 

fick ta mer ansvar på plats. De höll dock daglig kontakt och det ekonomiska ansvaret 

låg kvar på den ursprunglige produktionschefen.  Den person som hade den 

huvudsakliga kontakten med brukarna bytte arbete och lämnade därför projektet de

sista månaderna. Generalprojektören (arkitekten) deltog vid alla byggmöten för att 

kunna delta i de diskussioner som uppkom under produktionsfasen och bidra med

kunskap i de projekteringsrelaterade frågorna på motsvarande sätt som entreprenörerna

gjort i projekteringsskedet. Ett par kraftiga regnväder orsakade läckage och 

takombyggnaden med pågående verksamhet i lokalerna gav upphov till några 

händelser av negativ karaktär för brukarna och därmed för projektet.
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4.4 Schematisk sammanfattning av förutsättningar 

A Sjukhuset B Vägen C Taket

Beställare

Landstinget i 

Värmland

Vägverket, Region 

Mitt (etapp I) 

Vägverket, Region 

Mitt (etapp II) 

Akademiska hus 

i Luleå 

Entreprenör Skanska
Skanska (etapp I) 

NCC (etapp II) 
Skanska

Entreprenadform Totalentreprenad

Generalentreprenad

(etapp I) 

Totalentreprenad

(etapp II) 

General-

entreprenad

Ersättningsform

Löpande räkning,

bonus

Löpande räkning,

riktpris, incitament 

(etapp I) 

Fast pris/riktpris, 

incitament (etapp II) 

Löpande

räkning, riktpris,

incitament

5 år
Garantitid

10 år inneklimat,

övrigt 5 år 5 år 
2 år 

Med beställaren 

Konsultavtal,

projektering

Med respektive 

entreprenör,

underentreprenör

Med entreprenören, 

incitament

Med beställaren, 

incitament,

generalprojektör

(A)

Övriga med

partnering avtal 

(med

entreprenören)

UE VS, UE El, UE 

styr, UE Vent 

UE Sprängning, UE

Krossning, UE 

Schaktning (etapp I) 

UE Ventilation, 

UE El 

Måldokument Kontraktsbilaga

Kontraktsbilaga

(etapp I) 

Kontraktsbilaga

(etapp II) 

Kontraktsbilaga

Varaktighet Ca 2,5 år 
Ca 1,5 år (etapp I) 

Ca 1,5 år (etapp II) 
Ca 1 år 

Entreprenadsum

ma

Ca 350 miljoner

Ca 25 miljoner (etapp 

I)

Ca 39 miljoner (etapp 

II)

Ca 19 miljoner 

Jämtland (etapp I) 
Marknad Karlstad, Värmland

Jämtland (etapp II) 

Luleå,

Norrbotten

Figur 4.4 Schematisk sammanfattning av förutsättningar i fallstudier
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Kapitel 5 

Resultat

5.1 Väsentliga processer och

  strukturer för partnering

I kapitel 2.1 utkristalliserades ett mönster av olika delområden som på olika sätt 

relaterats till partnering i vetenskapliga arbeten. Man kan kalla dem 

interaktionsprocesser. Processerna är, som jag ser det, sju till antalet och har vissa 

strukturella element kopplade till sig. De är identifierade genom litteraturen men 

bekräftelser på att de är väsentliga för partnering har givits ur det empiriska materialet.

Struktur och process hänger intimt samman. Struktur gäller ett spelrum som

bestämmer/begränsar vad som är möjligt. Här betraktas projekten som sociala system 

där delarna knyts samman genom kommunikation. Det sätt som delarna ordnas på 

kallas struktur. Process handlar om ordningsföljd och sammanhang, om vad som

kommer först och vad som kommer sen. Då ett system har utvecklat sina egna

strukturer och processer är det i stånd att fungera självorganiserande (Moe, 1995).

Byggprojekt präglas av mycket dynamik, osäkerhet, förändring och ibland också kaos.

Genom en analytisk distinktion mellan olika interaktionsprocesser och en kontinuerlig

gemensam dialog om hur de kan formas till en helhet i projektorganisationen, kan

goda förutsättningar för partnering i byggprocessen skapas. Process och struktur 

särskiljes här för att genom exempel underlätta förståelse. Gränsen dem emellan är i 

själva verket mer flytande (se avsnitt 1.4.2 och 3.2). 
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Nr Process Strukturella element 

1. Formulering av gemensamma mål

Måldokument (mål, normer) som 

styrverktyg eller som symbol för 

gemensam vision 

2. Problem och konfliktlösning

Konfliktlösningsmodell (normer, 

relationer, ledarskap och makt) 

3. Teknisk samverkan

Struktur (roller, relationer) för att 

åstadkomma gynnsam miljö för 

teknisk samverkan

4. Ständiga förbättringar och 

kontinuerlig uppföljning

Hur (mål, roller, relationer, makt) 

har det inordnats bland övriga 

rutiner

5. Teambuilding

Organisation (roller relationer, 

ledarskap, makt)

6. Upphandling

Kontraktsförutsättningar (mål, 

normer, relationer, makt)

7. Relationerna inom gruppen och med

omvärlden inkl förtroende 

Förväntningar, gamla etablerade 

relationer (normer, roller, 

relationer)

Figur 5.1 För partnering väsentliga processer och strukturer 

5.2 Relaterade processer och strukturer och

deras påverkan på genomförandet i projekt

I kommande avsnitt redovisas resultat ur alla fallstudier separat. De sju relaterade 

processerna och strukturerna behandlas en och en.  Först kommer en sammanfattning

sedan redovisas varje enskilt fall. Sammanfattningarna till varje del kan sägas bestå av 

det som är generellt för alla tre projekten. 
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5.2.1 Formulering av gemensamma mål

5.2.1.1 Sammanfattning (Gemensamma mål) 

Samtliga tre fall innehåller processer för gemensam målformulering där kundens

övergripande mål utgjort grundförutsättningen. Omfattningen på det arbete som lagts 

ned varierar och kan sägas stå i proportion till projektens storlek. I alla tre projekten 

har måldokumentet haft status av kontraktsbilaga och tillfogats kontraktet i efterhand. 

Måldokumenten har i alla projekt genererat stort engagemang, speciella insatser och

förändrade arbetssätt relaterat till de mål man satt. Målformuleringsprocessen och 

måldokumenten har påverkat genomförandet genom att de specifika målen har varit 

avgörande för vilken typ av insatser man gjort. De har också bidragit till 

projektdeltagarnas engagemang, särskilt i projektens inledande skeden. Det starka 

engagemanget initialt tenderar att leda till högre mål och högre ambitionsnivåer än 

man klarat att upprätthålla genom hela projektet. Höga förväntningar som har sitt

ursprung i bland annat målformuleringsprocessen och de konkreta målen tycks, hos 

vissa personer i projekten, ha lett till en viss besvikelse när ambitionerna inte uppnåtts 

till fullo. Måldokumentens betydelse och påverkan på projekten kan också sägas ha 

avtagit mot slutet i projekten.

5.2.1.2 Sjukhuset (Gemensamma mål)

Måldokumentet för Sjukhuset (bilaga 5a) har tre övergripande mål som formulerats av 

beställaren och som delgivits alla anbudsgivare i förfrågningsunderlaget. Målen har 

sedan gemensamt preciserats till totalt 10 projektmål. Huvudområden kan 

sammanfattas till delaktighet brukare och drift, inneklimat, ekonomi, skötsel och miljö. 

Mätmetoder beskrivs också översiktligt i måldokumentet. Måldokumentets status i 

projektet var arbetshandling som löpande skulle revideras i takt med det kontinuerliga

utvecklingsarbetet. Målen bröts ned ytterligare i en mycket omfattande lista som man 

kallade delmålslista (kravspecifikation) som beskrev funktion och delfunktion för

målen relaterat till avsnitt i beställarens byggmanual och med kontrollprogram angivet. 

Flera entreprenörer tyckte att det ursprungliga måldokumentet utvecklades till att bli 

för detaljerat och därför svårt att ta till sig. Till måldokumentet har också formulerats 

en plan för hur man ska uppnå engagerade medarbetare som innehåller 33 aktiviteter. 

Uppföljningsintervall, ansvariga mm finns redovisade målbeskrivningar för varje 

aktivitet (bilaga 5). Följande citat är ett exempel på hur projektdeltagare uppfattat 

målformuleringsprocessen och måldokumentet.

”Man vill så mycket och flummar iväg. Jag tror 

 att om man tittat igenom  måldokumentet idag 

 när man nyktrat till skulle stryka ganska mycket. 

 När vi började detta projekt var det ganska bråttom 

 Det blev en enda lång önskelista. Man började 

 med väldigt höga ambitioner. Kanske för höga. 

 Jag tror att alla var så glada och ystra att det blev 

 svårt att leva upp till dem. De höga ambitionerna 
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 stämde inte med den ekonomiska verkligheten. 

 Tre till fyra tekniska alternativ gjorde det dyrt och 

resulterade i missnöje från andra.”

               Underentreprenör

De långa garantitiderna tillsammans med en tydlig förvaltningsinriktning på de 

övergripande målen ledde till att parterna skapade ett speciellt förvaltningsdokument

(bilaga 8) som en del av måldokumentet. Dokumentet reglerar hur förvaltningen under 

garantitiden ska förberedas och genomföras. Förvaltningsdokumentet baseras på fyra 

komponenter: Tekniska arbetsuppgifter, Förvaltningssystem, Program för

övertagandefasen samt Kvalitetssäkring. En drift- och underhållsöverenskommelse

kompletterar förvaltningsdokumentet med villkor om t ex insyn, ersättning och

överlåtelse. Målstyrning genomsyrade också yrkesarbetarkåren med syfte att förbättra 

kvaliteten genom arbetet i målstyrda grupper (bilaga 5).

5.2.1.3 Vägen (Gemensamma mål) 

I etapp I utformades de övergripande gemensamma målen först av styrgruppen. I det 

första mötet där alla projektdeltagare deltog genererades många förslag på mål i 

grupparbeten. Förslagen sammanställdes av samverkansgruppen och godkändes av 

övriga till 12 stycken projektmål i huvudområden ekonomi, kvalitet, miljö, 

arbetsmiljö, kompetens, kunden (bilaga 5b). Samtliga mål var tydligt mätbara. Några 

gemensamma visioner eller värderingar formulerades inte men utrymme avsattes för 

att tala även om sådana aspekter i storgrupp. De samtalen fördes mer på projektets

ledningsnivå. En anledning till att det blev så kan vara den stora gruppen med många 

externa intressenter, tillsammans med ovanan att tala om värderingar i arbetslivet.

I etapp II ägnades inte fullt lika mycket tid till målformulering. Målformuleringen 

skedde i storgrupp under projektledarens ledning (bilaga 5c). Klimatet var relativt 

öppet men många var trötta av att sitta still efter en halv dags teambuilding plus ett 

produktionsmöte. Man enades om målområdena ekonomi, arbetsmiljö, tid och kvalitet. 

Miljömål uteslöts. En underentreprenör ansåg att det eftersom man aldrig gjort så här 

förut var det en tillräcklig utmaning att klara de fyra målområden man hade. Senare 

infördes ändå ett miljömål i måldokumentet. Entreprenören ville koppla morötter till 

målen för att de inte skulle bli tandlöst och någon föreslog att man skulle avsätta 

pengar till studieresa för projektet om målen uppfylls.  Gemensam målformulering är 

fortfarande ovanligt bland projektdeltagare och det uttrycks också av beställaren. 

”På grund av att målstyrning är oanvänt har

det inte utvecklats rutiner och annat 

 Det finns en stor utvecklingspotential och 

 kräver en kulturell  förändring”

Beställarrepresentant
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I uppföljningsmötet som hölls då beläggning återstod i etapp II relaterades till

måldokumentet. Kostnadssänkningar i förhållande till riktpris bedömdes kunna bli 7 % 

beroende på vilka anspråk entreprenören skulle komma med för riktprisändring och

tidsmässigt låg man efter 1 månad efter vilket berodde att omfattningen ökat på

arbetena i sin helhet. Övriga mål var uppfyllda vid detta läge. 

5.2.1.4 Taket (Gemensamma mål) 

Beställaren och dennes projektledning och driftansvarige, entreprenörens

nyckelpersoner och samtliga konsulter formulerade genom grupparbeten och 

omröstningar 7 stycken mål utifrån beställarens övergripande mål (bilaga 5d). Tre av 

målen var enkelt kvantitativt mätbara. Tre mål handlade om människors upplevelser 

och fordrade kvalitativa mätningar. Ett mål fordrade något mer arbete med beräkningar 

och jämförelser för att kunna mätas. Ett par av målen speglade lite mer av gruppens

värderingar. Huvudinnehållet kan sammanfattas till ekonomi, estetik, teknik, 

arbetsmiljö och brukare Måldokumentet undertecknades av alla inklusive

underentreprenörernas ansvariga personer. En handlingsplan utformades av 

Styrgruppen för att säkerställa att uppsatt mål och intentioner skulle bli en del av den 

kommande processen (bilaga 13).

På en introduktionsträff för yrkesarbetarna inför produktionsstart presenterades 

måldokumentet där ett av de gemensamma målen ”inga läckage under byggtiden” 

förekommer. En kille var fundersam över hur man skulle få ett, under produktion, 

uppbrutet tak att läcka mindre än då gamla taket låg kvar: 

”Hur fan kan ni lova det när det har läckt som ett 

 såll i 30 år”

Yrkesarbetare, entreprenör 

Parterna diskuterade också i efterhand hur man kunnat vara mer realistisk och tillåta 

ett antal läckage och störningar men var överens om att det skulle kännas märkligt att 

lägga en sådan låg ribba i de gemensamma målen. Några händelser inträffade där

vatten läckte in och brukare stördes rejält. Beställaren tyckte dock efteråt att det, 

bortsett från ett par allvarligare incidenter då vatten läckt in, varit lugnt från brukarna, 

som är extremt känsliga, och då är det positivt, menar han. 

5.2.2 Konfliktlösning 

 5.2.2.1 Sammanfattning (Konfliktlösning)

Endast vägen etapp II har formulerat en speciell gemensam struktur för

konfliktlösning. Det närmaste struktur man kommit i de övriga projekten är den

klassiska så kallade ”surdegslistan” som är vanlig i byggprojekt och inget specifikt för
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dessa projekt. På den listan samlas vanligen poster som innehåller viss osäkerhet. Det 

kan t ex handla om osäkerhet gällande mängder eller vem som ska stå för kostnader 

eller hur kostnader ska fördelas. Surdegslistan betas av successivt och de svåraste 

posterna kvarstår vanligen till ekonomisk slutreglering. Dagliga problem och 

konflikter har lösts relativt snabbt och informellt på arbetsplatsen och svårare frågor 

har lyfts en ledningsnivå till styrgrupper och ledningsgrupper i projekten. Min tolkning 

är att processerna för konflikt och problemlösning har påverkat projektets

genomförande positivt såtillvida att konflikter upplevts kunna lösas smidigare. Många 

projektdeltagare vill ogärna använda sig av begreppet konflikt. De upplever att det inte 

funnits några konflikter.

5.2.2.2 Sjukhuset (Konfliktlösning)

I det tidiga skedet löstes konflikter informellt mellan beställarens projektledare och

entreprenörens ansvarige i Värmland.  Så småningom etablerades ett förfaringssätt där 

problem löstes i första hand på projektnivå. Om de inte lyckades togs ärendet upp i

ledningsgruppen för projektet. I slutfasen förekom också att parternas respektive 

ombud löste problem på tu man hand. Organisationen fick tidigt problem med ett 

delprojekt som projekterats till häften redan innan samarbetet inletts. Omfattningen var

svår att överblicka och kostnaderna drog iväg. En tidig budget låg till grund för 

landstingets beslut om att avsätta pengar till varje delprojekt. När delprojekten kom

igång började önskemål komma från verksamheten vilket ledde till förändringar i sena 

skeden. Problemen var i de flesta fall relaterade till pengar. Kostnadsstyrning av 

konsulter var ett problemområde som ledde till konflikt ett annat handlade om

försäkringskostnader. Några enstaka gånger skedde informationsmissar. Beställaren 

och entreprenören upplever ändå att konflikterna varit mindre än vid traditionella 

projekt. Ventilationsentreprenören ansåg sig dock hårt drabbad av att projektet ändrats 

väsentligt till omfattning och karaktär. Olika typer av lokaler kostar olika mycket och

ersättningsformen innehöll ett generellt pris baserat på vad man trodde man skulle 

bygga. Kontraktet med landstinget blev ifrågasatt på hög nivå i ventilationsföretaget

och ventilationsprojektören ville inte skriva på kontraktet. Ventilationsentreprenörens

problem speglas i nedanstående citat.

”Jag gick in med öppnare famn i det här projektet 

 än jag gick ur det” 

  Underentreprenör 

5.2.2.3 Vägen (Konfliktlösning)

De konflikter som funnits i etapp I har huvudsakligen rört ersättningar. Parterna har 

medvetet sökt ändringar och tillägg för att principiellt reda ut frågan om vad som ska 

anses riktprisändrande. Man anser dock att man kunnat lösa frågan smidigare än 

vanligt inom projektet.
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I Vägen etapp II har aktörerna gjort en gemensam plan för hur konflikter ska lösas. 

Inom två veckor ska konflikter lösas på arbetsplatsen av fyra representanter från, 

byggledaren, entreprenören, projektör samt underentreprenören. Om det inte går flyttas 

problemet till samverkansgruppen där ytterligare tre personer ingår från beställare, 

entreprenör och projektör. De sammanträder varannan vecka. Om det inte går ordnas

ett styrgruppsmöte där högre chefer i respektive organisation, utanför operativ 

projektorganisation, ingår samt ett par personer med speciell erfarenhet. I etapp II 

anordnades två styrgruppsmöten Det ena med anledning av att beställaren köpt ett

sidoanbud av entreprenören i upphandlingen som projektgruppen inte vill använda 

pga. bättre insikter i förutsättningarna. Det andra för att reda ut oklarheter om tolkning 

av procentpåslag för ändring och tilläggsarbeten. 

5.2.2.4 Taket (konfliktlösning)

Konflikter som uppstått har rört ekonomin och ansvar och lösts relativt snabbt och

informellt. Man har ordnat mindre möten mellan nyckelpersoner där parterna gjort 

överenskommelser eller diskuterat de ärenden som varit aktuella. Viljan att hitta en

lösning hos parterna har funnits men beställaren tycker att det kostat honom pengar 

och inte varit helt tillfredställande. Mitt under en konflikt i ett tidigt skede av projektet 

uttrycktes det så här: 

”Sluta prata pengar och se till totalnyttan för

 beställare och brukare…. jag vill stöka 

 undan den här riktprisändringen…..

 vi är inte mentalt mogna för den här 

 formen….en samlad projektledarkår sågar 

 konceptet….det ger ingenting….affärsintressen

 är starkare än ansvar för produkten.”

                  Beställare 

Ett par veckor senare, när parterna bringat klarhet i vissa frågor, uppgav beställaren att 

det kändes bättre än vad det gjort vid vårt tidigare möte. Entreprenören arbetade med 

starkt engagemang och lade ned mycket arbete i projekteringsfasen. Konflikter

utnyttjade entreprenören som en positiv kraft för att bringa klarhet och komma vidare i 

projektet och det uttrycktes så här:

”Man måste ta tillvara dynamiken och motsättningarna.

 Det är det som är nerven.” 

  Entreprenör 

5.2.3 Teknisk samverkan

5.2.3.1 Sammanfattning (Teknisk samverkan) 

Formerna för gemensam teknisk problemlösning mellan olika aktörsgrupper har sett 

olika ut i alla tre projekten. Graden av integrering har också utvecklats något olika. En 
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tendens har funnits att hålla så hög grad av delaktighet så att vissa aktörer tidvis 

upplevt processen ineffektiv. Många aktörer är dock mycket nöjda med de lösningarna

man gjort gemensamt såväl tekniskt som utförandemässigt. Flera projektdeltagare

upplevde en ovana vid att ha möjlighet att påverka de tekniska lösningarna. Det 

innebar med andra ord en liten process i sig att förstå arbetssättets inneboende 

möjligheter.

5.2.3.2 Sjukhuset (Teknisk samverkan)

 Teknisk problemlösning för sjukhuset har haft tydlig förvaltningsinriktning och

brukare och driftspersonal har varit delaktiga. Livscykelkostnadsberäkningar har gjorts 

inför val av samtliga ventilationsaggregat och material har testats mot ”kemdatabas”. 

En speciell inomhusklimatgrupp bestående av entreprenör, underentreprenörer och

externa resurser för t ex förvaltningsfrågor tillsattes för att strukturera och lägga upp 

system samt initiera nytänkande för inomhusklimatet där garantitiden är tio år. 

”Hade det varit ett normalt bygge hade vi aldrig 

 brytt oss om att fundera på alternativa 

 lösningar. Då hade ingen haft intresse av att 

 fundera  på det. Ändringarna sänkte 

 produktions och driftskostnaderna.

Små lösningar kom spontant för att alla 

 hade intresse av att sänka kostnader.”

          Underentreprenör

I planeringsmöte/Projektering/Produktion samlades alla aktörer för att bl a samordna

och stämma av lösningar. Entreprenörerna och konsulterna anser dock att dialogen

med drift och verksamhet skulle ha upptagits i ett tidigare skede för att arbetshandling

och förvaltningshandling skulle tas fram på ett effektivt sätt. De anser också att den 

tredjepartsgranskning man hade tillförde projektet kvalitet efter ett tag men att det tog 

lite tid att hitta nivån på synpunkterna. En annan generell synpunkt de framfört är att 

ofullständigt programarbete lett till osäkerhet och omtag i projekteringen vilket i sin 

tur påverkat kostnader och ekonomistyrning. Beställaren anser att 

projekteringskostnaderna blivit högre än vanligt och att konsulterna haft svårt att 

ekonomistyra sitt arbete och att presentera olika lösningar med konsekvenser. 

Svårigheten med att balansera mellan en kreativ process och de formella ramarna 

uttrycktes så här:

”Det är ganska jobbigt med friheten eftersom 

 det  finns pressade tidplaner. När man ska 

 tänka fritt med tekniska lösningar osv. 

 äter man på produktionstiden. Det är en 

 konflikt där nå´nstans”

     Underentreprenör 
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Entreprenörer och projektörer arbetade mer tillsammans i projekteringsfasen än man

traditionellt gör. Graden av integration varierade dock mellan olika teknikområden. 

Byggentreprenören saknade i denna process en representant från beställaren som

kunnat vara med i det tidiga skedet för att föra in verksamhetens behov i 

projekteringsfasen.

5.2.3.3 Vägen (Teknisk samverkan)

I etapp I skedde den huvudsakliga tekniska problemlösningen mellan entreprenörer 

och beställare på arbetsplatsen och projektören kontaktades mer per telefon mellan

samverkansmöten och upprättade handlingarna. En orsak har varit tidspressen och det

geografiska avståndet, menar man.

I etapp II involverades projektören med delaktighet i incitament. Tekniska frågor 

diskuterades på veckomöten och tyngre frågor behandlades på samverkansmöten. Den

gemensamma tekniska problemlösningen tog enligt beställaren, en period i projektet

för stora proportioner på grund av att deltagarna slukades av fascination över nya

tekniska lösningar. Sådana tendenser finns även i de andra fallen.

”Jag gjorde halvhalt. Vi måste fråga oss vad 

 vi håller på med? Är det nå´ n jävla 

 utvecklingsavdelning´. Är det det som är uppdraget? 

 Nej, om det ska ske i en  entreprenad ska det vara 

 ett strategiskt beslut från styrgruppen” 

    Beställarrepresentant

5.2.3.4 Taket (Teknisk samverkan)

Projektdeltagarna organiserade sig i teknikgrupper för facken bygg, el och vvs. Under 

projekteringsfasen sammanträdde teknikgrupperna och besökte varandras teknikmöten

vid behov. Tvär- fackliga kontakter var relativt valiga. Alla samlades på 

projekteringsmöten en gång i månaden där grupperna drog sina lösningar och man

diskuterade gemensamma problem. Flera upplevde det negativt att mängden och

längden på möten var högre men ansåg samtidigt att det var nödvändigt för att 

åstadkomma samverkan. I projektet koncentrerades projektering till att pågå före 

produktion och med väl tilltagen tid för att produktionsfasen sedan skulle flyta så 

smidigt som möjligt. En ambition att öka delaktigheten i projektering genomsyrade 

flera organisationer som t ex på el-sidan… 

”På det här projektet var ledande montörer med 

 på teknikmöten [projektering]. Vi uttryckte också

 att det var fritt fram att komma med lösningar. 

De gick medsina förslag direkt till beställaren, 

 produktionen underlättas ju då med kortare 
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 beslutsvägar.  Jag tycker att produktionsfasen flöt 

 hemskt bra” 

         Underentreprenör

…och ventilation.

”Att jag utvecklat ett fläktrum tillsammans med 

 entreprenören gör att jag inte behöver lika stora 

säkerhets/trygghetsmarginaler. Man delar på risken. 

 Om det blir problem kanske det finns en vilja att 

 lösa det tillsammans i större  utsträckning” 

Projektör

Tekniska lösningar påverkas ibland, av ekonomiska skäl, i ett sent skede av projekten

och då utan delaktighet av projektörer. Med denna arbetsform såg arkitekten en 

möjlighet att delta och närvarade vid de flesta byggmöten i genomförandefasen.

”I vanliga entreprenader får A [arkitekten] inte 

 vara med på ekonomiska diskussioner som sker

i ett sent skede i projektet.” 

            Projektör 

Entreprenören var också mycket aktiv i projekteringen:

”Det här är livets krydda, att få vara med och 

 påverka, därför är jag mycket positiv.” 

   Entreprenör 

Projektören fick möjlighet att se helheten och inte bara ur tekniskt perspektiv: 

”Här gör vi en helhetsbedömning av kostnader 

 där allt läggs i samma vågskål.” 

           Projektör 

5.2.4 Kontinuerlig uppföljning och Ständiga förbättringar

5.2.4.1 Sammanfattning (Uppföljning – Förbättringar)

Kontinuerlig uppföljning av projektmål har skett i alla fallstudieprojekten. Uppföljning 

har ägt rum i något av de återkommande möten som förekommit i projekten, ofta en

gång i månaden. Utöver den uppföljning som projektmålen kräver har speciella mer

allomfattande uppföljningar gjorts vid ett flertal tillfällen på sjukhuset och vägen. Då 
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har även processer och relationer givits utrymme. Uppföljningarna har i några 

avseenden lett till förbättringsåtgärder. 

5.2.4.2 Sjukhuset (Uppföljning – Förbättringar)

Uppföljning av mål har gjorts på ledningsmöten varje månad. Kvalitativa 

mätningar har gjorts med enkäter för både engagerade medarbetare och nöjda

hyresgäster. Värmeförbrukning och miljöpåverkan med jämförelser med andra sjukhus

är exempel på mer kvantitativa mätningar liksom livscykelkostnadsberäkningar. En 

stor uppföljning av hela projektet gjordes av beställaren ensam relaterat till de 

förväntningar man haft på projektet (se bilaga 10). Uppföljningen presenterades på ett

seminarium. Detta ledde till en viss besvikelse hos entreprenören som hoppats få göra 

uppföljningen tillsammans med sin partner. Ytterligare en utvärdering av projektet 

gjorde beställaren men då betydligt mer kortfattad i syfte att informera andra landsting

om erfarenheterna. I ett senare skede gjorde entreprenören och konsulterna en 

bedömning av sig själva och beställarens insatser på liknande sätt som beställaren gjort 

och redovisade för beställaren. I de målstyrda grupperna gjorde hantverkare och

produktionsledare regelbunden uppföljning där man fick återkoppling på arbetet.

”Man måste samarbeta och målstyra, veta varför 

 man gör saker och ting. Så här har vi alltid

gjort håller inte. Man söker spetsen hela tiden.” 

Entreprenör

5.2.4.3 Vägen (Uppföljning – Förbättringar)

Målen avstämdes kontinuerligt i både etapp I och II. Förutom den uppföljning av 

måldokumentet som skedde regelbundet anordnades uppföljningsmöten ungefär mitt i 

och i slutet av båda etapperna. I etapp I genomförde också beställaren en 

enkätundersökning 2 gånger (vid start och mitten) som bl a inventerade 

projektdeltagarnas bakgrund och erfarenheter, attityder till kvalitet och miljö, 

förståelse för och syn på partnering och samverkan i allmänhet.  Exempelvis framkom

att i princip alla ansåg sig påverka kvaliteten på vägen men färre än 30 % hade bidragit 

med sina synpunkter på tidigare byggen. Engagemanget hade ökat med ca 20 % från 

startmötet till uppföljningsmötet. Attityden till partnering och utveckling av 

relationerna mellan beställare och entreprenör hade dock sjunkit från att 100 % var

positiva i början till att 90 % var positiva mitt i projektet. Vid startmötet fanns 36 % 

som inte visste vad partnering betyder medan den gruppen ej fanns kvar vid 

uppföljningsmötet.

5.2.4.4 Taket (Uppföljning – Förbättringar) 

Den uppföljning som förekom på takprojektet handlade i huvudsak om de

gemensamma målen som stämdes av vid varje projekteringsmöte. När projektet
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övergick i produktionsskedet följdes målen upp till en början men engagemanget kring 

att följa upp målen avtog successivt. Ett slutgiltigt uppföljningsmöte hölls mellan 

entreprenören, beställaren och dennes byggledare men varken projektörer eller 

underentreprenörer var inbjudna. Där diskuterades bland annat måluppfyllelse och 

kontraktsfrågor.

”Att utveckla partnering är att använda sig av 

 det och det måste få kosta lite i början för alla 

inblandade.”

Entreprenör

5.2.5 Teambuilding  och organisation

5.2.5.1 Sammanfattning (Team – Organisation)

Någon typ av lagbyggande aktiviteter har förekommit i alla projekt men med 

tyngdpunkten på mer informella arrangemang. Aktiv teambuilding med hjälp av

specialist med syfte att tydliggöra roller och skapa trygghet i gruppen förekom i liten 

omfattning. Projekten Sjukhuset och Vägen var relativt formellt organiserade med

grupper med olika sammansättningar och uppgifter medan Taket hade en mer

informell approach. Storleken på projekt, beställarens erfarenheter samt att Vägen var

ett demoprojekt kan ha haft betydelse. I projekten Vägen I och II och Sjukhuset fanns 

inom beställarorganisationen projektledare med starkt och djupt engagemang för att 

förändra byggprocessen och hitta nya arbetsformer genom samverkan. I projekt Taket 

var beställaren mer nyfiken och avsåg att förutsättningslöst pröva en partneringmodell.

I Sjukhuset och Vägen då projektorganisationen samlats i det tidiga skedet förmedlade 

”eldsjälarna” hur de ville förhålla sig till samarbetet genom en metafor. Metaforer kan 

användas för att kommunicera insikt till andra eller för att uttrycka erfarenheter. På så 

vis underlättas förståelse (Alvesson, 2001). Projektledaren från Vägverket hade hämtat

sin metafor från naturen genom en text publicerad i SKTF-tidningen nr 5/2000.

Projektledaren läste för projektdeltagarna i Vägen etapp I: 

Dum som en gås?

Varje fågel flyger med egna vingar, men genom 

 att flyga i V-formation ökar flocken effekten 

 med 71 %  jämfört med om varje fågel flög ensam… 

Så snart en gås faller ur formationen återtar den 

 sin plats så fort som möjligt för att kunna 

 dra nytta av lyftkraften från den framförvarande

gåsen…

När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i 

 formationen och en annan gås intar tätplatsen… 

73



Kapitel 5 Resultat

Gässen i formation skriker bakifrån för att heja 

 på de främsta till att hålla farten… 

När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan 

 följa med, lämnar två andra gäss formationen

 för att hjälpa och skydda den. De stannar tills 

 gåsen antingen kan flyga eller dör… 

Landstingets projektledare använde sig av en lag-metafor som han lagt in i ett 

presentationsmaterial och visade projektdeltagarna på en OH-bild då upphandlingar

var klara: 

Några ord på vägen

Vi har tagit ur det bästa laget 

Ni har gjort en bra kvalificeringsmatch 

Vi kanske gör några värvningar 

 Nu startar elitserien

Ni kommer att vinna med

 -lagspel 

 -spelsystem

 -entusiasm

 -uthållighet 

Gemensamt för de båda metaforerna är att de illustrerar samarbete som ett effektivt 

sätt att nå ett gemensamt mål. Naturmetaforen fokuserar mer på hur man stöttar och 

kompletterar varandra, medan lagmetaforen betonar tävling eller konkurrens. Dessa 

två metaforer kan jämföras med den mer negativt laddade metaforen för 

byggprocessen som ett stafettlopp. Den negativa laddningen ligger då i det seriella 

sättet att arbeta där varje löpare springer sin sträcka och där växlingen blir ett kritiskt 

skede med stor påverkan på sluttiden (resultatet). 

5.2.5.2 Sjukhuset (Team – Organisation)

Den organisation som varit gemensam för parterna består av en ledningsgrupp som

svarat för styrning av projektet från krav till förvaltning. Ledningsgruppen var 

sammansatt av beställare, entreprenör, underentreprenör, arkitekt och extern 

byggledare. Uppföljning av måldokument har skett här liksom redovisning och

yttrande över tekniska lösningar, alternativ med kosekvensbeskrivning. Rapportering 

från arbete i övriga grupper skedde också här. Projektråd var ett informellt möte 

mellan beställare och entreprenörens högre ledningar för avstämning och tillförande av 

idéer till stöd för ledningsgruppen. Andra gemensamma grupper ansvarade för

ekonomi- respektive kvalitets- och miljö styrning. Grupper och möten för projektering 

med verksamhet, förvaltning och information till brukare och besökare skapades
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också. Organisationen förändrades på en avgörande punkt då beställarens 

projektledare, som varit något av en eldsjäl för grundtankarna med projektet, gick i

pension. Projektledaren hade tydligt visat sin grundläggande syn på projektet och 

partnering i upphandling och fortsättningsvis i olika seminarier och möten. Efter en tid 

i projektet slopades en del grupper och möten för att det hela blev för tungjobbat. I 

projektet arbetade hantverkarna i målstyrda grupper (bilaga 9) 

5.2.5.3 Vägen (Team – Organisation)

Etapp ett var förhållandevis tungt organiserat men det berodde på att projektet var ett 

demonstrationsprojekt för partnering. Organisationen belastade projektet såtillvida att 

antalet människor vid vissa möten för start och uppföljning blev stort. De som borde

ha pratat mer pratade mindre, t ex maskinförare och underentreprenörer. En fördel var

möjligen att representanter från organisationernas ledningar var där och gav sitt stöd 

till partnering. 

En organisationsförändring som påverkade projektet var att produktionschefen slutade

sin tjänst hos entreprenören. Därmed lämnade han också projektet när ca 2/3 var 

färdigt. En ny produktionschef tillsattes som var tvungen att driva två projekt 

samtidigt. Inga speciella insatser utfördes inför överlämnandet. En arbetsledare 

tillsattes för att hjälpa produktionschefen. Informationspass om t ex partnering, GPS 

och geologi var moment som man själva associerade till teambuilding i etapp I 

tillsammans med målformulering och informella samkväm med underhållning och

fiske. Olika insatser av den här typen gjordes 7-8 gånger under projektets gång och

alla projektdeltagare var inbjudna att delta liksom personer som hade olika intressen i 

demonstrationsprojektet för övrigt. Flera personer tycker att formerna för teambuilding 

kan förbättras, göras vassare, som någon uttryckte det. 

I etapp II tonades kringorganisation ned något och projektören involverades tydligare i 

teamet. De personliga testerna som gjordes inför det första teambuildingmötet 

illustrerade tydligt alla projektdeltagares olikheter och hur de kompletterar varandra i 

ett team för projektet (se bilaga 11). Tjänstemännens personliga profiler låg

huvudsakligen inom ledningshjulets fyra sektorer Nyskapare/Innovatör,

Förändrare/Utforskare, Utvärderare/Utvecklare samt Organisatör/Genomförare. Alla

utom en maskinförare hamnade i de resterande fyra fälten Producent/Beslutsfattare,

kontrollant/Granskare, Förvaltare/Försvarare samt Rådgivare/Konsult. Det blev genom

arbetet åskådliggjort inom gruppen att alla behövs för att organisationen ska vara

fullständig med utgångspunkt i hur man föredrar att arbeta. Framförallt tydliggjordes

betydelsen av maskinförarnas personligheter för att något utöver planering skulle

hända i projektet. Gruppen fick också med ett enkelt test utföra en undersökning om

arbetsklimatet i gruppen. Resultatet blev i projektets start att klimatet var socialt 

vänligt och produktivt, d v s gott. Alternativa utgångar enligt den fyrfältsmodell som 

användes hade varit apatiskt, socialt/sentimentalt /improduktivt eller kallt/effektivt 

arbetsklimat (se bilaga 12). Gruppen arbetade sammanlagt 1,5 dagar med att diskutera

individuella roller och arbetsklimat. I en uppföljning ett halvår senare visade den nya

klimatmätning att de flesta deltagare ansåg att man arbetade i ett gott klimat. 

Tjänstemannagruppen hade enats i högre grad i sin uppfattning och 
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maskinförarguppen inklusive utsättare hade splittrats något. En förklaring till detta var 

att en nytillkommen maskinist valde en neutral ståndpunkt då han inte deltog vid första 

mätningen. En grävmaskinist kommenterade den lilla skillnaden med att det efter 30 år 

i en grävmaskin inte fanns så mycket nytt att uppleva. SWOT
24

 analysen visade på att 

projekt organisationens medlemmar upplever sig vara effektiva m a p på beslut och

genomförande, öppna och kreativa. Relationerna upplevs positiva mellan alla

funktioner i projektet och med närboende.  Svagheten ligger i bland annat i 

målformulering, brist på tid för reflektion, otydlighet i kontrakt samt bundenheten vid 

de traditionella arbetsformerna. Projektorganisationen ser den möjlighet som ligger i

att skaffa erfarenhet av partnering för att mogna inför arbetssättet och ”avskola” sig 

traditionellt tänkande. Det blir därmed möjligt att utveckla teknik, marknad, 

kompetens och kostnadseffektivitet genom partnering.  Hot för organisationen var att

”kreti och pleti” hoppar på partnering utan kompetens och kunskap, skapar

misslyckade projekt och därmed ger dålig PR för en god idé. Belackare kan lätt 

felaktigt lägga skulden på partneringkonceptet trots att det kan vara yttre faktorer som

lett till kostnadsökningar eller misslyckanden. Ett annat hot man upplevde var

trögheten som ligger i att ändra de normer och standarder som anpassats för 

traditionellt arbetssätt. Ett generellt hot maskinförargruppen såg inför framtiden var 

problem med att rekrytera ungdomar till maskinföraryrken.

5.2.5.4 Taket (Team – Organisation)

Ett dygn på annan ort med western ridning, middag och målformulering var de

aktiviteter som vidtogs i det tidiga skedet för att inleda samarbetet med Taket. Alla 

deltagare fick individuellt och öppet inför varandra svara på frågan ”Vilka behov och

krav har du för att samarbetet ska bli lyckat”. Syftet var att skapa ett tillfälle för 

parterna att diskutera och bättre förstå varandras roller och behov.

Underentreprenörerna var dock inte med på träffen, inte heller någon representant för

brukarna. Tre nyckelpersoner lämnade senare projektet.  En ansvarig för

ventilationsföretaget med partnering erfarenhet slutade strax efter upphandlingen. Den 

person som skötte kontakter och information mot brukaren sade upp sig och slutade

strax innan projektet var klart. Dessutom befordrades entreprenörens produktionschef

till projektchef för annan verksamhet och ersattes av en arbetsledare i början av

produktionsskedet. En annan avgörande organisatorisk förändring var att beställaren 

strax efter upphandling övergick från projektledarrollen till att vara förvaltare vilket 

innebar att hans möjlighet att engagera sig i projektet minskade. 

5.2.6 Upphandling och kontrakt

5.2.6.1 Sammanfattning (Upphandling – Kontrakt) 

De tre fallstudierna uppvisar både likheter och olikheter när det gäller former för hur

entreprenadarbetena upphandlats (se figur 4.4). Ett tydligt resultat i alla studierna är att 

kontraktsförutsättningar har betydelse för projektdeltagare och det påverkar

24
 Ett analysverktyg där man identifierar en organisation utifrån de fyra utgångspunkterna styrka (Strength),

svaghet (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threat).
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partneringprocessen och genomförandet. Särskilt stor vikt läggs genomgående vid 

ersättnings- och ansvarsfrågor för entreprenörer och beställare. Diskussioner om vad

som ska anses riktprisjusterande har förkommit i alla projekt. Aktörernas handlingar

och beteenden tycks vara starkt förankrade i de bestämmelser som gällt för 

entreprenadavtal de senaste 30 åren i Sverige (AB, ABT). En tydlig vilja (eller behov) 

finns att försöka hitta den optimala upphandlingsmodellen för partnering men

åsikterna om hur den kontraktsmässigt bör skapas går i olika riktningar och kopplas

ofta till etablerade entreprenad och ersättningsformer på något sätt. I frågan om i 

vilken grad bedömning av anbud ska ske med så kallade mjuka parametrar går 

åsikterna också isär. Inget av fallstudieprojekten har lett till direkt förnyade kontrakt i 

efterföljande projekt. Detta trots att det funnits anslutande projekt som

innehållsmässigt haft naturlig koppling till partnering projekten. 

5.2.6.2 Sjukhuset (Upphandling – Kontrakt)

På landstinget i Värmland fanns i slutet av 1900-talet en projektledare som inte var 

nöjd med hur byggprocessen fungerar. Han ansåg att vi ligger i yttersvängen på LOU

och har ett arbetssätt som inte gör parterna långsiktigt engagerade i produkten eller till 

de man samarbetar med. Ett långsiktigt perspektiv med förvaltning i fokus är 

nödvändigt.

”Jag har en vilja att förändra branschen, att 

 hitta något nytt arbetssätt. En övertygelse 

 fanns att den gamla modellen är omöjlig

Kunde i detta fall inte precisera tid och 

 utformning, måste hitta nya vägar.”

            Beställare 

Upphandlingsprocessen gav en positiv skjuts åt projektet. Både entreprenören och 

underentreprenörer kände genom upphandlingen att något nytt var på gång och la ner 

mycket arbete på att visa att de förstått innebörden genom att försöka tänka nytt och 

förmedla sina tankar muntligt och skriftligt vid presentationstillfället. 

”CSK var jättespännande för att det var 

 en sofistikerad upphandling med definierade 

 projektmål och beskrivna utvärderingsgrunder. 

Man visade också sin långsiktiga tanke

 med denna form av genomförande.”

   Entreprenör 

”När den här förfrågan kom tänkte vi: 

 Äntligen är det nå´n som vågar.” 

   Entreprenör 
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”Det var svårt att beskriva verksamheten

 utifrån  nöjd kund. Det hade aldrig någon 

 frågat. Det var samtidigt otroligt mycket roligare.” 

   Entreprenör 

Den ursprungliga beställarfilosofin var att kontraktet skulle ligga i byrålådan och inte

behöva tas fram. Trots detta åkte det fram ganska snabbt menar flera entreprenörer.

Både beställare och entreprenörer ansåg sig periodvis ensidigt ”drabbade” av

kostnader i projektet. Ventilationsentreprenören bland andra drabbades av att projektet 

förändrades så mycket till karaktär och omfattning eftersom ersättningen baserades sig 

på ombyggda kvadratmeter med ett generellt pris (kostnader för ventilation av

operationsavdelningar är högre än för vårdavdelningar). Tveksamhet inför kontraktets 

utformning och innehåll framkom tidigt. 

”Kontraktet har inte varit rätt utformat från 

 landstinget. Vi har haft långa diskussioner med

 VD för att få skriva på. Juristen idiotförklarade

 kontraktet och oss. För hårt styrt, för mycket 

 krav allt ansvar hos entreprenören.  Det 

 trodde han skulle stjälpa projektet”

Underentreprenör

”Jag vill ju bli köpt för att jag gör bra grejer 

 och inte för det svinlägsta priset. Då får man 

 vara med på sådana här projekt och inte på 

 skolor och sånt.” 

       Underentreprenör

”Man får inte glömma att de som är med är 

 med i första hand för pengarnas skull.” 

Underentreprenör

I Sjukhuset fanns en option på ytterligare två års arbete som inte utnyttjades av 

beställaren. När det gäller beräkning av riktkostnad inför start av varje delprojekt hade

man ett par rejäla misslyckanden i början. Beställaren uppger dock att det skett en 

remarkabel förbättring. Träffsäkerheten har med tiden blivit mycket större. 
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5.2.6.3 Vägen (Upphandling – Kontrakt) 

Ett visst ”experimenterande” med kontraktförutsättningar förekom inför och under 

upphandlingar av etapp I och II. Troligen på grund av att projektet var ett 

demonstrationsprojekt av partnering. Processen upphandling och kontrakt engagerar

många i byggprocessen och diskuterades intensivt mellan inblandade människor med

olika roller och funktioner. 

”Vägverket Region Mitts nuvarande

 tillämpning av partneringkonceptet känns för 

 mig i dag som olyckligt och felaktigt. De 

 detaljspecificerar förfrågningsunderlagen, de 

 begär in uppgifter om sidoanbud och förkastar 

 sedan varje avvikelse från sitt tankesätt. 

De upphandlar dessutom små korta projekt, 

 allt strider mot konceptet partnering” 

      Entreprenör 

”Vi ville ju bara komma åt jobbet och tänkte inte 

 så filosofiskt på partnering” 

   Entreprenör 

 ”Mjuka parametrar utvecklar tänkandet, man 

 får igång en diskussion i branschen om vad som 

 är viktigt” 

   Entreprenör 

I demonstrationsprojektet fanns en ursprunglig ambition att inte låta en samma

entreprenörer bygga etapp II som hade byggt etapp I. Man hävdade att det var en 

utvärderingsaspekt som hade med företagsberoende att göra. Den fråga som ägnades i

särklass mest tid i båda etapperna var frågan om vid vilka omständigheter

riktprisändring skulle ske. I projekt Vägen fanns starka intressen  hos 

beställarorganisationen av att utveckla delprocessen ”upphandling och kontrakt” för

samverkan enligt partneringprinciper. 

5.2.6.4 Taket (Upphandling – Kontrakt) 

Diskussion om förfrågningsunderlaget var baserat på general eller totalentreprenad 

förekom i början. Dessa olika synsätt skapade initialt osäkerhet och konflikt i 

projektet. Efter informella möten mellan entreprenör och beställare enades man om att 
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det var en generalentreprenad som skulle räknas på systemhandlingar. Man beslutade

om justering av riktpris. Beställaren ville justera det relativt snabbt under projektering 

och menade att incitamentet annars tappade sin funktion. Även projektörer påverkades 

av den osäkerhet som rått kring ersättningsfrågan:

”För att verkligen få effektivt samarbete måste 

 man få lämna ekonomin bakom sig. Ena 

 hjärnhalvan ska inte behöva ägna sig åt vad man 

 har möjlighet till innan den andra säger vad man vill.” 

    Projektör

Justering av riktpris skedde efter projektering. Incitamentet gav ca 5 % tillbaka att dela 

på för beställaren och entreprenören. Efterkommande tak-ombyggnad upphandlades 

som en vanlig generalentreprenad där samma projektörer och byggledare men annan

entreprenör antogs. Bland de underentreprenörer som antogs hade el- och styr- 

erfarenhet från partneringprojektet.

5.2.7 Relationer och förtroende

5.2.7.1 Sammanfattning (Relationer – Förtroende) 

Samtliga projekt har genomförts på relativt små marknader där parterna av och 

till har arbetat tillsammans och känner varandra sedan många år tillbaka. Många av 

aktörerna kommer med stor sannolikhet att mötas igen i nya projekt och är beroende

av relationerna till varandra. I det avseendet handlar det om varaktiga relationer trots

att projekten är av enstaka karaktär. Förtroendet mellan individer i projekten ser 

generellt ut att vara starkt och man uttrycker i intervjuer ofta stark tilltro till människor

man arbetar nära. Däremot framkommer ett visst missnöje med andra aktörsgruppers

(än sin egen) beteenden och attityder. Missnöjet uttrycks då ofta i allmänna ordalag 

riktat mot grupper, organisationer eller framställs som branschproblem. Ibland bottnar

kritiken i att någon grupp inte uppfyllt förväntningar när det gäller kompetens. 

Relationsbyggande som process har allmänt påverkat genomförandet på så sätt att

parterna haft den förtroendefulla relationen som utgångspunkt för arbetet och i högre

grad än vanligt talat om den. Vissa förväntningar har funnits bland projektdeltagarna

på hur man ska arbeta och vara i projektet. 

5.2.7.2 Sjukhuset  (Relationer – Förtroende)

I upphandlingsskedet av CSK var beställarens starka förtroende för några 

nyckelpersoner en avgörande faktor. Under projektets gång skedde 

organisationsförändringar hos både beställaren och entreprenören som innebar att 

dessa människor inte skulle komma att ha samma funktioner i projektet. Nya relationer 

upprättades. Från första början fanns också en på flera plan uttalad ambition att 

förändra den relation som traditionellt sett finns till hyresgästen i projekt. 

”Vi får möjlighet att utveckla förmågan att 
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 förstå hyresgästen och lägga ned tid på det.

Annars får vi igen det i förvaltningsskedet.” 

 Beställare

Entreprenören och beställaren upplever från båda håll att relationerna utvecklats i 

positiv riktning under projektets gång.

5.2.7.3 Vägen (Relationer – Förtroende) 

En speciell typ av ”extern” relation uppstod på projekt Vägen etapp II. Bybor boende 

längs arbetsområdet och projektdeltagare på vägbygget träffades regelbundet på

informella arrangemang som t ex skoter-resor, surströmmingsskivor och middagar. 

Det som arbetade i projektet upplevde relationen med byborna som mycket positiv. 

Produktionschefen i etapp II uttryckte den svårighet som det kan innebära att inte få 

bestämma själv, när man är van vid det: 

”De som tidigare haft makt och styrning måste

 lämna ifrån sig lite och det kan nog kännas jobbigt” 

Entreprenör

Samme produktionschef hade också upplevt en påtaglig skillnad då han i slutfasen på 

etapp II involverats i en traditionell generalentreprenad. Han upplevde då hur han

nästan bemöts med misstankar då han av vana  kommer in i projektet med stor 

öppenhet och massor med förslag.

”Partnering är ett slags grundinställning – 

 förhållningssätt. Om entreprenören är 

 inställd på att lura kunden eller beställaren 

 alltid  tror att man ska bli lurad kan det inte

 bli lyckat.”

          Beställare 

Relationerna mellan människorna och hur de utvecklades under projekten anser 

beställaren ha påverkat ekonomiskt utfall och slutfinish. Underentreprenören i Vägen 

etapp II uttryckte sin upplevelse av partnering i samband med en revision som att han 

för första gången blivit behandlad som en människa och inte som någon som katten 

släpat in. 

5.2.7.4 Taket (Relationer – Förtroende) 

För beställaren till Taket är relationerna och förtroende till entreprenören viktiga i alla 

projekt. Han är mån om att arbeta med olika företag och har förtroende för alla han 

jobbar med. Han har den generella uppfattningen att 95 % av upphandlingen är 

personberoende och att man sällan kan skilja företag åt ur kvalitetssynpunkt men 
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däremot utifrån produktionschef. Beställaren tycker att han fått en bra produkt och att

det gått smidigt men inte givit något ekonomiskt.
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Kapitel 6 

Analys av resultat

I detta avsnitt analyseras resultaten mot den teoretiska referensramen som gavs i 

kapitel 2. Först behandlas processernas relevans för partnering utifrån teorier om

effektiva arbetsgrupper och motivation. Därefter kommer en analys av delprocessernas 

påverkan i projekt. I en figur med två textrutor redovisas förstärkande och försvagande

faktorer för varje relaterad process. Dessa kan vara hämtade ur ett eller flera projekt

och avser sådant som stött eller hindrat effektiv samverkan i projekten. Med andra ord

så är en stark process (se t ex figur 6.3.1a) gynnsam för partnering projekt medan en

försvagad process har negativa effekter. Avslutningsvis görs fyra projektspecifika

analyser som mynnar ut i en tolkning av varje delprocess påverkan.

6.1 Processernas relevans

för effektiva arbetsgrupper 

Enligt teori om grupprocesser finns ett antal karakteristiska drag för effektiva

arbetsgrupper (Svedberg, 2001). En enkel analys visar att alla de 7 processer som

identifierats som centrala för partnering (se kap 5) kan i olika avseenden utgöra ett 

stöd för att bygga upp effektivitet i t ex en projektorganisation.

Nödvändig kunskap och kompetens finns i gruppen

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processerna:

5.  Teambuilding

6. Upphandling
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Målsättningen är tydlig för alla. 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processen:

1. Gemensam målformulering

Det råder en avspänd atmosfär, vilket bygger på att gruppen tar sig tid att bearbeta

störningar.

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processen:

2. Konfliktlösning

Kommunikationen är riklig, såväl känslor som tankar uttrycks 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processerna:

1-7. Alla

Olikheter accepteras. Man reagerar genom att dela med sig om tankar och känslor 

inför det som sagts. 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processen:

5. Teambuilding

Lyssnande förekommer rikligt oberoende av vem som yttrar sig. Inläggen bygger 

på varandra och man talar i jagform. Om man är osäker kontrollerar man att man 

har förstått. 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processerna:

3. Teknisk samverkan

4. Kontinuerlig uppföljning - Ständiga förbättringar

Besluten i gruppen sker i samförstånd. 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processerna:
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3. Teknisk samverkan

4.Kontinuerlig uppföljning - Ständiga förbättringar

Maktkamp förekommer endast i ringa omfattning.

I byggprojekt som genomförs med partnering mildras maktkamp huvudsakligen

genom processerna: 

2. Konfliktlösning

6. Upphandling

7.Relationer och förtroende 

Gruppen utvärderar sitt arbete och kan vara självkritisk. 

I byggprojekt som genomförs med partnering stöds detta huvudsakligen genom

processen:

4. Kontinuerlig uppföljning - Ständiga förbättringar

6.2 Processernas relevans med avseende på drivkrafter 

för arbete 

”Partnering är mycket positivt, 

 som en kick!” 

Beställarrepresentant

Motiv definieras som det som stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst 

sätt. Det är ofta frågan om behov eller önskemål av olika slag. När ett motiv driver 

eller stimulerar någon att handla på ett visst sätt, talar man om motivation som alltså är

en drivkraft till handling i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad, 2000). Ur de åtta 

mänskliga drivkrafter för arbete som Maccoby (1988) identifierat är det särskilt några 

som hjälper oss att, på ett djupare plan, förstå varför människor vill arbeta mer 

samverkansinriktat i byggprocessen. De bidrar också till förståelse för hur 

partneringkonceptet kan bidra till ökad motivation (se avsnitt 2.3.3). Drivkrafterna 

information och kunnande bedömer jag som de mest relevanta i denna kontext men

också samhörighet, lek och mening är verksamma för partnering. Information

omfattar driften till sinnesstimulans, vägledning, återkoppling, kunskap och förståelse. 

Maccoby menar att alla människor söker användbar information om hur vi klarar oss, 

hur vi bedöms och motiveras av att nå resultat. Information gör det också lättare, 

närmast oundvikligt, för projektdeltagare att ta ansvar. Genom att se sin prestation och

känna till planer kan man göra bättre resultat och anpassa sig. De partnering processer 
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som handlar om mål, uppföljning och problemlösning och team aktiverar dessa 

drivkrafter. Kunnande står för de mänskliga drifterna kompetens, kontroll, äganderätt,

oberoende, prestationer och makt. Partnering benämndes av flera intervjuade som ett 

kompetensdrivande arbetssätt. En grundidé är också att effektivare utnyttja och även 

utveckla människan som resurs i projekten.  I Partneringprocesserna om mål, 

uppföljning, teknisk samverkan, upphandling och team stimuleras drivkraften 

kunnande. Samhörighet innefattar bland annat gemenskap och kommunikation. Social 

gemenskap och tillfredställelse med arbetsrelationer i samverkande lag med 

gemensamma värderingar är en viktig motivationsfaktor på alla organisatoriska nivåer

(Maccoby, 1988).  I samverkan enligt partnering principer, i ett byggprojekt, förstärks 

dessa faktorer genom processerna om mål, team och relationer. Intervjuresultaten visar 

inga tecken på att samhörighet är en drivkraft för samverkan i byggprojekt hos 

projektdeltagarna, men kan möjligen fungera som drivkraft på en undermedveten nivå.

I drivkraften lek hittar vi experimentlusta, kreativitet och innovation som relevanta 

motivationsfaktorer för partnering i byggprocessen. Ett syfte med partnering som

organisation och ledningsform är ofta att skapa förutsättningar för teknisk och 

processrelaterad utveckling inom eller mellan projekt. I partneringprocesserna om

teknisk samverkan, team och relationer kanaliseras denna drivkraft.

Sammanfattningsvis får drivkraften mening anses vara möjlig att relatera till 

partnering i byggprocessen. Den är överordnad och strategisk och formar alla andra

drifter. Den kända och ofta upprepade metaforen om de två murarna som staplade 

tegel respektive byggde en katedral beskriver tydligt hur olika människor ger sitt 

arbete mening. Partneringfilosofin, som jag tolkat den genom litteraturstudier, innebär 

en strävan mot att projekt i sin helhet ska ge mening åt alla projektdeltagarna snarare 

än de isolerade specialistinsatserna. Enligt Maccoby (1988) blir arbetsmiljön då mer 

tilltalande och motivationen stärks. Målprocessen har inneboende möjligheter att skapa 

enighet kring meningen med arbetet i byggprojekt.

Med hjälp av erfarenheter om varför människor vill åstadkomma en högre grad av 

samverkan i byggprojekt kan samband upprättas mellan de sju partneringprocesserna

och Maccoby´s drivkrafter för arbete. Alla drivkrafter är applicerbara i alla processer 

men de tydligaste sambanden redovisas i figur 6.1.2.  Information, Kunnande och Lek

med redovisade innebörder (figur 6.2.1) framstår som starkast kopplade till partnering.
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Figur 6.2.1  Exempel på samband mellan de sju partneringprocesserna och mänskliga drivkrafter 

(Maccoby, 1988) för arbete 

6.3 Processvis analys 

6.3.1 Gemensamma mål, konfliktlösning

För att överbrygga konflikter mellan subkulturer i en organisation menar 

socialpsykologer att man måste vidta åtgärder som gör att subkulturerna kan enas om 

ett gemensamt mål. Sherif (1972)
1
 beskriver hur konflikten mellan två grupper 

effektivt kan mildras genom att grupperna ges en gemensam uppgift eller ett 

gemensamt mål som de måste samarbeta om att lösa. Partnering förutsätter att 

gemensamma mål skapas av de olika subgrupperna tillsammans. En uppgift som, 

uttryckt eller inte, ges i ett partnering projekt är således att formulera de gemensamma 

målen. En effekt av de gemensamma målen kan därmed teoretiskt förväntas vara 

mindre konflikter mellan subgrupper (B, E, UE o s v) i projektorganisationen. Ur ett 

kulturperspektiv ger teorin alltså sitt stöd för att processen Formulering av 

gemensamma mål bör ingå och associeras med partnering. Processen och tillhörande 

struktur, måldokumentet har dock påverkat de olika projektens genomförande på flera 

sätt. Målens innehåll har starkt påverkat vad man koncentrerat insatserna på. Brukare 

och förvaltning tillhör traditionellt sett byggprojektorganisationens omvärld. Målen 

har bidragit till att de fått en central betydelse. Resultaten i fallstudierna visar att 

1
 Citerad i Bang (1999) 
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målformuleringsprocessen tillsammans med gemensamt arbete i projektens tidiga 

skeden drivit upp ambitionsnivån och engagemang. Detta ligger i linje med forskning 

kring delaktighet i målformulering som har visat att mål som formuleras gemensamt

tenderar att bli svårare, och därigenom motiverar till ett bättre genomförande. 

Arbetstillfredsställelse hos anställda ökar också liksom tydlighet i roller (Miller, 1999). 

Forskning ur ett systemteoretiskt perspektiv (Nelson, 1989)
26

 har visat att 

organisationer med lite konflikter karakteriseras av stark kommunikation mellan 

undergrupper inom organisationen. Det verkar alltså som att konflikter hanteras

effektivt genom att integrera organisationsstrukturen och hålla öppna

kommunikationskanaler mellan olika delar i organisationen. I en

byggprojektorganisation utgörs undergrupperna av de olika företag som ingår i

projektet, t ex entreprenör, projektör, underentreprenör. Systemteoretiskt finns således 

stöd för arbetssätten och intentionerna i fallstudie projekten. Trots att gemensamma

strukturer för hur konflikter snabbt ska lösas inte uttalats formellt i tre projekt av fyra 

upplever många att motsättningar lösts smidigare än i traditionella projekt. Orsakerna 

härleder jag till att parterna, genom att tidigt göra en formell överenskommelse att 

samverka, också bygger in en slags ”god vilja” att lösa problem innan större konflikter 

utvecklas.

Putnam & Poole (1987)
27

 m flera forskare menar att relationerna mellan parterna har 

stor betydelse för hur konflikter löses. När man gör upp med underordnade verkar 

egenintressen ha stor betydelse medan samarbete eller andras intressen får större 

betydelse när man ska komma överens med någon överordnad. I kamratrelationer är 

det vanligt att man försöker undvika konflikt eller ensidigt ser till den andres behov. 

Resultaten kan appliceras på situationen i ett byggprojekt där aktörer med olika 

avtalsparter befinner sig i olika relationer hierarkiskt sett beroende på t ex

entreprenadform och hur man valt att handla upp de olika delarna. M a o entreprenören

är i ett slags underordnat förhållande till beställaren, underentreprenören till 

entreprenören osv. Ur ett konfliktlösningsperspektiv skulle alltså få nivåer (få 

överordnade) gynna utveckling mot en mer integrerad form av överenskommelser

inom projekt. I de studerade fallen framkom också synpunkter som stöder idén om att t

ex underentreprenörer ska vara jämbördiga byggentreprenören. Sådana organisatoriska

förutsättningar kan skapas genom avtalsmässiga konstruktioner även om det knappast

är tillräckligt ur ett konfliktlösningsperspektiv. För processerna gemensamma mål och 

konfliktlösning har de tre fallstudierna (fyra projekt) mynnat ut i ett antal förstärkande 

och försvagande faktorer enligt nedan:

26
 citerad i Miller,1999

27
 Citerad i Miller, 1999
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 Figur 6.3.1a) Processen gemensamma mål, förstärkande och försvagande faktorer. Analys av fyra projekt. 

Figur 6.3.1b)  Processen konfliktlösning, förstärkande och försvagande faktorer. Analys av fyra projekt 

6.3.2 Uppföljning och organisatoriskt lärande 

Partnering kan fylla en funktion som stimulerar lärande i flera avseenden. Genom 

förståelse och kunskap om hur vi förhåller oss till andra aktörer kan vi nå ett lärande 

bortom redan ställda förväntningar indikerar Heumer (2001) (se 2.3.4) och menar att 

förtroende möjliggör lärande. De fem discipliner som Senge (1995) (se 2.5.1) anser 

nödvändiga att man behärskar för att utvecklas till en lärande organisation finns 

representerade i partneringkonceptet. Innehållsmässigt utgör teamlärande,
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gemensamma visioner, tankemodeller, personligt mästerskap och systemtänkande

stommen i partnering även om begreppen låter lite annorlunda t ex teambuilding, 

gemensamma mål och helhetssyn. Det talar för att partnering i sin uppbyggnad skapar 

förutsättningar för lärande. Lindqvist identifierade en rad generella hinder för

kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt (se 2.2). Bland de

organisatoriska hindren återfinns bl a prioritering av kortsiktiga före långsiktiga

aktiviteter. Fallstudien Sjukhuset, och även Taket innehöll tydliga mål och handling 

med långsiktig inriktning där den gemensamma projekteringen fick stark 

förvaltningsinriktning. Avsaknad av rutiner och formaliserad process i planering, 

efterfrågan och uppföljning lyfts också fram som ett hinder för lärande liksom brister i 

organisering av möten. Partnering av det formaliserade slag som fallstudierna utgör

innebär gemensam planering och uppföljning. I de tre fallen har rutiner och 

formaliserade processer tillämpats men kan utvecklas mera. Mötesformer bör kunna 

utvecklas för att åstadkomma effektiv delaktighet av flera. Många har besvärats av att 

mötena i de studerade partnering projekten blivit fler och längre.  Att fokusera enskilda

projektmål som tid, kostnad, kvalitet och funktionalitet kan också innebära ett hinder 

för lärande på lång sikt eftersom engagemanget riktas mot att uppnå projektmål i första 

hand enligt Lindqvist (2001). Detta talar för att lärande mellan byggprojekt skulle 

gynnas om de gemensamma målen hade en långsiktig dimension som sträckte sig över

fler projekt.  Ett annat viktigt hinder för lärande enligt Lindqvist (2001) är omsättning 

av involverade individer. Kunskap förloras när medarbetare lämnar organisationen.  I

byggprocessen är detta vanligt och får ofta kännbara negativa konsekvenser för

projekt. I partnering lägger man stor vikt vid relationer varför sårbarheten blir ännu 

större vid byte av personal. Alla tre fallen innehåller byten av nyckelpersoner och 

konsekvenser av detta har varit ett återkommande ämne i intervjuerna. Rutiner för 

involvering av nya människor i partneringprocessen måste utformas med känslig hand

inom projekt.  En analys av empiriskt material m a p processen 

uppföljning/förbättringar ger följande förstärkande och försvagande faktorer: 
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Figur 6.3.2a )  Processen Ständiga förbättringar - kontinuerlig uppföljning, förstärkande och försvagande faktorer. 

Analys av fyra projekt. 

6.3.3 Teknisk samverkan  

Projektforskare (Wikstöm, 2000 m fl) hävdar att projektbaserade företag sällan har 

möjlighet att söka de bästa lösningarna utan endast tillräckligt bra lösningar för de 

specifika sammanhangen. Tidplanerna anses utgöra ett styrmedel med påverkan i detta 

sammanhang. Human resources teorin bidrar med den kognitiva modellen som menar 

att delaktighet i beslutsfattande bidrar både till bättre beslut grundad på högkvalitativ 

information och större påverkan utåt i organisationen tack vare att individer som 

deltagit lättare kan implementera besluten (Miller, 1999). Modellen får stöd i 

forskning som kopplar delaktighet i beslut med produktivitet och forskning som visat 

att delaktighet i beslut får positiva effekter på genomförandet genom att man utnyttjar 

specifika ”kunskaps- pooler” på arbetsplatsen (Miller, 1999). Delaktighet i 

beslutsfattande är en central aspekt i partneringprojekten. Att åstadkomma delaktighet 

genom effektiva processer och strukturer är ingen självklarhet. Resultat i den här 

studien har genererat några förstärkande och försvagande faktorer: 
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Begränsad kunskap om metoder och 

möjligheter

Ej gemensamt utförd uppföljning 

Ständiga förbättringar -
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Förstärkande:

Starka incitament 

Kontinuerlig uppföljning/förbättring av 

arbetssätt och relationer inte bara resultat 
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Figur 6.3.3 a  Processen Teknisk samverkan, förstärkande och försvagande faktorer. Analys av 

fyra projekt.

6.3.4 Team, Upphandling, Relationer och förtroende 

Den ökade kontextuella osäkerheten som de pågående förändringarna i vår omgivning 

orsakar har visat sig även kunna hanteras bättre med hjälp av intensifierade och goda 

relationer (Wikström, 2000).  I Sjukhuset är ledningen i partnerorganisationerna 

överens om att de förändringar som skedde för projektet inte kunnat hanteras så enkelt 

om inte man arbetat på det sätt man gjorde. Ibland kan system utsättas för så stora 

störningar, strukturförändringar, så att det innebär helt nya och bestående inslag i 

och/eller utanför systemet. I projekt Sjukhuset orsakade politiska beslut eller avsaknad 

av sådana att omfattningen på projektet minskade drastiskt i förhållande till vad som 

upphandlats ursprungligen. Karaktären på de olika delprojekten ändrades och antalet 

mycket små projekt ökade. Detta innebar att de ekonomiska förutsättningarna

relaterade till kontraktet förändrades till det sämre för flera organisationer. 

Strukturförändringar tenderar att bryta ned de system de övar inflytande på (Bruzelius 

& Skärvad, 2000) vilket man kan säga inträffade i Sjukhuset. Den systemförändring 

som blev en konsekvens av störningen kan beskrivas som en uppluckring av de 

ursprungliga samverkansambitionerna där måldokumentet delvis förlorade sin roll. 

Det kommer att bli allt viktigare att kunna förstå och definiera kunskapsinnehållet i ett 

projekts enskilda delar i ett tidigt skede för att man framgångsrikt ska kunna sätta 

samman en projektorganisation. För upphandlare av partneringprojekt innebär detta en 

förskjutning från förståelse av konstruktioners tekniska lösningar till förståelse för 

helhet och funktion och därigenom erforderlig sammansättning av organisationer och 

människor. Det framstår som rimligt att detaljer kring olika val inför upphandling som 

t ex entreprenadform, andel mjuka parametrar, ersättningsform med 

incitamentskonstruktioner o s v måste situationsanpassas inför varje projekt. Någon 

entydig bild framträder inte ur respondenternas resonemang. Om partneringprojekt ska

Förstärkande:

Små grupper 

Systematisk tvärfacklig kontakt 

Individuell insikt om möjlighet att påverka 

Försvagande: 

Alla görs delaktiga i allt 

Överdriven generering av tekniska alternativ 

Liten individuell problemberedning inför 

möten

Obalans mellan aktörsgrupper m a p 

erfarenhet

Teknisk samverkan 
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upphandlas i priskonkurrens ställs dock stora krav på upphandlande enhet för att 

åstadkomma tydlighet och kalkylerbarhet och samtidigt skapa förutsättningar för 

samverkan. För de vanligaste entreprenadformerna (Generalentreprenad,

Totalentreprenad) är regelsystem och det beteende det gett upphov till mycket

etablerat bland alla aktörer i byggprocessen. I alla projekt har t ex den klassiska 

hierarkiska ordningen entreprenör-underentreprenör varit självklar trots att en hel del 

åtgärder vidtagits för att skapa integration. Partnering innebär ett mer integrerat 

arbetssätt och aktörerna har förväntningar på förändring. Att åstadkomma förändring

med bibehållna strukturer m a p regelsystem och hierarkier framstår då som en 

långsam förändringsstrategi. Här ligger ett ansvar hos alla aktörer i byggprocessen I 

alla kontraktstekniska parametrar ligger dock en stor påverkansmöjlighet hos varje

upphandlare. Generellt kan sägas att de upphandlade projektorganisationernas

frihetsgrader bör vara större än traditionellt. Den totala lösning man väljer påverkar t 

ex hur många och vilken typ av anbudsgivare man får. Det påverkar naturligtvis också

helhetsresultatet. Partneringaktiviteter och arbetssätt som innebär omfördelning av

resurser jämfört med traditionellt arbetssätt kan t ex i förfrågningsunderlaget beskrivas 

i omfattning enbart för att minska osäkerhet i kalkylskedet. Det kan gälla 

teambuilding, mötesfrekvens, antal workshops, delaktighet, uppföljning osv. Brist på 

tydlighet i upphandling och kontrakt blev föremål för diskussion i flera av 

fallstudieprojekten.

Partnering som arbetssätt kan i flera dimensioner också fungera som förstärkare av 

beroendeförhållanden mellan aktörer i byggprojekt. Den moraliska dimensionen utgörs 

av de sociala bindningar kombinerat med förtroende som kan uppstå eller som finns i

de studerade fallen. Rent instrumentellt kan också kontraktstekniska åtgärder som t ex 

incitament och riskfördelning stärka beroendet. Ömsesidigt beroende mellan olika

enheter kräver i sin tur högre grad av samordning (Bruzelius & Skärvad, 2000) och

blir i bästa fall en katalysator för samverkan.  Kadefors (1997) lyfter fram de krav som

ställs på goda relationer inom projektorganisationen. En effekt blir att parterna vill 

hänskjuta kontroversiella frågor uppåt i sin egen organisation. Om förutsättningarna är

olika påverkas maktrelationen menar hon. Genom att skapa strukturer för 

konfliktlösning finns förutsättningar att balansera maktrelationen i någon mån.

Resultat ur vägen II indikerar att strukturer för konfliktlösning skapar tydlighet och

trygghet för projektdeltagare.

En uttalad överenskommelse vars innehåll gång på gång bearbetas inom projektet gör

parterna medvetna om relationen och betydelsen av beteenden i högre grad.

Upprepningen i sig är alltså betydelsefull. Det är också viktigt att dialogen sker mellan 

de människor som deltar aktivt i projektet och inte enbart på högre ledningsnivå. För

processerna teambuilding, upphandling, relationer och förtroende har följande 

erfarenheter gjorts i projekten: 

93



Kapitel 6 Analys av resultat 

94

Figur 6.3.4 a)   Processen Teambuilding, förstärkande och försvagande faktorer.  Analys av fyra projekt. 

Figur 6.3.4 b)    Processen upphandling, förstärkande och försvagande faktorer. Analys av fyra projekt. 
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 Figur 6.3.4 c)  Processen relationer och förtroende, förstärkande och försvagande faktorer. Analys av fyr projekt. 

6.4 Projektvis analys 

På följande sidor redovisas min projektspecifika tolkning i text och figurer av 

delprocesserna och deras påverkan på genomförandet. Påverkan är ofta komplex men i 

bilden får ett eller två nyckelord karakterisera projektet. I figurerna har systemnivåerna 

för individen (motiv, behov) och kulturen (normer, värderingar, föreställningar) 

placerats som ett vertikalt ”filter”. Filtret utgörs av en streckad linje och har här endast 

en symbolisk funktion. Motiv, behov, normer, värderingar och föreställningar påverkar 

människors handlingsmönster och har sannolikt påverkat hur processerna utvecklats i 

projekten. Historiska händelser eller framtida avsikter långt utanför projektets ”ramar” 

spelar också en viktig roll för människor. 

Det huvudsakliga innehållet i modellerna på följande fyra sidor kan kort sammanfattas 

i några kommentarer. Varje projekt måste dock betraktas som specifikt eftersom det är 

ett försök att finna ”karakteristisk påverkan” och inte utgör grund för någon statistisk 

generalisering. I alla fyra projekt kan exempelvis processen upphandling tillsammans 

med kontraktsförutsättningar anses ha skapat osäkerhet med avseende på ekonomiska 

villkor och förändringar i projektens förutsättningar. En del av denna osäkerhet är av 

den typ som ofta återkommer i byggprojekt av olika slag. En annan del av osäkerheten 

ligger just i ”nya” konstruktioner av förfrågningsunderlag som beställaren gjort för att 

försöka skapa förutsättningar för samverkan enligt en partneringmodell. 

Målformuleringsprocessen visar sig i dessa fall påverka (öka) engagemang, delaktighet 

och fokusering på något specifikt område (ekonomi, förvaltning osv). Teknisk 

samverkan har integrerat människor med olika funktioner och i vissa fall höjt den 

tekniska ambitionsnivån. Problem och konflikter har lösts utan en i förväg gemensamt 

överenskommen struktur (Vägen etapp II undantaget). 
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Karakteristika för projekt A: Sjukhuset

Figur 6.4.1 Karakteristika Sjukhuset 
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Karakteristika för projekt BI: Vägen etapp I  

Figur 6.4.2 Karakteristika Vägen etapp I
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Karakteristika för projekt BII: Vägen etapp II

Figur 6.4.3 Karakteristika Vägen etapp II
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Karakteristika för projekt C: Taket
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Kapitel 7 

Diskussion och Slutsatser 

7.6.1 Processerna och strukturerna 

och deras praktiska påverkan

De sju processer och strukturer (se fig 7.1) som identifierats som väsentliga för 

partnering är relevanta att beakta i byggprocessens alla skeden. Som helhet och i sina

enskilda delar kan de också användas i varje partneringprojekt men varierande 

ambitionsnivå på innehållet. Modellen är alltså generell till sin karaktär och kan utgöra 

basen för såväl projektpartnering (enstaka projekt) som strategisk partnering (flera

projekt). Modellen säger inget om hur processerna ska formas. 

Resultaten visar på att de till partnering associerade processerna och strukturerna 

oftast är intimt sammanflätade beror av varandra. Enskilt får de mindre påverkan på 

genomförandet än om de kan sättas samman för att alla verka i önskad riktning. I vissa 

fall blir de en direkt konsekvens av varandra. Gemensamma mål förutsätter till 

exempel uppföljning, genom teambuilding påverkas relationer osv. För att gemensamt

i ett projekt lyckas med att sätta samman och bygga upp erforderliga processer och 

strukturer fordras medvetenhet och samsyn hos flera aktörer om vad som har betydelse

för människor i samspel och för effektivitet i byggprocessen. Kunskap finns

dokumenterad sedan lång tid tillbaka om än utspridd inom olika fält. Upphandling och 

ledning av partneringprojekt kommer att innebära många projektspecifika

ställningstaganden. Dialog bör betraktas som kärnprocess för samverkan.

En generell bild av påverkan kan skapas för hela studien (figur 7.1). De mer detaljrika

och projektspecifika beskrivningarna återfinns i kapitel 6. I Figur 7.1 och i kapitel 5 

relateras påverkan till en speciell process. Detta är  en medvetet förenklad bild av 

verkligheten. Olika processer påverkar och beror, som tidigare påpekats, av varandra.
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Detta symboliseras i modellen genom att cirklar överlappar varandra. Figur 7.1 bör 

tolkas som en helhet. De ord som står skrivna utanför varje delprocess är endast ett 

försök att hitta och tydliggöra gemensamma drag i fyra olika projekt. Generellt kan 

sägas att Målformuleringsprocessen (fig 7.1) och de strukturer som skapats genom

denna i projekten har bidragit till att människor från brukare och förvaltargrupper 

gjorts delaktiga i en omfattning som bedöms högre än vid traditionellt arbetssätt. 

Förklaringen ligger sannolikt i att mål gemensamt formulerats som inriktas mot

brukare och förvaltning. Målen var av typen ”inga störningar för brukare”, ”nöjda

hyresgäster” och ”inga kundklagomål”, ”låga årskostnader” (bilagorna 5a-d). 

Konfliktlösningsprocessen har generellt sett påverkat projekten genom att en uttalad 

ambition till samverkan byggt in en god vilja att nå samförstånd mellan partnerna. 

Teknisk samverkan har integrerat olika intressegrupper i högre grad än vanligt och

upplevelsen av att ha åstadkommit god kvalitet i lösningar och produkter finns bland 

de flesta projektdeltagarna inklusive beställare. Uppföljning och förbättringar har

inneburit tydlig kostnadsfokusering och lett till god kostnadskontroll i samtliga projekt 

bl a som konsekvens av de resultatmål man formulerat gemensamt. Många andra mål

och möjligheter till uppföljning och förbättringar har funnits men ekonomi har

dominerat i alla projekt. Teambuildingprocessen har lett till att de flesta upplever

större öppenhet än vanligt. Upphandling och kontrakt har varit det område där

konflikter uppstått, i samtliga projekt. För ekonomi och ansvarsfrågor har det funnits

osäkerhet i synnerhet kring riktprisfrågor och ändrade förutsättningar utifrån 

kontraktet. Osäkerheter med anledning av nya arbetsformer och kontraktsmässig

anpassning till dessa har diskuterats i högre grad än vanligt i vissa projekt vilket kan

ha bidragit till upplevelsen av konflikt. Relationer och förtroende går i stor

utsträckning att härleda bakåt i tiden i alla studerade projekt som genomförts på

relativt små lokala marknader. Människor har i många fall arbetat tillsammans tidigare 

eller känner varandra privat. Människor vet att man med stor sannolikhet kommer att 

mötas igen i olika projekt och man är i många fall beroende av en framtida god

relation. Relationerna är med andra ord varaktiga på det informella planet. Många 

projektdeltagare i partneringprojekten har byggt in förväntningar på hur man bör vara

inom projekt med samverkansambitioner. Förväntningarna framkommer när man i 

intervjuerna berömmer alternativt är besviken på andra. Exempel på sätt att vara som 

lett till besvikelser är starkt egenintresse, kontroll/misstroende, att inte ta förväntat 

ansvar eller hänsyn samt att ta stor plats/dominera. I andra fall uttrycks uppskattning

för t ex ett öppet förhållningssätt, engagemang och prestigelöshet. 
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Figur 7.1. Resultat från fallstudier. Processernas påverkan på genomförandet i fyra projekt. 

7.2 Verifiering av tidigare internationella forskningsresultat 

I kapitel 2.1 redogjordes för etablerad kunskap om partnering i byggindustrin. 

Redogörelsen i 2.1 följer i viss mån forskningsfrågan men har ett bredare innehåll. 

Som nämnts tidigare är denna studie i flera avseenden en upprepning av studier gjorda 

i andra länder (replication study). Syftet med det här avsnittet är att lyfta fram det 

samstämmiga mellan resultaten i denna studie och andras resultat. 

7.2.1 Till partnering relaterade processer och strukturer 

Andra forskare har förslagit att partnering är en uppsättning processer för att stödja 

samverkan mellan olika organisationer. Av den anledningen kan partnering användas i 

flera olika alliansformer (som t ex eng. consortium, joint venture, coalition och 

extended enterprise) (Barlow et al, 1997). Bennett & Jayes (1998) föreslår sju 

”partneringpelare” där en av dessa kallas projektprocesser. Man skulle kunna säga att

Delaktighet 

Brukare/förvaltning

Engagemang 

God vilja att 

hitta lösningar

Integration

God kvalitet

KostnadsfokuseringÖppenhet

Osäkerhet

Förändring

Konflikt

Förväntningar

på andra 

Dialog



Kapitel 7 Diskussion och slutsatser

de sju processer som föreslås i denna studie faller under rubriken projektprocesser för 

partnering. Barlow et al (1997) menar att partnering kombinerar valet av rätt partners 

med förbättrade kommunikationer, målformulering och en kultur för ständiga

förbättringar samt en hög nivå på förtroendet mellan organisationer. Ur det påståendet

går fyra processer att härledas som ligger i linje med resultatet i denna studie. Den 

återstående, förbättrade kommunikationer, omsätts här till dialog som kärnprocess för 

all samverkan. I nio fallstudier beskriver Bresnen & Marshall (2000c) 6 st formella 

och informella aspekter av samarbete som går att jämföra med 5 av denna studies

resultat med sju relaterade processer. Urvalsprocessen och relationens varaktighet är

samstämmig med den process jag kallar Upphandling. Teambuilding finns med liksom

design-bygg integration som motsvarar Teknisk samverkan i denna studie. Bredd och 

djup på samarbetet är den femte aspekten som kan ställas mot den relaterade process 

som jag kallat Relationer och förtroende. I aspekten performance ingår beskrivningar

om tid, kostnad men också konfliktlösning som i denna studie betraktats som en egen

viktig relaterad process. Andra forskare talar om nyckelfaktorer (Cheng & Li, 2001) 

för framgångsrik partnering. Bland dessa 14 faktorer nämns den informella partnering

överenskommelsen (jmfr gemensamma mål), teambuilding, gemensam problemlösning

(jmfr konfliktlösning och teknisk samverkan), ömsesidigt förtroende (jmfr förtroende 

& relationer) samt ständiga förbättringar (jmfr uppföljning & ständiga förbättringar).

Sex av de sju relaterade processer som är ett delresultat i denna studie finns med.  Det

formella kontraktet ingår inte bland nyckelfaktorer men däremot t ex 

partneringerfarenhet, adekvata resurser, stöd från toppledning, facilitator mm. Det 

finns flera forskare som identifierat nyckelkarakteristika för partnering (Abudayyeh, 

1994, Weston & Gibson, 1993, Wilson et al, 1995)
28

. Bland dessa står te x 

gemensamma mål, konfliktlösning, teambuilding och ömsesidigt förtroende att 

jämföra med de relaterade processerna för partnering. Informella aspekter, 

nyckelfaktorer och nyckelkarakteristika är olika epitet satta på något man relaterar till 

partnering.  Vanligast förekommande uppfattar jag gemensamma mål, gemensam

problemlösning, ömsesidigt förtroende och ständiga förbättringar vara. I denna studie

har det som bör relateras till partnering identifierats som processer och strukturer som

uppstår eller skapas genom samspel i grupper. 

 7.2.2 Tidigare kända effekter

När det gäller påverkan på genomförandet är det kvantitativ och kvalitativ empirisk 

forskning som genererat resultat jämförbara med denna studie.

Kostnadsreduktion eller kostnadskontroll är en vanligt förekommande effekt av 

partnering och lyfts fram av flera forskare (Larson, 1995; Barlow et al., 1997; Bennett

& Jayes, 1998; Pokock & Liu, 1997; Gransberg er al., 1999,). En annan effekt som

ofta påvisats i partneringprojekt är att mängden konflikter minskar eller kan lösas 

effektivare (Latham, 1994; Lazar, 1997; Bennett & Jayes, 1998; Barlow et al., 1997; 

Gransberg et al., 1999, Bresnen & Marshall, 2000c; Peña-Mora & Harpoth, 2001). Att

kvaliteten på produkt och tekniskt utförande ökar genom ett systematiserat samarbete 

mellan byggprocessens aktörer är också känt från tidigare forskning (Larson, 1995; 

28
 Ur Li et al, 2000
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Barlow et al., 1997; Bennett & Jayes, 1998; Bresnen & Marshall, 2000c). Brittiska 

fallstudier (Barlow et al, 1997) har visat att öppenhet är ett resultat av teambuilding. 

Ett ifrågasättande av etablerade  arbetsformer blev följden och man övergav en kultur

av order och kontroll. Barlow et al. (1997) kopplar också samman förväntningar med

förtroendeprocessen och menar att ett tydliggörande av människors intentioner är 

nödvändigt för att klarlägga på vilka områden meningsskiljaktigheter kan komma att 

uppstå.

7.3 Kulturförändring genom partnering 

I avsnitt 2.3.2 redovisas Scheins mekanismer för att åstadkomma kulturförändring.

Behovet av kulturförändring lyfts ofta fram i litteratur om partnering i byggprocessen

men kritiseras för att det behandlats ytligt. Sättet på vilket dessa centrala attityd- och

beteende relaterade aspekter ska hanteras är minst sagt oklart menar kritiker (Bresnen 

& Marshall, 2000a). Somliga anser att attityder och beteenden är djupt rotade i

byggsektorn och att en sådan kultur inte kan förändras. Andra, med en mer

instrumentell syn på partnering, menar att man visst kan påverka dessa kulturella 

aspekter på kort sikt med speciella metoder och tekniker. Författarna lyfter också fram 

aspekter som berör gränsskiktet mellan de ofta komplexa beställarorganisationerna och

fenomenet partnering. Resultat från brittiska fallstudier visade på hur projektteam 

marginaliserades och hade svårt att påverka projektrelaterade frågor till dess att 

speciella kommersiellt inriktade chefer sattes i för att överbrygga interna intressen och 

projektets intressen. Studierna visar också på hur autonomin i välfungerande flexibla,

informella samverkansprojekt kolliderar med den större organisationens 

kontrollbehov. Upplevelsen av arbetssättet som något nytt visade sig också bli mer

sällsynt på lägre operationella nivåer vilket också antyds i samtal i studien av

Sjukhuset, Vägen och Taket. Vad kan då befintliga teorier om organisationskultur lära 

byggindustrin när det gäller kulturförändring?

 Enligt kulturteori skulle man kunna säga att mottagligheten borde vara större nu på 

grund av en tendens till kris i omgivningen (och följaktligen också kris inom

industrin). Förtroendet för hela sektorn kan av flera anledningar antas vara lägre än 

vanligt. Priskarteller, spruckna broar, sjuka hus och miljöskandaler debatterades livligt 

i media år 2002 och en speciell kommission tillsattes för att reda ut orsakerna. Alla 

olika aktörer är berörda på olika sätt vilket skulle kunna öka möjligheten att de typer 

av attitydförändringar, som förespråkas i litteratur om partnering. Genom att relatera 

Scheins primära och sekundära förändringsmekanismerna, som redovisades i kapitel

två, till partnering i byggindustrin i Sverige riskerar jag att trivialisera kulturbegreppet 

och förmedla en överdriven syn på ledares roll i kulturförändring. I enlighet med 

Alvesson (2001) anser jag det av stor vikt att behandla kultur som ett nätverk av 

innebörder som vägleder känslor, tankar och handlande och inte som en yttre 

mekanism som fungerar ovanför människors huvuden och driver dem i samlad flock i

bestämd riktning. För den som sällan eller aldrig använt sig av den kulturella 

dimensionen för att förstå organisationers liv kan följande resonemang dock fylla en 

funktion.
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Vikten av engagemang från ledning är etablerad kunskap när det gäller samverkan i

byggprocessen. Om ledningens intresse ska bidra till kulturförändring måste dock allt 

ifrån lösryckta kommentarer till vad som mäts, styrs och belönas vara sammanhållet i 

en riktning som gynnar samverkan i enlighet med kunskap från t ex psykologin och

socialpsykologins område. Ledaren blir förebild när det gäller hantering av kriser och 

problem och kan därför bidra till projektorganisationers förändring genom att forma t 

ex beslutsprocesser där samråd är rutinsak. Ledarens värderingar avspeglar sig också i 

vilka ekonomiska förutsättningar han ger projektet. Ett starkt ensidigt intresse för sin 

egen organisation som därmed drabbar andra organisationer är exempel på beteenden

som inte visat sig vara gynnsamt i partnering- sammanhang. När det gäller

belöningssystem är det vad som i verkligheten belönas som får betydelse och inte vad

som sägs leda till belöning. De platsansvariga för olika entreprenörer och 

underentreprenörer i byggprojekt belönas i praktiken för det kortsiktiga ekonomiska

resultatet varför andra uttryckta värden åsidosätts i olika grad. Projektdeltagare eller 

närmaste ledningsnivå i respektive organisation har sällan i praktiken något att vinna

på att t ex föra vidare misstag man gjort lokalt även om det ur ett lärande perspektiv 

vore mer effektivt. Utvecklingspotentialen torde vara stor när det gäller

belöningssystem relaterat till den branschkultur man vill åstadkomma. Om man 

exempelvis inom organisationer formulerar värden som förespråkar innovation och 

lärande är det viktigt att belöningssystemet också tillåter oprövade metoder, misstag 

och viss operativ frihet. Rekrytering, urval, befordran och avveckling som mekanism

vid kulturförändring har lyfts fram på olika sätt i forskning om partnering. Tanken om

att medvetet bygga team där projektet som helhet kan dra nytta av aktörernas olika 

förmågor är central för partnering. Traditionellt har förhållningssättet varit att hitta 

varandras svagheter, framförallt kontraktsmässigt, och utnyttja dessa. På lång sikt kan

man också utnyttja denna mekanism som selektiv rekrytering till företagen. Förmågor 

som blir viktiga för ett samverkansorienterat beteende kan ges ökad prioritet. Det

handlar då om att inom organisationer tydliggöra vilka dessa önskvärda egenskaper är. 

När det gäller sekundära mekanismer så menar Schein att organisationens utformning 

och struktur kan bidra till en förstärkning av den kultur man vill uppnå. Ur ett 

byggprojekt och partnering perspektiv kan den inre organisationen i projekten få 

betydelse för hur samverkan mellan de olika grupperna utvecklas. Avtalsförhållanden

och beslutsprocesser måste utformas med fokus på att skapa balans i

beroendeförhållanden så att projektorganisationens medlemmar kan och vill vara 

delaktiga och så att öppenhet och helhetssyn blir möjlig. Enkelhet och platt 

projektstruktur kan antas bli framgångsfaktorer för partnering i byggprocessen. De

olika parternas befogenheter att fatta beslut inom sin egen organisation måste vara 

jämbördiga om man vill uppnå en effektiv samverkan på projektnivå. System,

procedurer och rutiner har en dold men viktig funktion för att skapa struktur och 

stabilitet menar Schein. Om fler organisationer ska samverka i projekt är det de 

gemensamma systemen, procedurerna och rutinerna som ska skapa denna stabilitet och 

för att de ska förstärka önskad kultur måste de också vara tillgängliga för de 

organisationer som förväntas bidra till samarbetet. Behovet av struktur och stabilitet

varierar mellan individer. Komplicerade system, procedurer och rutiner kan också
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skapa viss tröghet.  Det blir därför viktigt med ett flexibelt förhållningssätt mellan 

olika typer av projekt. Den fysiska strukturen för organisationen som t ex byggnader

och lokaler förmedlar budskap till t ex kunder, besökande och anställda. Projekt är av 

temporär karaktär varför möjligheterna att ta hänsyn till detta är olika i olika projekt. 

Gemensamma utrymmen för platskontor och baracker för alla inblandade

organisationer är ändå möjligt att åstadkomma i många fall. Historier legender och

myter om viktiga händelser och personer fungerar också som värderingsförmedlare till 

nyanställda i en organisation. Detta kan utnyttjas medvetet inom organisationer men

bidrar också på ett mer omedvetet plan till att förstärka aktörsgruppernas

föreställningar om varandra. I byggsektorn vandrar dessa historier ofta mellan projekt

på den lokala marknaden men kan även utvecklas inom projekt som pågår under lång

tid. Formella uttalanden om organisationens filosofi och tro visar hur organisationen

vill vara eller de delar av kulturen som de törs visa utåt. Även om de ofta har en 

förskönad och förenklad form har de betydelse för organisationskulturen om de

inpräntas under lång tid. Även denna mekanism tar form utifrån 

projektorganisationens tillfälliga karaktär. Förfrågningsunderlag som skickas ut inför 

upphandlingar till projekt kan i vissa avseenden spegla den filosofi som ligger bakom. 

Hårda formuleringar om viten, kontroll, ansvar och tvister är exempel som anger

”tonen” inför det kommande projektet. Förfrågningsunderlag kan å andra sidan vara ett 

tillfälle att beskriva arbetssätt och den kultur man vill utveckla. Artiklar, reportage och 

trycksaker förekommer i de flesta större projekt och här finns tillfällen att ytterligare 

signalera vilken kultur som eftersträvas. I ett partneringprojekt skulle t ex ett reportage 

om en aktör som ”den allena saliggörande” för projektet gå i motsatt riktning till den 

kulturförändring som efterlyses i litteratur om partnering.

En kulturförändring mot effektivare samverkan i byggprojekt är en komplex historia

eftersom den för att ge effekter ska ske i flera olika organisationer parallellt. Om de 

enskilda organisationerna är i olika faser finns risk för att mekanismerna som utnyttjas

av vissa ledare motverkas av andra och det kan innebära att cynism utvecklas bland 

projektdeltagare. Å andra sidan kan ju viss påverkan ske mellan organisationer men

kulturförändringen kan förväntas ta betydligt längre tid. Budskap om värderingar och

förhållningssätt blir då tvetydiga och svårtolkade. Kulturteorin kan lära byggsektorns

aktörer att många mekanismer måste verka i samma riktning för att en förändring av

den här arten ska ske och indikerar att ett långsiktigt perspektiv och uthållighet är 

nödvändigt. Teorin (Alvesson, 2001) och erfarenheterna från projekt talar också för att 

partnering i den mån det kräver kulturförändring inte bör implementeras som ett 

teknokratiskt projekt utan mer som omgestaltande i vardagen. Det innebär att

kulturförändringar blir lokala, aktören eller aktörerna påverkar huvudsakligen 

människor som han eller hon samspelar direkt med (Alvesson, 2001).  Om partnering 

som idé sprids och en ström av människor på allvar följer den inklusive

organisationers ledningar, kan kulturförändring bli en följd. Då sker förändringen som

en organisk social rörelse.

De filosofiska grundprinciperna för partnering talar för dialogen som kärnprocess i

samarbetet. Eller med andra ord: reflekterande dialog där helhet tas på allvar är, menar

jag, en förutsättning för framgångsrik partnering. Modellen för tankekultur (Svedberg,
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2000) avsnitt 2.3.1 stöder den uppfattningen. Dialog handlar om gemensam prövning,

dialogen är en metod att tänka och reflektera tillsammans. William Isaacs har under 

många år forskat om dialogen och menar att de viktigaste komponenterna i ett samtal

är de, som ingen av deltagarna var medveten om innan samtalet började. Isaacs 

identifierar fyra byggstenar för tillämpning av dialog – lyssna, respektera, avvakta och 

tala oförställt men påpekar att dialog är ett sätt att vara, ett förhållningssätt, inte en 

metod. Enligt Isaacs är dialogen ett nytt sätt att arbeta på och de flesta människor har 

ingen egentlig erfarenhet av den verkliga dialogen (Isaacs, 1999). Dialog som 

förändringsstrategi för enskilda organisationer har länge förordats av forskare 

(Maccoby, 1988, Borgbrant, 1990). Strategisk dialog innebär att arbetslag involveras i

systematiskt i avläsning mellan mål och utfall och att skeenden i processer medvetet

utnyttjas för lärande. Ett sådant tillvägagångssätt ger en successivt ökad insikt om 

sambanden mellan strategiska omvärldsfrågor och interna arbets-, motivations- och

ansvarsfrågor. Förståelse för hur gruppers särintressen är relaterade till varandra ökar 

då efter hand (Borgbrant, 1990). De grundprinciper för ”strategisk dialog” som nämnts

här faller väl in också i ett projektsammanhang där samverkan är av central betydelse. 

Dialog som förhållningssätt eller strategi i samverkansrelationer tar tid. Bred

delaktighet i problemlösning och uppföljning bör betraktas som en omfördelning av

resurser till tidiga skeden i olika faser av byggprocessen. En omvärdering av hur tid 

bäst utnyttjas är nödvändig för att komma ifrån det reaktiva handlingsmönster som är 

så starkt etablerat i byggprocessen. På ett praktiskt plan bygger även dialog på

färdigheter och förmågan kan utvecklas men inte tvingas fram. 

7.4    Implikationer för praktik och fortsatt forskning

7.4.1 Att praktiskt utveckla nya arbetsformer 

En kraft som bidrar med starkt stöd för implementering av partnering i dagens

organisationer inom byggsektorn är att forskning om partnering ligger i linje med

många företags övergripande strategier. Formuleringar om öppenhet och samverkan är 

i dag vanliga i t ex visioner, värderingar och mål hos företag som utför byggrelaterade 

tjänster. På många håll har viljan till förändring vuxit sig stark. I en pejling av 

branschens värderingar (Ryd, 2002) framkom att ansvarstagande, ärlighet och 

engagemang är värderingar som många har personligen och som de önskar skulle 

prägla kulturen inom organisationerna.

Ett tydligt hinder är det faktum att alla aktörsgrupper måste ha ambitioner att utvecklas

i arbetsformerna för att tillfälle ska ges till ”övning”. Partnering fordrar flera partner, 

förtroende och mycket tålamod. I detta avseende blir implementering starkt beroende

av de relationer som redan existerar ute på de lokala marknaderna och här kan

variationen vara mycket stor och närmast individberoende initialt. En annan aspekt 

som måste beaktas är relaterad till obalans med avseende på integrationsgrad (kap 

2.5.2). En projektorganisation i byggprojekt utgör vanligen sammansättning av flera 

organisationer med stora olikheter beträffande t ex form och storlek. Olikheterna kan

praktiskt innebära olika förutsättningar att underordna sig projektorganisationens mål 

till den grad partnering kräver. Bred aktiv delaktighet i partneringprocesserna och 
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struktureringen av samverkan bör kunna minska problem orsakade av denna

desintegration.

Ett annat hinder som ligger nära till hands är föreställningen om vad partnering är och 

innebär. Ordet partnering kan, använt i svenskan möjligen uppfattas som något som

inte helt underordnas en regelrätt konkurrens på en öppen marknad. Ur mitt perspektiv 

handlar partnering dock om processer, arbetssätt och beteenden. På svenska säger vi 

samverkan vare sig det är oskyldigt (t ex partnering) eller olagligt (t ex karteller).

Föreställningen om vad partnering är och innebär verkar dock variera lika mycket hos

entreprenören som hos beställaren. Många verkar föredra att se partnering som ett 

tillstånd som uppnås av sig själv under förutsättning att t ex förtroende finns mellan

parterna. Det är svårare för organisationer att ta sig an de praktiska konsekvenserna i 

projekten som innebär omfördelning av resurser (t ex avsatt tid för samverkan) och

ändrade beteenden. Spridningen av föreställningar och uppfattning om var 

förändringsbehovet ligger på det praktiska planet, är ett hinder för implementering. 

Exempel på fyra olika föreställningar om vad partnering är och innebär:

”Man ska inte krångla till det 

 med vaga begrepp. Istället för 

 partnering kan vi lika gärna säga

 samverkan eller ökat samarbete. 

 Det handlar inte om någon vetenskap, 

 utan att byggherre och huvudentreprenör

 helt enkelt tidigt sätter sig ned, 

 spikar fast gemensamma mål och 

 sedan följer dessa under projektets 

 gång. Det låter banalt, men är tyvärr

inte så vanligt” 

Citat av Beställare ur 

 Hindersson (2001)

”Partnering är mer än en 

 uppsättning mål och procedurer; 

 det är ett förhållningssätt, en filosofi. 

 Partnering representerar en 

 överenskommelse av respekt, förtroende, 

 samarbete och framgång för alla inblandade….”

           Cowan 
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”Direktupphandling av totalentreprenad 

 med någon man har förtroende för, 

 det är partnering” 

                         Beställare 

”Partnering innebär långsiktig bindning

 och en stabil ekonomisk plattform för 

konstruktion, metodutveckling,

 produktutveckling och forskning.”

            Entreprenör

Brist på tålamod kan komma att bli ett annat hinder då resultaten av forskning pekar på

behovet av uthållighet inte bara genom ett helt projekt, vilket verkar vara svårt nog, 

utan genom flera projekt. Förändring av förhållningssätt och attityder går långsamt och 

ändras inte mekaniskt mellan projekt fram och tillbaka beroende på om det heter 

partnering eller inte. Bristen på tålamod aktualiseras inte bara mellan projekt utan 

också i den speciella verksamhet som pågår inne i projekten. Att kontinuerligt följa 

upp resultat, processer och relationer parallellt och försöka förstå hur de beror av 

varandra och sedan göra löpande småförändringar är för många i vissa avseenden helt

nytt. Metoder och verktyg är ofta kända för personer som brukar ingå i

projektledningen i byggprojekt men inte så ofta prövade och medvetet sammansatta.

En stark tro på att nedlagt arbete leder till något bättre blir avgörande för uthålligheten. 

De förändringar som sker kan också vara så små, svåra att mäta eller ske så långsamt 

över tid att de är svåra att upptäcka (t ex attitydförändring, lärande). Förståelse för 

krafter som stöder motivation och engagemang blir viktig.

Kunskapssyn kan utgöra ett tänkbart stöd och hinder för införande av de arbetssätt som

partnering innebär. Partnering omfattar en stor del mjukvara som t ex uppföljning av 

relationer, förståelse för människors roller, behov och konsekvenser av beteenden.

Arbetsformen innefattar ständiga förbättringar och kräver öppenhet och flexibilitet. 

Majoriteten av människor i dagens byggprojekt är troligen ingenjörer (tjänstemän)

med olika utbildningsnivå och yrkesutbildade hantverkare. Yrkesvalet kan ha

föranletts av intressen för teknik och naturvetenskap och många år i yrket kan ha stärkt 

tron på att det sanna och det med betydelse som kan förutsägas och därmed påverkas

kan redovisas som siffror i tabeller eller på ritningar med raka streck. Tilltron till 

dialog eller förhållningssätt som något förändringsbart, samt kunskap om hur sådan

förändring kan åstadkommas, kan generellt sett vara låg, i byggsektorn. Det skulle 

vara ett hinder. Flexibilitet inför arbetsmetoder och organisation är däremot en 

egenskap som jag bedömer som vanlig bland dem som ständigt arbetar i byggprojekt.
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Det är närmast en förutsättning för ”överlevnad” i verksamhet av den karaktären som

byggprojekt och projektbaserad verksamhet utgör. Informell samverkan, har alltid

förekommit mellan olika aktörer byggprojekt. Det tror jag skulle stödja en 

förändringsprocess.

Grundidéerna med partnering är enkla och kan vara ett självklart förhållningssätt för 

somliga människor och detta kan utgöra ett hinder såväl som ett stöd för en förändring

på bred front. Den som alltid arbetar enligt principerna för partnering eller tror att han

gör det upplever ingenting nytt och avfärdar konceptet utan att öppna upp för nya 

möjligheter. Budskapet ”ingenting nytt” kan således dämpa intresset och påverka

många människor beroende på vem som uttalar det. Naturligtvis kan också människor

som alltid lever och arbetar enligt idéerna med partnering också vara budbärare och ge 

skjuts åt en förändring. De slipper lägga energi på sitt eget inre utan kan jobba med 

processerna och uppföljning från ett bättre utgångsläge och kanske med större distans.

Deras medverkan kan underlätta för andra. 

7.4.2 Forskning 

Noggrann empirisk forskning om samverkan i byggprocessen fordrar också

systematisk samverkan mellan forskare med olika kunskap och erfarenhet. En god 

ansats kunde vara att sätta samman tvärvetenskapliga forskarlag med både erfarna 

forskare och doktorander som känner byggprocessen och med forskare som har sin 

grundutbildning inom det beteendevetenskapliga fältet. Forskningserfarenheten är

viktig om kunskapsutveckling ska ske. Den enskilde doktoranden är ofta upptagen

med att förstå forskarrollen, uppgiften, läsa kurser, jobba och hjälpa studenter för att 

kunna producera kunskap som tydligt bryter igenom det redan kända. Arbetsinsatsen 

som fordras för att föra utveckling om samverkans- och kommunikationsfrågor i 

byggprocessen framåt är omfattande och måste samordnas och planeras. Omfattande

observationer, forskartriangulering och förändringsinriktad forskning (action research) 

är exempel på viktiga instrument.

7.5 Studiens vetenskapliga och praktiska bidrag 

Forskning om partnering redovisar ofta vad som kan åstadkommas med partnering 

men inte varför det åstadkommes. I en sammanställning av tio års forskning på

området (Li, H. et al, 2000) efterlyser forskarna utveckling och testning av partnering 

modeller och processer. Innehållet i den här rapporten kan sägas fylla delar av detta

kunskapsglapp genom teoriernas sammansättning och att forskningsfrågan har en 

inriktning mot olika delprocesser och bygger på empiri. Kunskap om andra nationella 

sammanhang än de anglosaxiska har varit begränsad. Konventionella projekt har heller

inte studerats i samma omfattning som stora speciella byggprojekt. På dessa två

punkter utgör studien också ett bidrag. För svenskt kunskapsbyggande om samverkan i 

byggprocessen är studien ett bidrag i det avseendet att den utgör en samlad
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dokumentation på svenska
29

 av internationell och svensk forskning på området. De sju 

processerna och strukturerna kan också tolkas som ett initiativ till att försöka bryta ned 

och inleda arbetet med en fördjupning inom varje delprocess för partnering. Här utgör 

studien bara ett första steg. Huvudresultatet med viktiga projektprocesser för 

partnering och hur de stärker respektive försvagar de olika partnering processerna kan

nyttjas praktiskt vid planering och genomförande av samverkansprojekt över lång tid 

eller för enstaka projekt. Cirkeldiagrammet med de sju delarna med inbördes beroende

utgör en konkret utgångspunkt för ett arbetssätt med helhetssyn på projektnivå.

Ambitionsnivån m a p samverkan kan vara hög eller låg. De sju processerna betraktade

tillsammans och som enskilda delar är på varje nivå ett hjälpmedel för ett socialt 

systemtänkande på projektnivå.

7.6 Partnering som kraft för förändring 

Partnering i små konventionella projekt ter sig i fallstudieprojekten som en gynnsamt

ur kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt. Potentialen för att sänka de kortsiktiga 

investeringskostnaderna genom t ex innovationer framstår i det perspektivet som större

i stora komplexa projekt eller i för en serie av projekt som löper under längre tid och 

genomförs av samma organisation. Däremot har partnering genom t ex målstyrning

höjt det ekonomiska medvetandet för projekten som helhet och förstärkt ett 

livscykeltänkande för produkten som helhet. Det är viktigt komma ihåg att i samtliga

projekt innehöll arbetssättet mycket nytt för de flesta projektdeltagarna. 

”Jag tror det här är början på något nytt. 

 Kanske inte på 10 år men….”

Yrkesarbetare

Om vi bortser från den strategiska delen med varaktiga relationer som medel för

effektivt resursutnyttjande för att nå affärsmässiga mål, så återstår för partnering som 

arbetssätt i projekt en rad komponenter som var och en för sig går att härleda till 

gammal kunskap om t ex projektledning, kommunikation och organisering i allmänhet.

Vad kvarstår då som unikt och typiskt? Möjligen är det just i helheten svaret står att 

finna. Konceptet skapar en arena för en tydlig, medveten och gemensam fokusering på

interaktionen mellan människorna i projektet, kommunikation och relationer. Den som

väljer den arenan har förmodligen en tro på att just en sådan fokusering är viktig för

projektframgång. De strategiska syftena med långsiktighet och varaktiga relationer

behöver kanske inte heller åsidosättas helt för ett enstaka projekt. Relationer innehåller 

ofta någon form av långsiktighet även om de inte konkretiseras i flera på varandra 

följande, förutbestämda samverkansprojekt.

De sju projektprocesserna som här lyfts fram som väsentliga för samverkan i 

byggprocessen har relevans i såväl enstaka projekt (projektpartnering), som i mer 

29
Det finns dock flera sådana med något olika innehåll och omfattning (t ex Kemi, 2001, Kadefors, 2002 samt

examensarbeten på olika nivåer.
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långsiktiga samarbeten (strategisk partnering). Genom att analysera dem som enskilda

delar och som en helhet växelvis under hela samarbetet förutsättningarna att 

åstadkomma en förändring. Dialog bör betraktas som kärnprocess för partnering och

färdigheter för den processen kan successivt utvecklas.

En konceptuell modell som återspeglar naturlig utveckling för olika sammanhang är 

den S-formade sigmoidkurvan (se figur 7.6.1). Modellen betonar vikten av att arbeta 

både i nuet och för framtiden. Kurvan kan appliceras på många sammanhang som t ex 

på det Brittiska imperiets historia, produkters livscykler eller lärande: människor

börjar lära genom försök och misslyckande, utvecklar självförtroende och stor 

skicklighet. Om de inte fortsätter förnya sina ansträngningar blir de uttråkade och 

självbelåtna och prestationen börjar falla. Principen för att åstadkomma konstant 

tillväxt är att starta en ny kurva. Det gäller då att kunna uppfatta den kommande 

utvecklingen på gamla kurvan innan den inträffat. På första kurvan handlar det om att 

bli bättre på vad du redan gör. Dessa strategier håller företaget flytande i dag men

förbereder inte för morgondagens marknadsvillkor (Blanchard, 1997). För att förstå 

och bli delaktig i byggprocessens framtida utvecklingsparadigm (kurvan som märkts

med ”?”), är det nödvändigt att förstå innehållet i de utvecklingssteg som kommer före 

(kurvan som märkts med ”förnyat arbetssätt”). Ett förnyat arbetssätt skulle kunna vara 

partnering.

Tid

Förändring/Utveckling

Förnyat arbetssätt

?

Omvärldstryck

Traditionellt arbetssätt

2000

Figur 7.6.1 Partnering som kraft för förändring i byggprocessen
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De i stor utsträckning gamla kunskaper som inryms i ett koncept som partnering är inte

genomgående utnyttjade i svensk byggprocess. Mycket handlar om att också i 

byggprocessen utnyttja vad vi vet om människan. Hur hon fungerar som individ och i 

grupp. Bland flera teorier (t ex system, kultur, grupp-processer, motivation och

förtroende) finns stöd för att konceptets grundidéer och innehåll kan bidra till en 

effektivare byggprocess och därmed en konkurrenskraftigare byggsektor.

Konkurrenskraft inbegriper då inte bara kostnadsreduktion utan också motivation,

lärande, innovation och kunskapsutveckling. Praktiska erfarenheter i Sverige och i

andra länder visar att det finns utvecklingspotential och ett värde i att lyfta blicken och 

fortsätta i samma riktning. Konceptet kan då fungera som katalysator för förändring i 

flera avseenden. Med dialog som kärnprocess för partnering i projekt skapas ett 

utrymme att gemensamt inom de olika delprocesserna tala om t ex värderingar. 

Partnering erbjuder en modell för handling i byggprocessen. En modell som 

legitimerar ”mjuka frågor” i högre grad än tidigare. I det avseendet betraktar jag 

partnering som en kraft för förändring. 

7.7 Praktiska råd

Eftersom studien behandlar projektnivån överlåter jag branschrekommendationer till 

andra och sammanfattar studien i några praktiska råd utifrån gjorda erfarenheter.

° Partnering som arbetssätt för många organisationer kan kräva ett mått av

kulturförändring för att fungera bra. Planerad kulturförändring kräver förutom

tålamod insikt och mottaglighet också konsistens och en kombination av

åtgärder. Samverkansfrågorna på projektnivå bör därför beaktas i flera 

projektprocesser samtidigt. Processerna ska formas och analyseras både enskilt

och som en helhet för att åstadkomma påverkan i samma riktning. Processerna

bör medvetandegöras under hela samarbetet.

° Alla partneringrelaterade insatser måste skräddarsys utifrån projektets storlek och 

karaktär. Gemensam analys och utformning av projektprocesser har ett

egenvärde i sig och bör ske i team med representanter från olika aktörsgrupper i 

hela byggprocessen. Delaktighet från beställare (inkl ersättande konsult),

entreprenör, underentreprenörer, projektörer och brukare är viktigt liksom en 

kontinuerlig uppföljning av processerna.
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Viktiga interaktions-  Praktiskt råd: 

processer är:  

Gemensamma mål

Teknisk samverkan 

Uppföljning - förbättring

Teambuilding 

Upphandling

Relationer -förtroende

Konfliktlösning

Gör nyckelpersoner från beställare, bygg- och 

installationsentreprenörer, projektörer, leverantörer och 

brukare delaktiga i formulering av mål och 

handlingsplaner. 

Etablera tillsammans och i förväg en struktur för att lösa 

problem. Strukturen bör stödja fundamentala snabba 

lösningar nära den nivå de uppkommit på..  

Utveckla former för teknisk samverkan mellan olika 

aktörer över traditionsgränserna. Långsiktigt lärande och 

kostnadseffektiva lösningar bör vara en målsättning.  

Koppla uppföljning till måldokument. Följ inte bara upp 

resultat utan också processer och relationer 

Byt inte nyckelpersoner som fungerar bra i samarbetet. 

Involvera nytillkomna noggrant. Arbeta för öppenhet och 

trygghet i projektorganisationen genom aktiv 

teambuilding 

Tydliggör arbetssätt och intentioner i alla upphandlingar. 

Eftersträva balans m a p ansvar och ekonomi och beakta 

motivationsfaktorer. 

Etablera samsyn om partnering. Klargör och försök förstå 

varandras roller och behov i samarbetet. Tala öppet om 

förväntningar i ett tidigt skede. Identifiera och etablera 

viktiga relationer utanför projektorganisationen , t ex 

brukare och förvaltning 
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Chapter 8 

Summary

8.1 Introduction 

8.1.1 Background and problem

Partnering is an established way of working in the Anglo-Saxon countries. In Sweden 

it is less common. In the Anglo-Saxon countries the primary driving force behind the

development of partnering in construction is the adversarial relation between 

stakeholders, which leads to high costs for conflict resolution through legal actions.

Evidence of partnering as a more effective approach for construction comes from 

empirical studies in the US, Great Britain, and Australia. Cost, time, and quality are 

examples of areas where positive outcomes are obtained. In Sweden litigation is still 

uncommon. Even so, problems exist which affect costs and quality in Swedish 

construction. In recent years the public debate in Sweden has been intense concerning 

costs and quality in construction. In the sector there is also an internal dissatisfaction

with, for example, low profits, ineffective use, and the transfer of knowledge and 

attitudes. The interest in partnering is growing in Sweden, and the study intends to

contribute to the understanding of the phenomenon in its national context.

8.1.2 Aims and objectives

In its entirety the research project is an empirical replication study with a broad

approach to partnering and the overall purpose to understand more of partnering and to

explore the effects when the concept is practiced in Sweden. As indicated by Bresnen 

and Marshall (2000), there is a need to be cautious when attempting to extrapolate 

experiences of partnering and transfer to other national contexts. The outline of the 

project is presented in figure 8.3.2
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8.1.3 Important concepts for the study

A tentative consensus definition of ‘partnering’, based on the study of texts about 

partnering is that at the broadest level it is an arrangement whereby client and supplier 

seek a mutually effective form of association. It can involve a commitment to working 

closely together for the duration of a single project or for a number of projects. 

Components in partnering are often related as common goals, structures for problem

solving, and continuous improvements. Research suggests that partnering should be 

viewed as a concept in transformation, what social scientists call a sensitising 

concept
30

. This means that the meaning of the concept is unstable and indistinct. 

Instead of locking it into a frame of definitions researchers use partnering as a target 

which can be sensitive to new relations, perspectives, or phenomena.

‘Process’ and ‘structure’ are interrelated concepts and difficult do separate. ‘Process’ 

is a concept which is particularly important for partnering. Both process and structure

are essential for this study. Group processes are about goal formulation and about

giving a concrete form to the goals. Process is also about working out norms and about 

communicating, dealing with problems and conflicts, about decision-making and the

expression of beliefs (Nilsson, 1996). Process makes us think about movement and 

change. ‘Structure’ is more stable and often visible. From a group perspective structure 

is about the group construction of frameworks, goals, norms, roles, relations,

leadership, and power (Nilsson, 1996). Unwritten rules and expectations are examples 

of invisible structures. Sometimes structure has the character of process and dynamics,

and we are then talking about structuration (Moe, 1996).

8.2 Theoretical framework

Issues related to partnering in construction represent the main part of the following

section, since partnering is the primary area of research. Also discussed, albeit briefly, 

are inter-organisational collaboration, group processes, systems and cultural change. 

8.2.1 Partnering in construction

This section aims initially at reviewing the state of the art for partnering in 

construction. The review demonstrates the comprehensiveness of the concept which 

leads to implications for practitioners as well as researchers, concerning partnering in 

construction.

Since the late 1980s partnering in construction has drawn a lot of attention from

academics and practitioners. Most documented work has emerged from experiences in 

the US, UK, and Australia. One study of partnering in construction (Li et al., 2000) 

summarises the past 10 years of documented issues published which were published as

29 articles in the highest rated construction management journals. They found four

30
 Blumer (1954). Cited in Aronsson (2001).
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major themes of empirical research: project partnering; the examination of a dual 

relationship, international partnering, and special applications of partnering. Non-

empirical research and studies focused on types of partnering, partnering models,

partnering processes, and partnering structures. Half of the papers reviewed covered

empirical work. 

A few studies were based on large samples of projects. Larsson (1995)

investigated the contractor-owner relationship in 280 construction projects to measure

the degree of success related to alternative approaches. The criteria used to measure 

project success were cost, schedule, technical performance, customer needs, litigation 

avoidance, participant satisfaction, and overall results.

Differences between informal partnering (77 projects) and more structured and 

formalised partnering approaches (59 projects) were significant. Larsson supports the

idea of a more structured approach to partnering. The impact of improved interaction 

on objective performance measures is validated in another study of 209 projects, 

including 63 based on partnering (Pocock and Liu, 1997). Degree of Interaction (DOI)

is used as an objective, quantifiable method of approximating project integration.

Partnering and combined projects had significantly better performance than traditional

projects in three of the four indicators, namely cost, schedule, modifications and

design deficiencies. 

Results from the study by Larson (1995) of 280 construction projects, emphasise

the value of investing in more structured partnering approaches. Superior results in 

terms of controlling costs, achieving technical performance, meeting customer needs 

and in the overall results were reached in the formalised partnering projects. No 

significant differences were found in the study between formal and informal partnering 

projects related to meeting schedules and avoiding litigation. 

The use of different formal tools and techniques is often proposed to support and

develop partnering processes. Project managers, however, would benefit from an

understanding of the underlying factors that the tools address, as well as the tools

themselves (Puddicombe, 1997). In an empirical study of nine cases, Bresnen and 

Marshall (2000) note that it may still be possible to engineer collaboration in the short 

term, using formal mechanisms such as incentives and teambuilding. These strategies 

are most likely to be successful where clients already have appropriate experience and 

capabilities.

8.2.1.1 Motivation

In observations made in case studies about partnerships and alliances, limitations in 

the use of incentives are verified. The implication is that systems for enhancing 

motivation need to be very carefully designed. Motivation and commitment operate at

different levels of analysis with respect to the organisation and the individual. The

participant evaluation of rewards, the expectation of performance and the perception of

equity are highly subjective,  and it must be understood that they can differ. Intrinsic 

as well as extrinsic rewards influence motivation and commitment (Bresnen and 

Marshall, 2000).
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8.2.1.2 Culture

Culture, receives relatively little attention in partnering research although it is often

stated as important. Bresnen and Marshall (2000) observed the simplistic way in which 

partnering has been examined. They mention the existence of subcultures and the

complex dynamics associated with changes as two examples of cultural difficulties. A 

cultural fit between collaborating firms can provide a basis on which mutual

confidence and trust can develop (Faulkner, 2000). Lazar (1997) identifies intrusions 

from the outside world as an external barrier to partnering, one example of which is

politics. Externally imposed barriers, which affect climate, culture, and the structure of 

organisations, are, for example, laws permitting very strict notice provisions. Another 

example of an external barrier is a reward system for middle management including

disincentives for decision-making and risk taking. Remedies for externally generated 

barriers to partnering need to be developed on a case-to-case basis.

8.2.1.3 Common goals

The formation of a partnering charter has been seen as the single most beneficial tool 

in developing a cooperative partnering relationship (Thompson and Sanders, 1998).

Common goals for involved parties are agreed in a document at an early stage of a 

project. In order to achieve the alignment of the team, it is important that goals are 

really shared and clearly understood by everybody. Models to shape and describe the

partnering concept and various conditions in relationships are developed for

partnering. A partnering continuum has been created to illustrate the benefit of 

different degrees of objective alignment between the parties involved. Four stages with 

different applications, each representing a new level of alignment, are described and

illustrated. The traditional approach is called competition and is followed by

cooperation, collaboration, and finally, coalescence, which represents the ultimate

stage of partnering, and includes a total redesign of work processes between parties. In 

order to provide guidelines to select partners and to determine the type of relationship

desired, companies involved in multiple relationships could use the continuum 

(Thompson and Sanders, 1998). Another conceptual model was created focusing on

organisational boundaries used to classify and describe interfaces between entities as 

flexible and/or permeable. The model enhances the overall efficiency of the partnering 

technique by defining the objectives, segregating the resources, and establishing a 

territory for the participants through the modification and addition of new boundaries 

(Crowley and Karim, 1995). 

8.2.1.4 Design-construct integration

Partnering puts special emphasis on front-end decision-making, planning, and the

execution phases of projects, as well as the rapid integration of organisations with 

different knowledge bases (Barlow 2000). Cheng & Li (2001) describe 14 potential 

factors affecting partnering success. One of them is joint problem solving which is a 

collective decision made by the partnering team to create alternatives to problematic 

issues. Another potential success factor is effective coordination which involves that
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one party perceives the expectations of another party in fulfilling a set of tasks. Both 

factors can be related to technical problems in construction projects. Design 

integration becomes important from the aspects of learning from an actor to another in 

the construction process. DeVilbiss & Leonard (2000) have created a model for the

implementation of a learning organization where partnering is the foundation. 

8.2.1.5 Evaluation and continuous improvements

Continuous improvements are central features of partnering. The TQM philosophy 

involves a search for continuous improvements of organisational systems and 

processes. An understanding of learning through continuous improvements and TQM

can make the implementation of partnering more effective according to researchers 

(Love et al, 2000). Partnering is repeatedly related to TQM (Baden Hellard, 1995). 

According to Gransberg et al (1999) partnering has become the way in which the

construction industry applies Total Quality Management. Through the work of Crane 

et al (1999) the knowledge of partnering measures becomes practically available. They 

argue for that measures must be tailored to suit the culture, needs, and abilities of all 

involved parties. They suggest three different types of measures: result, process, and 

relationship. Combined with different levels of measures -relationship, project, and 

discipline- a useful information system is formed for the partnering relationship. 

8.2.1.6 Teambuilding and organisation 

An important instrument in the process of establishing trust and aligning parties with 

different perspectives is teambuilding (Barlow et al., 1997). Formal teambuilding with 

external facilitators do not seem to be evident in the partnering cases studied. Nor is 

teambuilding repeated at key project stages. The formation of charters and teams are 

activities that are expected to be managed in the form of meetings or workshops for 

one or two days at which the key players are in attendance. Follow-up workshops to 

evaluate progress and induction workshops, when someone is appointed later in a 

project, are recommended in guides for partnering, alongside final workshops to 

review project performance (Bennett and Jayes, 1995). No peer-reviewed papers have 

been found which deal with the special partnering-leader roles as facilitators and

champions. They are described in most of the practical guides and in an informative 

way in some articles. Champions are involved in the selection and monitoring of 

facilitators and represent each organisation which takes part in large projects. 

Champions should have a strong link to the next level of command (ECI, 1997). They

also should have a central role in helping to nurture and implement the partnering

process. They may well be crucial in promoting and distributing an organisational 

memory of the lessons learned from partnering experiences (Barlow, 2000). 

Facilitators should be independent, have a basic understanding of construction and a 

knowledge of the partnering process. They should be skilled in organisation,

communication, problem solving, conflict-management and listening. Flexibility, a 

willingness to become familiar with the project and the people, and accessibility

throughout the duration of the project are also important attributes (ECI, 1997).
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8.2.1.7 Purchasing and contract

In creating relationships and contracts where every party should feel like a winner,

equity becomes a central prerequisite. Equity is one pillar of partnering, to ensure that 

everybody is rewarded on the basis of fair prices and fair profits (Bennett and Jayes, 

1998). Short-term commercial sense is one level of equity; another is the more long-

term aspect, which can be a question of attitudes to the kind of rewards that partnering 

can provide. The concept of equity in social transactions can be traced back to Adams

(1965), according to whom a condition of equity exists when the values of outcomes 

and inputs are perceived as proportional to each party. External major changes 

influence the perceptions of efficiency and equity which each party may have. In terms 

of contract, the partners’ assessments cause them either to engage in renegotiations or

to modify their behaviour unilaterally in an attempt to restore balance in the 

relationship (Arino et al. 1998). 

There is a division between those who see partnering as an informal and organic

development and those who regard it as something formal and actively engineered.

This separation between formal instrumental views and informal developmental views

on partnering is reflected also in attitudes towards to the role of contracts in such 

arrangements (Bresnen and Marshall, 2000). Commentators often argue for the

contract as a critical component of integration efforts in construction projects 

(Puddicombe, 1997). On the other hand, the argument is that too deep levels of 

contracting tend to reduce flexibility and the freedom to do what is best to meet the 

project goals. However, relying on a formal contract alone is not seen as sufficient to 

promote more deeply desired changes in attitude. Behaviour is not determined simply 

by formal structures and systems, but instead it is the result of conscious choices and 

actions and a complex interplay between structural imperatives and their subjective 

interpretation and enactment (Bresnen and Marshall, 2000).

Pietroforte (1997) noticed a dislocation between the pattern of roles and rules

advocated by standard contracts imposing hierarchical structures on the process and 

the behaviour observed in practice. Building projects are successfully completed 

through federative mechanisms such as cooperation supported by personal 

communication and exchange of qualitative and uncertain information. Development 

of a joint IT strategy to enhance a high level of communication in partnering projects

is supported by Bennett and Jayes (1998). 

8.2.1.8 Relations and trust

Many researchers identify mutual trust as a key quality in successful partnering. 

Barlow et al. (1997) emphasise the characteristics of individuals and their openness

and willingness to accept and share responsibility when it comes to mistakes. 

Furthermore, the presence of more open and flexible communications for the

development of trust is strongly emphasised. Reduced transaction costs through social

capital and trust have been argued by Williamson (1975). Lazar (2000) uses game 

theory to explain how trust-based relations develop and demonstrates that a mixed

strategy produces higher scores for all players than unconditionally collaborative
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(cooperative) or conditionally competitive (adversarial) behavioural strategies. Lazar 

distinguishes between trust-based and reciprocity-based relationships in partnering 

arrangements where the latter are the most fragile.

A perspective on the Eastern culture and how it can contribute to project success 

through partnering is given by Liu and Fellows (2001). In Eastern business, personal

integrity is the primary consideration, whilst Western business emphasises legal

formalities in the shape of contracts. Management of conflict through self-cultivation 

and goal-setting yielding goals sufficiently attractive to all participants are suggested 

as essential issues for the adoption of the partnering process. Culture manifests itself in 

behaviours that are underpinned by values. The importance-hierarchy of values to the 

self dictates one’s behaviour. According to goal-setting theory, rewards affect the 

degree of commitment to goals. If individuals benefit from trusting behaviours they 

will continue their self-cultivation. In such a holistic approach to goal attainment in 

partnering, the emphasis on a physical structure to dictate the partnering process will 

miss the point. The emergence of trust is also critical in influencing the scale and 

scope of knowledge transfer between organisations (Barlow et al., 1997). There are 

similarities between partnering as a process for effective collaboration and the ideas of 

learning organisations. DeVilbiss and Leonard (2000) have created an implementation

model for a learning organisation where partnering is the foundation. 

An experimental, large-scale survey of the contractor and designer relationship

illustrates that the areas most likely to contribute to disintegration seem to be those that 

have the greatest link to the organisation. The designers have an apparent lack of

concern for general contractor profitability. Architects, in particular, tend toward a 

traditional arm’s length relationship, whereas contractors favour integration. If the 

results hold in practice, they imply, that it is not without significant difficulties to 

improve project performance through integration (Puddicombe, 1997). Kadefors

(1999) discusses five identified driving forces and dispositions affecting the client, the 

design team members and the contractor in negotiations centred on changes 

(variations). The fairness constraint, economic interests, status aspects, intuitive 

information processing biases, and civic spirit together make conditions of interaction

less transparent and predictable. In the studies, there is clear evidence of complexity 

when it comes to behaviour. An awareness of these underlying factors is fundamental 

for progress in partnering research and for partnering implementation.

8.2.1.9 Critical views on partnering 

Partnering has yet to mature in construction, which is evident in the diversified nature

and scope of the studies that have been undertaken to date. For that reason, a myriad of 

definitions exist (Li et al., 2000). The lack of an adequate and precise definition of 

partnering seems to be a problem. Bresnen and Marshall (2000) question if it is 

possible to define partnering as a coherent strategy that involves the deployment of a 

more or less universal set of practices, systems and procedures. Alternatively, they 

question why the term partnering is so diffuse and malleable that it can be ascribed to 

any form of non-adversarial relationship.

Much partnering literature can be characterised as prescriptive. Empirical

evidence has been piecemeal and anecdotal with an absence of counter-arguments
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(Bresnen and Marshall, 2000; Li et al., 2000; Green, 1999). The way in which

partnering has been conceptualised and investigated is criticised by Bresnen and 

Marshall (2000), who want to see more pluralistic approaches and explorative studies 

of the social and psychological aspects of partnering as a mode of organising.

Kumaraswamy and Matthews (2000) criticise the fact that the impact of partnering on

the main contractor-subcontractor relationships has largely been overlooked. Bresnen 

and Marshall (2000) support the critique: there is an obvious lack of diffusion of

collaborative norms down the supply chain.

Green (1999) views partnering as a crude exercise of buying power and draws

the parallel with previous corporatistregimes where different interest groups are bound 

together by duty and mutual obligations and where interest groups triumph over 

individuals. The background to the critique is the gap between the rhetoric of major

clients in the UK construction industry and their behaviour. The emphasis on 

continuous cost improvement makes the logic unsustainable. Continuous

improvements, in general, associate to management-by-stress according to Green.

Construction firms cannot be critical because of the threat of being labelled

adversarial, thereby they deny themselves access to a significant part of the market. 

In a systematic critique of previously published partnering literature, academics 

from China and Australia provide suggestions for future research. Of particular 

importance are: the validation of identified performance measures and critical success 

factors; the development and testing of partnering models and processes; and 

formatting and selecting partnering strategies. In order to explain the partnering 

phenomena and to test existing theories there is a need for careful qualitative and 

quantitative empirical research (Li et al., 2000). 

8.2.1.10 Collaboration in Swedish construction, theory and practice 

Partnering in construction is becoming a well-established way of contracting in  UK,

the US, and Australia, unlike the situation in Sweden. Practical guides to best practice 

are common in the English-speaking countries. Considerable academic work and 

practice on partnering have been conducted in UK during the 1990s. Guides to so-

called second- and third-generation partnering have been produced (Bennett and Jayes,

1998). A comparison of experiences of partnering between Sweden and UK indicates 

that, in the former, partnering moves between the first- and second-generation 

depending on the aspects analysed (e.g. processes, clients and teams). A couple of

studies have been carried out in Sweden with emphases on cost reduction through 

common goals, integrated organisations and the analysis of work processes

(Andersson and Borgbrant 1998; Persson 1999). There have been several recent 

studies focusing on various aspects of collaboration and relations between different

interest groups in Swedish construction (Råsled, 1990; Kristoffersson, 1995; Kadefors,

1997; Anheim, 2001; Engwall, 2001; Kemi, 2001). 

Partnering includes a set of processes to support collaboration and they can be

modelled. Some of them are not new for the construction industry. The advantages of

partnering arrangements include the flexibility to organise and the opportunity (and 

importance) to scale or tailor their application according to specific project

characteristics.
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8.2.2 Interorganisational collaboration

The term ‘alliances’ now serves as an umbrella label for a host of cooperative 

relationships in the increasing number of publications on cooperative activities. 

Numerous terms in management are used to describe an alliance, e.g. partnering, 

partnership, strategic partnership network, co-operative partnership integration,

strategic alliance, and vertical integration. The alliance phenomenon has drawn a lot of 

attention from academics. 

Faulkner and De Rond (2000) structure the most popular theoretical frameworks

used in empirical studies of cooperative behaviour. Among the economic viewpoints

the most important are: (1) strategic management theory, especially market power

theory, (2) transaction cost theory, (3) the resource-based view, (4) agency theory, (5) 

game theory, and (6) real options theory. Within the organisation field there are 

following theories: (1) resource dependence theory, (2) organisational learning, (3)

social network theory, (4) the ecosystems view, and (5) structuralist perspectives. The 

theories listed above are all used as theoretical instruments to analyse cooperative

strategy. There is an imbalance in the studies because there is more focus on the 

rationale for cooperation, partner selection and performance, and less on processes and 

evolution. The behavioural aspects are added to the structure of theories as three key 

areas: (1) differing cultures and the management behaviour they give rise to, (2) the 

quality of trust that is so important for all joint endeavours, and (3) the nature of the 

commitment to the alliance made by the partners. 

8.2.3 Cultural change

Partnering literature often emphasizes the need for cultural change in the construction 

area. Cultural change can be analytically separated into three versions (Alvesson,

2002):

Change as a grand technocratic project

This version is the most popular and emerges and runs from above. It is assumed that 

top management is the agent from which superior insight about the needed change

emerges and also the chief architect behind the plan for change. The change project 

portrays or promises the possibility of an intentional large-scale transformation from

one particular cultural situation to another, more superior and profitable one, although

it is recognized that this change is not easy and often takes place slowly. Phases

occurring are often new recruitment procedures, training programmes, performance

appraisal systems, the promotion of people, value communication and organisational

symbols.

Cultural change as an organic social movement

Groups within the organisation revise their ways of thinking and their values, and they

give meaning to phenomena ‘spontaneously’. These new ideas may originate in the 

organisations since many people are discontent with dominant ideas and practices and 

want to consider other sets of ideas. They may also originate outside the organisation
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and gradually take root there. For organic movement changes to have a strong impact

on organisations, senior managers need to share and support the new ideas and 

orientations.

Cultural change is the re-framing of everyday life

Everyday re-framing does not presuppose some broadly shared and collectively carried 

new understanding associated with broad trends in society. It tends to be driven by one 

or a few senior actors, frequently a manager. Also informal authorities and small 

groups of people will be central. Most typically re-framing of everyday life is mainly 

incremental and informal. It may not be clearly espoused or signalled as a project or a 

campaign. It is a matter of local cultural change. Everyday re-framing is, in some 

ways, a weaker version of cultural change, as it is not supported by authority, power, 

and resources. On the other hand, it is strongly anchored in interactions and natural 

communication.  Everyday re-framing has a potential “realism” and a better 

connectedness to the level of meaning. It is the most relevant mode of cultural change

and calls for creativity, stamina, and insight into one’s own beliefs, values, ideas, 

communicative skills and individual’s courage in making sacrifices. 

8.2.4 Group processes and Systems 

Partnering can be understood as a group phenomenon where members interact to reach 

a goal or perform a task. The research of effectiveness in working groups are 

summarised by Svedberg (2001) in the following characteristics:

· Knowledge and competence necessary for the specific work task exist within the 

group;

· Goals are clear for everyone; 

· Atmosphere is relaxed, which means that the group members take time to deal 

with conflicts; 

· There is frequent communication, in which feelings are expressed as well as 

thoughts;

· Differences are accepted. Personal reactions are shared within the group; 

· Listening is widespread independent on who is speaking. Comments build upon 

each other and people speak in the first person. If you are not certain you have 

understood, make sure you have;

· Decisions are made in unity;

· Struggle for power is infrequent; 

· The group evaluates its own work and can be self-critical. 

Systems theory sees organisations as complicated sets of people and groups, and 

proposes complex processes through which those people and groups organize. A 

systems approach can provide insights into communication processes. System

components deal with hierarchical ordering, interdependence and permeability (Miller, 

1999). Keywords for systems processes are exchange and feedback. Case analysis is 

one technique to study systems. A systems approach involves studies of organisational
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conflicts. Nelson (1989), for example, studied the communication network

configurations of high-conflict and low-conflict organisations. 

8.3 Research methodology

The research is addressing the question of which processes and structures that should

be related to partnering at the project level. The influence of these processes and 

structures on performance is investigated empirically in three cases. One of the cases is 

purchased as two construction projects. To understand more of partnering in 

construction, a holistic approach is needed. Relations and interdependences between

actors and organisations become important, and the project team can be looked upon 

as an open social system. Individual actions and motives behind actions are 

fundamental in a social system. The personal system with physical and psychological

needs must be integrated as well as the cultural system with symbols, values, norms, 

and conceptions. This study is neither a cultural study nor a study of individuals but

instead a study of the social system and interactive processes at the project level 

(figure 8.3.1). However, the stress between the different system levels will be briefly 

discussed in terms of cultural change, motivation and learning. 

Cultural system: change in construction

sector, organisations

Personal  system: motivation, learning

Research question

Figure 8.3.1 System levels for the study with a focus on projects

Social system: interaction i projects

A qualitative approach is used in the study to try to explore the nature of problems and 

draw inferences from the data provided. Flexibility and options for in-depth analysis 

are other reasons for choosing a qualitative research method. Case studies are used

because the contextual conditions in construction projects are highly related to 

partnering as a phenomenon. In a case study, it is possible to deal with different 

sources of evidence and many variables of interest. Furthermore, the form of inquiry

does not depend solely on ethnographic or participant-observer data. The reason for

this was pragmatic. Money and time spent on data collection could be limited with

more of planned interviews than of observations on the construction sites. A multiple-
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case design was used with variations within the cases as a strategy. One important 

practical selection criterion was the availability of formalised partnering projects. 

Cases were also selected so that a study in real time would be achievable to some 

extent in all cases. 46 interviews with key staff from different projects have been 

conducted. The study includes 30 occasions with direct participant observation Studies 

of documentation in each case supplement the data collection.  

 The interviews were semi-structured and lasted from one to three hours. In an 

attempt to create a holistic picture of partnering in context, the viewpoints of clients, 

contractors, designers, and subcontractors were examined. Figure 8.3.2 illustrates the 

outline of the entire research project. 

Road RoofHospital
Empirical data

Methodology

Characteristics

Focus

A B C

Key staff in projects: clients, 

contractors, designers and 

subcontractors

Interviews

Dokuments

Observation

Small

Part I 

traditional

Part II 

design/build

Small

traditional

Mediumsized

design/build

Interviews

Documents

Observation

Interviews

Dokuments

Observation

Review of literature

Formalised partnering. Competitively tendered

Initiated by proffessional clients. 

Type of client County Council

Board

Swedish National

Road Administration

Akademiska

Hus

Theory

Figure 8.3.2 Research design 

8.4  The three cases 

8.4.1  The Hospital 

 Formal partners: Primary level: Skanska and the County Council Board in 

Värmland. 

  Secondary level: Skanska and 4 subcontractors. 
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Duration: 2,5 years. 

Value: $35 million. 

Market: Karlstad, small and local market. 

Contractual agreements: Design/build at both levels follows traditional ideas of 

responsibility strictly in line with the standard contract.

Incentives: Target cost including a risk/reward element. 

 Selection process: The price factor in the competitive tendering process was 

3%.

Guarantee: The contractor is responsible for indoor climate for ten 

years and five years for the overall construction. 

 More: A document with common goals, known as the charter, was 

established at five formal workshops in the early stage of 

the project. The charter was given high status among the 

contractual documents. In order to enhance communication

and the handling of project documents, a project network 

was used.

8.4.2 The Road, part I 

 Formal partners: Primary level: Skanska and the Swedish National road 

Administration.

Secondary level: Skanska and 3 subcontractors.

Duration: 1 year. 

Value: $ 2,5 million 

Market: Jämtland, small and local. 

 Contractual 

 agreements: Traditional.

Responsibility out of solidarity in decisions is included as a 

condition of contract. 

Incentives: Target cost including a risk/reward element. Client-

contractor.
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 Selection process: The price factor in the competitive tendering process was 

33%.

Guarantee: The contractors’ responsibilities are for five years. 

More: A document with common goals was established at a 

formal workshop in the early stage of the project. The 

charter was given high status among the contractual

documents. In order to enhance communication and the 

handling of project documents, a project network was used. 

The project was a demonstration of partnering supported by 

The Civil Engineering Construction Forum, a part of The

Royal Academy of Engineering Sciences, IVA.

8.4.3 The Road, part II 

 Formal partners: Primary level: NCC, UVAB design group and the Swedish

National road Administration.

Secondary level: no other formal partners. 

Duration: 1,5 year.

Value: $ 2,9 Million

Market: Jämtland, small and local market. 

Contractual

agreements: Design/Build.

Incentives: Target cost including a risk/reward element. Client-

contractor-designers, contractor-subcontractor.

 Selection process: The price factor in the competitive tendering process was 

70%.

Guarantee: The contractors’ responsibilities are for five years.

More: A document with common goals was established at a 

formal workshop in the early stage of the project. The 

charter was given high status among the contractual 

documents. In order to enhance communication and the

handling of project documents, a project network was used.

8.4.4 The Roof

 Formal partners: Primary level: Skanska and Akademiska Hus 
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Secondary level: Skanska and 2 subcontractors.

Duration: 1 year. 

Value: $ 2  Million . 

Market: Luleå, small and local market. 

 Contractual 

 agreements: Traditional responsibility out of solidarity in decisions is 

included as a condition of contract.

Incentives: Target cost including a risk/reward element Client-

contractor, Client-designers. 

 Selection process: The price factor in the competitive tendering process was 

40 %. 

Guarantee: The contractors responsibilities are for two years, in line 

with the standard contract

More: A document with common goals was established at a 

formal workshop in the early stage of the project. The

charter was given high status among the contractual 

documents and was developed by the team into a plan for

actions. In order to enhance communication and the 

handling of project documents, a project network was used.

8.5 Findings

8.5.1 Processes and structures essential to partnering … 

Process and structure are closely related to each other. Process is about movement and 

change and structure is more static. Social systems develop their own processes and 

structures. In the following section, important processes in partnering are listed and 

connected to an example of a structural element. The processes and structures are 

identified from partnering literature and supported by empirical data from the three 

cases.
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Process Structural element

1 Common goals Partnering charter (goals, norms) 

2 Conflict resolution An established structure for conflict 

resolution (norms, relations, 

leadership, power) 

3 Design-construct Integration An established structure for design 

integration (roles, relations)

4 Evaluation and continuous 

improvements

An established structure for

evaluation and continuous

improvements (goals, roles,

relations, power)

5 Teambuilding Organisation (roles, relations

leadership, power) 

6 Purchasing Contract conditions (goals, norms, 

relations, power)

7 Relations and trust Expectations (norms, roles, 

relations)

Figure 8.5.1 Interaction processes and structural elements related to partnering

8.5.2        … and their impact on project performance 

8.5.2.1 Common Goals

The process where people with different functions established common goals for the

project could be identified in all projects. Formal workshops were arranged in the early 

stages and the documents (partnering charters) were given high status among the

contractual documents. The clients’ overarching goals formed the base for the work. In 

the beginning the process influenced performance in terms of increasing commitment. 

The special goals obviously affected the type of efforts made in each project. 

However, there was a tendency that the charters became more peripheral for decisions 

of action in later phases of the projects.

In The Hospital the project team, including client, contractors, subcontractors and 

designers, spent five formal workshops in the beginning of the project to develop 

goals, methods for measurement, routines, and principles. The customer goals where 

broken down into ten subgoals in the following four areas:  the participation of end 

user and operation staff; inner climate; economy; maintenance; and environment. The

goal orientation on The Hospital influenced the craftsmen’s who worked in groups 

with mixed specialities and with careful routines for documentation on site. A special 

document related to the charter was created. The document concerned operation and

maintenance agreements and was a consequence of the contractors’ long-time

responsibilities in accordance with the contract. The document dealt with technical

work frequencies, the digital system for operation and maintenance, programme for 

the delivering phase, and the quality assurance. 

In the first part of The Road, the client, the contractor, the subcontractors and the

design people met in the initial workshop for two days and worked specifically with 

the development of goals in small groups. The goals covered the main areas of 

economy, quality, environment, work environment, competence and client/end user. 
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Every single goal was measurable. Vision and values were discussed but mainly on the

management level. In The Road, part II, the client lead goal formulation that was made 

in one single mixed group of the client, the contractor, the designers and the

subcontractor. Interesting areas for goals were economy, work environment, time, and 

quality. Later, an environmental goal was added. 

During a one-day meeting seven goals were formulated by the client, the 

contractor and the designers for The Roof. The main areas of goals were economy,

aesthetics, technique, work environment, and end-users. Some of the goals were 

quantitative and measurable, others were more about people’s experiences and 

required a qualitative approach. A couple of goals were more like visions. The

management group formulated an action plan related to the common goals. All 

subcontractors signed the charter too. 

8.5.2.2 Conflict resolution

The only project where a structure was established in common for conflict resolution

was The Road, part II. The structure included three levels of management and time

limits for each level. People involved in the Road, part II, had positive experiences of 

the commonly agreed conflict ladder. Just the awareness of its existence was important 

for some of them. The structure was used three times during the project. Daily 

problems and smaller conflicts were solved relatively quickly in an informal way in all 

projects. Conflicts of greater importance took more time and were often a matter of 

change related to target cost or changes in the scope of the project. In general, people 

in the projects feel that problems and conflicts were solved more easily than in 

traditional work. 

8.5.2.3 Design-construct integration

Collaboration in the design phase or in technical issues in general has evolved

differently in all cases. The level of integration differs between projects. Some

individuals among stakeholders, especially contractors and subcontractors, are not 

used to spending time in meetings where they sit on a chair and talk for example about 

alternatives to technical solutions. For this group of people participation sometimes is 

experienced as ineffective. Furthermore, many of them are not accustomed to make

impact on drawings at all in early stages, which shows that it is a little process in itself 

to be aware of possibilities embedded in partnering. Nevertheless most of the people 

involved in the partnering projects are very satisfied with the technical solutions and

the performance. The Hospital had a clear focus on the period for the operation and the

maintenance of the buildings. Lifecycle costs were calculated for different indoor 

climate systems, and materials were tested in chemical databases. Mixed groups of

specialists, contractors, and subcontractors were established to structure the systems

and be innovative. In The Road active design was used which means that the design 

and the construction of the road were run in parallel. Technical collaboration was a 

continuous ongoing process. In The Roof the design phase was separated from the

construction phase. Contractors and subcontractors participated actively in design. The

general designer participated in meetings during the construction phase. 
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8.5.2.4 Evaluation and continuous improvements

The evaluation of project-specific goals was a routine for all projects. For some of the 

projects the importance of project goals and the charter seemed to decrease 

successively. Evaluation was generally made once a month on project goals. In The

Road (I and II) and in The Hospital more comprehensive evaluations were made 

during the projects. Relations and processes were evaluated too. Attitudes, end user 

satisfaction, collaborators’ commitment and working climate exemplify “soft” 

dimensions in the evaluation procedures. Surveys were used as a tool a couple of 

times. Lifecycle costs, energy use, and environmental impact are other examples of 

evaluation in The Hospital project. 

8.5.2.5 Teambuilding and organisation

To some extent efforts to create teams were made in every project. The main focus

was on informal activities. There was no use of external facilitators for active

teambuilding except in The Road II project, part II. This project involved a 

psychological test
31

 focusing on work preferences for everyone in the project, 

including the client, the contractor, one subcontractor for the excavation, and the

designers. Drivers representing the subcontractor made a similar test based on pictures. 

The test illustrated clearly the differences and complementary roles of individuals in a 

project team. The group spent some hours to discuss openly the consequences of the

results. At the start of The Hospital and The Road a dedicated person with a strong 

commitment to the partnering philosophy represented the clients’ organisations. In 

every case except The Road II, there were key officials who left the project or changed 

roles in their own organisation. Reasons for that were not related to the project. It had 

more to do with the natural movement of people that we can find in the daily life of 

each organisation. However, the changes influenced relations and the course of events. 

8.5.2.6 Purchasing and contract

The experiences of partnering were few among people involved in the purchasing of

contractors and subcontractors. For that reason, the process involved an element of 

experimentation and learning. The purchasing of the four projects involved

interviewing people and evaluation according to other parameters than price (section

8.4). The clients were from the public sector or close to it. An extensive amount of

work was needed from both clients and contractors in The Hospital to ensure 

competition and transparency according to regulations set up by the European Union 

and Swedish government. The four projects were all within the frame of national 

standard contracts. These standard contracts and regulations seem to be deep-rooted in 

the stakeholder organisations and among individuals. The most important aspects of

the contract in this partnering context have been compensation and responsibility. The 

establishment of target costs has been on the agenda during several meetings and 

produced endless discussions. Despite that, many people involved believe that changes

could be handled more effectively with a partnering agreement. 

31
 TMI, Team management Index.
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8.5.2.7 Relations and trust

The partnering projects were carried out at relatively small local markets. Most of the 

people involved had met before and will meet again in various constellations. They are 

all dependant on good relations. From that interdependence point of view these 

projects are about long-term relations even though the specific partnering agreements 

are for 1-2,5 years. In general, trust is high among individuals in all cases. The trusting 

relation has formed the basis of the collaborative approach to a higher degree than in

traditional projects.  However, disappointments exist related to the attitudes of 

organisations and individuals and their behaviour. Expectations seem to be higher than 

in traditional approaches. 

8.6 Analyses 

8.6.1 Effectiveness in groups 

Theories concerning group processes recognize some characteristics for effective 

working groups (Svedberg, 2001). The seven processes of interaction identified in this

study (figure 8.5.1) underpin the development of effectiveness in the temporary project

organisation consistent with the following analysis.

________________________________________________________________

Knowledge and competence necessary for the specific work task exist within the 

group.

In construction partnering the primarily supporting processes are: 

No 5 Teambuilding

No 6 Purchasing

_________________________________________________________________

Goals are clear for everyone. 

In construction partnering the primarily supporting process is: 

No 1 Common Goals

_________________________________________________________________

Atmosphere is relaxed, which means that the group members take time to deal 

with conflicts. 

In construction partnering the primarily supporting process is: 

No 2 Conflict resolution 

_________________________________________________________________
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There is frequent communication, in which feelings are expressed as well as 

thoughts.

In construction partnering the supporting processes are: 

No 1-7 All 

_________________________________________________________________

Differences are accepted. Personal reactions are shared within the group. 

In construction partnering the primarily supporting process is: 

No 5 Teambuilding

_________________________________________________________________

Listening is widespread independent on who is speaking. Comments builds upon 

each other and people speak in the first person. If you are not certain whether 

you have understood, make sure you have.

In construction partnering the primarily supporting processes are: 

No 3 Design-construct integration

No 4 Evaluation and Continuous Improvements

_________________________________________________________________

Decisions are made in unity. 

In construction partnering the primarily supporting processes are:

No 3 Design-Construct integration 

No 4 Evaluation and Continuous Improvements

_________________________________________________________________

Struggle for power is infrequent. 

In construction partnering the primarily supporting processes are:

No 2 Conflict resolution 

No 6 Purchasing

No 7 Relations and trust

_________________________________________________________________

The group evaluates its own work and can be self-critical 

In construction partnering the primarily supporting processes is:

No 4 Evaluation and Continuous Improvements

_________________________________________________________________

The intentions in the partnering projects are sustained by system theories. According

to Nelson (1989) conflicts are effectively handled by a strong communication between 
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Clients, contractors, subcontractors and designers represent subgroups. One important 

ground for partnering is striving for the integration of interest groups. Alignment 

among subgroups through common goals is a recommended action in culture theories 

(Sherif, 1972).

8.6.1 Reinforcing and weakening 

  factors for the seven processes 

The following section embodies the analysis of the four construction projects from the 

viewpoint of identified interaction processes. Attached to every single process are 

reinforcing and weakening factors abstracted from experiences in practice. For 

example, one factor has reinforced the related process in one or in some of the studied 

projects. Reinforcing means having a positive impact on the overall effectiveness of 

collaboration. Weakening means having a negative impact or making the collaboration 

process less effective. From a systems view the following analyses can be interpreted 

as positive (reinforcing) or negative (weakening) feedback of organisational 

functioning.

Figure 8.6.1a The process Common goals, reinforcing and weakening factors. Analysis of four projects. 

Reinforcing:

High level of participation 

Planned procedure for the formulation 

Experiences from goal orientation in projects 

Weakening: 

Actors expected to collaborate not present 

Goals unclear 

Decreasing importance of goals during 

project

Common goals 
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 Figure 8.6.1b The process Conflict resolution, reinforcing and weakening factors. Analysis of four projects. 

Figure 8.6.1c The process Evaluation and Continuous improvements, reinforcing and weakening factors. Analysis 

of four projects 

Reinforcing:

Awareness of potential conflicts 

Openness

Early fundamental resolution (not resolving 

the symptoms) 

Weakening:

Delayed resolution of identified conflict 

Denying that conflicts exist 

Conflict resolution 

Reinforcing:

Strong incentives 

Continuous evaluation/improvement of 

processes and relations not just results 

Weakening: 

Limited knowledge of methods and 

evaluations potential   

Evaluations carried through in partners’ 

absence

Evaluation and 

Continuous  

Improvements
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Figure 8.6.1d The process Design-construct integration, reinforcing and weakening factors. Analysis of four 

projects 

Figure 8.6.1e The process teambuilding, reinforcing and weakening factors. Analysis of four projects 

Weakening: 

Everyone is made to participate 

everywhere

Excessive generation of technical 

alternatives  

Limited individual preparation for meetings 

Imbalances of experiences between 

stakeholders

Design-construct

Integration

Reinforcing:

Systematic teambuilding 

The same salary for all craftsmen’s functions 

Craftsmen participation 

User participation 

Weakening: 

Actor involved late in project 

No or insignificant efforts to involve new 

members in the team 

Conception of teambuilding = party 

Teambuilding

Reinforcing:

Small working groups 

Systematic interdisciplinary contact 

Individual insight in possibilities to influence 

design
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Figure 8.6.1f The process purchasing, reinforcing and weakening factors. Analysis of four projects 

Figure 8.6.1g The process relation and trust, reinforcing and weakening factors. Analysis of four projects 

8.6.1 Project characteristics according 

  to impact on performance  

One table for each construction-partnering project  is exposed below. Each table 

represents characteristics for one specific project. The tables should be read from left 

to right, process by process. For example, the common goals process in the hospital 

influenced the project by giving a strong focus on operation and maintenance and led 

to efforts supporting user participation. The “personal system filter” has a symbolic 

function in the table and represents individuals’ motives for work and their personal

Reinforcing:

Continuity – further works guaranteed

Distinct responsibilities 

Distinct conventions for compensation 

  Purchasing 

Weakening: 

Conflicting data in tendering documents 

related to establishment of target cost 

Differences between said and done 

Traditional rules versus expectations  

Reinforcing:

High competence 

Continuous information 

Openness

Weakening: 

No shared view of partnering 

Change of key staff 

Hunt for money, more taken than given 

Individual expectations not responded to 

Relations and trust 
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function in the table and represents individuals’ motives for work and their personal

needs. The “cultural system filter” symbolises values and conceptions embedded in

organisational cultures. 

Related process and 

structure

The Hospital

Personal

system

filter

Cultural

system

filter

Impact on project 

Common goals I

I

I

I

Operation and maintenance focus and 

flexibility

Conflict resolution I I A willingness to solve problems 

Design-construct integration I

I

I

I

The right level found after a time of 

collaboration

Evaluation and continuous 

improvements

I

I

I

I

Each organisation separately and all 

together

Teambuilding and 

organisation

I

I

I

I

Commitment, high expectations and 

goals

Purchasing and contract I I Uncertainty and changes 

Relations and trust I I Successively developed 

Figure 8.6.3. a Characteristics for The Hospital related to interaction process

Related process and 

structure

The Road part I

Personal

system

filter

Cultural

system

filter

Impact on project 

Common goals I I Participation in groups 

Conflict resolution I I Awaiting decision policy 

Design-construct integration I

I

I

I

Strong integration client and 

contractor

Evaluation and continuous 

improvements

I

I

I

I

Focus on goals 

Teambuilding and 

organisation

I

I

I

I

Heavy “external” involvement 

Purchasing and contract I I Uncertainty in economy 

Relations and trust I I Variations over project time 

Figure 8.6.3. b Characteristics for The Road I related to interaction process
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Related process and 

structure

The Road part II

Personal

system

 filter 

Cultural

system

filter

Impact on project 

Common goals I

I

I

I

Commitment, focus on 

economy

Conflict resolution I

I

I

I

Plainness, security, time 

savings

Design-construct integration I

I

I

I

I

I

Strong integration client, 

contractor, subcontractor and 

design team 

Evaluation and continuous 

improvements

I

I

I

I

Front end decisions 

Teambuilding and 

organisation

I

I

I

I

Openness

Purchasing and contract I I Uncertainty in economy 

Relations and trust I I External and internal unity 

Figure 8.6.3. c  Characteristics for The Road II related to interaction process

Related process and 

structure

The Roof

Personal

system

 filter 

Cultural

system

 filter 

Impact on project 

Common goals I

I

I

I

I

I

Operation and maintenance

focus and users taken into 

consideration

Conflict resolution I I Spontaneous, ad hoc 

Design-construct integration I

I

I

I

Integration contractor, 

subcontractor, designers 

Evaluation and  continuous 

improvements

I

I

I

I

Focus on goals, 

consideration for end-users 

Teambuilding and organisation I I Conflict resolution 

Purchasing and contract I I Uncertainty, change 

Relations and trust I I Established, stable 

Figure 8.6.3. d Characteristics for The Roof related to interaction process

8.7 Discussion and conclusions

The seven identified interaction processes have relevance in all stages of the 

construction process. They can be used in projects at various levels of ambition. The

model is general in character and constitutes the base for project partnering as well as

strategic partnering. The model does not tell us how to form our processes. The 

processes are interdependent. They can be modelled and need to be analysed

separately and all together. Alone they make less influence on project performance

than all together. To develop partnering efficiency there is a need for alignment in 

efforts. It is important for collaborating parties to be aware of what they are modelling 
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or structuring throughout the whole collaboration process. A prerequisite to adapt the

model is the use of reflexive dialogue as a core process.

8.7.1 Processes, structures and their

impact on project performance 

The questions addressed for this research project were: 

Which processes and structures should be related to partnering at 

the project level?

How can related processes and structures influence performance?

Seven essential processes for partnering are represented by seven circles in figure

8.7.1. General influence on performance in the four construction projects is 

commented on below and exposed in the form of keywords beside each process in the 

circle diagram (figure 8.7.1). Project-specific details are to be found in chapters 5 and

6.

• The goal formulation process and related structures have contributed to more

focus on, and involvement from, end-users and people working with the

operation and maintenance of the product. The process Common goals seems to 

generate a deeper commitment among stakeholders to the initial phases of a 

project.

• A pronounced agreement to collaborate in the beginning of the projects has

established a willingness to resolve problems before they grow into deep 

conflicts.

• Different interest groups worked together in the design phase to a greater extent 

than usual which led to the transfer of knowledge and high-quality solutions. 

• A consequence of Evaluation and Continuous improvements was primarily a 

strong focus on economy and costs control. A greater effort than usual on 

evaluation was an outcome in most of the projects.

• Teambuilding activities provided for openness in the projects. High ambitions for 

participation and information led in some cases to more administration.

• Uncertainties with respect to compensation, responsibilities, and changes of

project scope led to conflicts. Contract conditions were frequently discussed
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  among stakeholders. Partnering was a new way of working for many of them and 

caused uncertainties in the purchasing phase. 

• Relations and trust were established before the studied projects started. The 

organisations worked on small local markets. Expectations were embedded in 

participants’ views on how to behave in partnering and influenced their 

experiences.  

   

Figure 8.7.1 The seven interaction processes and their influence on performance in four Swedish projects. 

Dialogue is the core process. 

Involvement 

Users/maintenance

Commitment

A willingness to 

resolve problems

Integration

Good quality

Focus on 

costs

Openness

Uncertainties

Changes

Conflict

Expectations on 

others’ behaviour 

 Dialogue 
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8.7.2 Cultural change through partnering 

From theories about organisational culture we learn that intended cultural changes call

for creativity, insight, coherence, considerable persistence, and a combination of

culture-focused, more substantive, material re-arrangements and luck (Alvesson,

2002). If employees in the construction industry are receptive and open to new ideas, 

values, and meanings at the same time that their managers intend to change, there is a

possibility for cultural change. Partnering builds upon the belief that what is best for 

all of the stakeholders in a project is best for me. Another partnering belief is that 

organisational learning and work motivation are more competitive in the long run. A 

third belief related to partnering can be that two or more collaborating parties can add 

more value to a product than the sum of each individual effort.  These examples of 

beliefs are not dominating the Swedish construction culture and Swedish construction 

has several problems as indicated in the introduction. From that point of view, a wider

use of partnering and successful partnering can lead to cultural change through, what

Alvesson (2002) calls, organic social movements or cultural change through the re-

framing of everyday life. 

8.7.3 Future research

To create rigorous empirical research on partnering in construction there is a need for

systematic collaboration between researchers from different areas of knowledge.

Social scientists are underrepresented and also experienced senior researchers. A deep 

understanding of interaction processes needs further research with an innovative use of 

qualitative methodologies.

8.7.4 Implications in practice 

A wider use of partnering can be a driving force for the development of the 

construction process. The phenomenon itself is multifaceted and so are the motives for 

using it. Principles and practices need to be developed step-by-step and adopted at 

different levels in organisations. Contextual adjustments and a realistic view of 

expected outcomes, related to investments in terms of money and time, are crucial for 

the future acceptance of partnering.
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