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Agenda

• Følgestudie af strategiske partnerskaber

• Baggrund, proces, tilgang

• Hypoteser og besvarelser

• De konkrete resultater

• Kapabiliteter, effekter m.m. 
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Organiseringen af strategiske partnerskaber
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Rammebetingelser => praksisser => effekter

4



Følgestudie af strategiske partnerskaber i København
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Processen og tilgangen 

• Fra evaluering til følgestudie

• Viden og indsigt, der kan komme branchen til gode fremover

• Et øje på dogmerne – Men en åbenhed overfor partnerskabers flertydighed
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Processen og tilgangen

• Kombineret kvalitativt og kvantitativt studium 

• Interviews, observationer, dokumentmateriale, nøgletal

• Følger partnerskabernes udvikling, men også konkrete nedslag  

• Midtvejs-/procesevaluering i 2020 og slut-/produktevaluering 2022
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Rapportens resultater

• Hypoteser

• Teoriramme

• Metode og data

• Resultater

• Bygherrekapabiliteter

• Teamkapabiliteter

• Konklusioner

• Innovation og læring

• Organisation og samarbejde

• Økonomi og tid

• Kvalitet og arkitektur
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Opdraget fra Realdania (Fire temaer i to hovedspor)

• Spor 1: Procesevaluering

• Tema A: Innovation og læring

• Tema B: Organisering og samarbejde 

• Spor 2: Produktevaluering

• Tema C: Økonomi og tid

• Tema D: Kvalitet og arkitektur

• Rapporten omhandler primært spor 1
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HYPOTESER OG BESVARELSER
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Hypoteser

• Vores udgangspunkt er de konventionelle ‘sandheder’ om partnerskaber

• Partnerskabslitteraturen (og branchediskursen) fokuserer på gentagelser
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Temaer som er undersøgt i procesevalueringen

Procesevalueringen har primært berørt:

• Tema A: Innovation og læring

• Tema B: Organisering og samarbejde

I de kommende år gennemføres produktevalueringen, som omhandler:

• Tema C: Økonomi og tid

• Tema D: Kvalitet og arkitektur

Hypotesebesvarelser for procesevalueringen:
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Hypotesebesvarelser for procesevalueringen

Tema A: Innovation og læring.

• Hypotese 1: ”Gentagelseseffekterne muliggør organisatorisk og individuel 

læring i forhold specifikke faglige områder, men skaber inkrementel 

innovation på bekostning af mere radikal nytænkning og innovation.”

• Besvarelse: Partnerskaberne har skabt en signifikant ændring i 

deltagernes muligheder for organisatorisk og individuel læring (hvilket især 

kommer til udtryk gennem spørgeskemaerne). I forhold til innovation tyder 

det på, at innovationer hovedsageligt er inkrementelle forbedringer af 

praksisser fra projekt til projekt. Dog er der ikke noget der tyder på, at 

partnerskaberne direkte forhindrer radikal nytænkning.
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Hypotesebesvarelser for procesevalueringen

Tema A: Innovation og læring.

• Hypotese 2: ”Der opstår læringseffekter på projekt- og virksomhedsniveau som 
følge af gentagelser. Dette kan have negative effekter på brancheniveau, dels 
fordi vækstlaget blandt små virksomheder i byggeriet skades, dels fordi 
partnerskabets parter mangler ressourcer til at engagere sig i andre opgaver.”

• Besvarelse: Vi kan bekræfte at læringseffekter opstår på projekt- og 
virksomhedsniveau som følge af gentagelser, men at potentialet for dette 
afhænger af den portefølje, der arbejdes med. Af interviewene fremgår det, at 
porteføljerne har været omskiftelige og dermed vanskeliggjort læring såvel som 
en kontinuerlig vidensopbygning og specialisering i partnerskaberne. Det er 
endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt partnerskaberne forårsager nogle 
negative effekter på brancheniveau.
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Hypotesebesvarelser for procesevalueringen

Tema B: Organisering og samarbejde.

• Hypotese 3: ”Partnerskaber har gennem fælles mål, løbende 
forventningsafstemning, smidige processer og fælles samarbejdskultur en 
positiv indflydelse på interessenternes tilfredshed med projekterne samt 
antallet af konflikter.”

• Besvarelse: Hypotesen kan bekræftes. Der har ikke være nogle tvister, 
konflikter (som der har været flere af) er blevet løst konstruktivt, og 
interviewpersoner såvel som resultater af spørgeskemaerne indikerer at der 
er etableret et godt samarbejdsklima i begge partnerskaber. Det er endnu 
for tidligt at sige noget endegyldigt om brugertilfredshed, hvilket er et emne 
vi forfølger yderligere i produktevalueringen.
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Hypotesebesvarelser for procesevalueringen

Tema B: Organisering og samarbejde.

• Hypotese 4: ”Partnerskaber skaber mere gennemtænkt og bygbart 
projektmateriale, som følge af genbrug af løsninger, reduktion af 
usikkerhed, komplementære kompetencer samt effektive 
beslutningsprocesser.”

• Besvarelse: Partnerskabernes måde at etablere og organisere sig på har 
haft stor indflydelse på koordination og integration mellem design og 
udførelse, og det tyder på at have en positiv effekt på valgte løsninger mht. 
at de er gennemtænkte og udførelsesvenlige. I forhold til effektive 
beslutningsprocesser, italesættes det flere steder, at beslutninger kunne 
træffes hurtigere og mere effektivt med en stærkere beslutningskraft hos 
ByK.
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Produktevalueringen – foreløbige indikatorer

I de kommende år gennemføres produktevalueringen. Allerede nu kan der 
afledes enkelte indikationer, som forfølges i produktevalueringen:

Tema C: Økonomi og tid

• Gentagelseseffekter og reducerede transaktionsomkostninger i 
partnerskaberne har en positiv indflydelse på produktiviteten. Hvorvidt dette 
udlignes af de øgede ressourcer som bruges på intern koordinering er 
endnu for tidligt at sige.

• Partnerskaberne muliggør en bedre styring af ressourcer, som kan tilpasses 
bygherrens skiftende behov. Hvis behov og ændringer sker for ofte, kan 
dette potentielt have en negativ indflydelse i realiseringen af 
stordriftsfordele.
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Produktevalueringen – foreløbige indikatorer

I de kommende år gennemføres produktevalueringen. Allerede nu kan der 

afledes enkelte indikationer, som forfølges i produktevalueringen:

Tema D: Kvalitet og arkitektur

• Partnerskaber giver mulighed for at høste gevinster gennem 

standardisering af produkter, hvilket kan ske på bekostning af arkitektonisk 

variation.

• Partnerskaber har mulighed for at levere projekter der, sammenlignet med 

traditionelle projekter, i højere grad tilgodeser brugernes erkendte og ikke-

erkendte behov. Hvorvidt dette sker, undersøges i produktevalueringen.
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SPOTLIGHT PÅ UDVALGTE RESULTATER 

KAPABILITETER
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Projektorganisering
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Kapabiliteter som teoretisk forståelse

• Kapabiliteter er evnen til at udføre eller opnå givne handlinger / resultater

• Kapabiliteter dækker over de færdigheder, ekspertise, processer m.m. som 

en organisation besidder

• Operationelle kapabiliteter bruges af organisationer, når de producerer 

et produkt eller en serviceydelse. 

• Dynamiske kapabiliteter er en organisations evne til at omstille sig selv 

ved at inddrage andre dele af værdikæden, udnytte nye markeder eller 

ændre eksisterende processer.

• Sondring mellem nødvendige / ønskværdige kapabiliteter, som bygherre-

hhv. teamside skal besidde 
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Bygherrekapabiliteter
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Hvad er byggeriets kendetegn?
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Functional

Continuous flow of products or services

Standardised products

Economies of scale and scope

Stability and specialization

Routine tasks

Project

One-off & small batch production

Customized product

Economies of repetition

Uncertainty & diversity

Non-routine tasks

Matrix

Functional influence in decision making

Project influence in decision making

(Davies & Brady 2000, 2004, 2016)

Capabilities for COPS (Complex Product Systems)



Teamkapabiliteter
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Væsentligste resultater
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• To spørgeskemaundersøgelser

• ‘Branchen’

• ByK, TRUST og DSP PLUS

• Fokus på hvilke kapabiliteter, der 

ses som centrale 

• Vigtige kapabiliteter (grøn)

• Mindre vigtige kapabiliteter (hvid) 

• Varianskolonnen angiver forskellen på 

ByK og DSP vurdering 

• Bygherreprioritet (turkis)

• Partnerskabsprioritet (lilla)



De vigtigste (strategiske) bygherrekapabiliteter

• Bygherrens evne til at udvikle organisationen til igangsætning, 

eksekvering og drift af projekter:

• Enighed om evnen til at styre porteføljen

• Uenighed om mission og finansiering
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De vigtigste (markedsmæssige) 

bygherrekapabiliteter

• Bygherrens evne til effektivt at arbejde i markedet for at 

realisere behovet for byggerier:

• Bred enighed om prioriteter

• Relationer vurderes som vigtige, kontrakter i væsentligt mindre grad –

særligt i branchen 
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De vigtigste (ledelsesmæssige) 

bygherrekapabiliteter

• Bygherrens evne projektgennemførsel fra planlægning til drift. 

• Bred enighed om prioriteter

• Største forskel findes mellem branchens opfattelse og partnerskabernes 
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De vigtigste (strategiske) teamkapabiliteter

• Evnen til skabe og implementere langsigtede planer og 

sikre kontinuitet

• Endnu engang bred enighed om prioriteter med største forskelle mellem 

branchen og ByK/DSP

• Udforskning af nye markeder er ikke centralt → Manglende muligheder eller 

manglende fantasi?  
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De vigtigste (projekt) teamkapabiliteter

• Evnen til at styre organisering og processer

• Organisk, fleksibel og uformel organisationsdannelse er det vigtigste

• Produktorienterede kapabiliteter er ikke centrale – nok fordi projektbaserede 

virksomheder allerede besidder disse 
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De vigtigste (funktionelle) teamkapabiliteter

• Teamets evne til at sikre kontinuitet, udnytte gentagelseseffekter

og læring

• Uenighed om vigtigheden af kontinuitet og standardisering
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Gentagelsernes vigtighed i strategiske partnerskaber
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Gentagelse af organisation (teams, leverandøre, interessenter, m.m.)

Gentagelse af processer (fælles planlægningsmetoder, mødestrukture, m.m.)

Gentagelse af produkter (byggeri, bygningsdele og løsninger)

Gentagelser er ikke vigtige



Vigtigste gentagelser  
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Kapabiliteter for velfungerende partnerskaber
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Konklusioner

• Partnerskabernes porteføljer er volatile, hvilket skyldes politiske og 

administrative forhold

• Partnerskaberne har formået at tilpasse sig ændringer løbende

• De volatile porteføljer besværliggør realiseringen af økonomiske 

besparelser

• Uklarhed omkring økonomiske nøgletal besværliggør en økonomisk 

sammenligning af partnerskabsprojekter med tidligere afsluttede projekter

• Der er bred enighed om, at partnerskaberne har været en succes i forhold til 

et bedre samarbejde
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