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Samverkansformen partnering blir allt mer aktuell inom byggbranschen och allt fler 

aktörer bjuds in i den samverkande cirkeln, däribland underentreprenörerna. Men 

på vilket sätt ska parterna arbeta för att uppnå ett gott samarbete och vad är den 

allmänna inställningen gentemot partnering? Spelar en bristande erfarenhet någon 

roll och ska alla eller bara ett fåtal underentreprenörer inkluderas? Kort och gott 

är arbetsformen partnering inte endast ett teoretiskt koncept utan snarare en 

upphandlingsform som kräver hårt arbete från alla håll.    

 

I den traditionella byggbranschen förekommer det alltför ofta juridiska konflikter 

och strikta affärsrelationer där vi-mot-ni tänket förekommer i en alltför stor 

utsträckning. För att minska på dessa konflikter samt förbättra relationerna 

kompletteras därmed många entreprenader idag med samverkansformen partnering. 

I Sverige har samarbetet hittills skett främst mellan beställaren och 

byggentreprenören men då arbetssättet främjar bland annat starkare relationer, bättre 

problemlösning, tids- och kostnadsoptimering samt förbättrad kvalité bjuds nu 

ytterligare aktörer alltmer in i samarbetet. En grupp av dessa aktörer är 

underentreprenörerna, vilka sitter inne på önskvärda specialkompetenser och 

nytänkande. Problemet är dock att byggentreprenören i många fall är kvar i 

huvudentreprenörstänket samtidigt som underentreprenörerna tycks sakna erfarenhet 

från partneringprojekt. Därmed riskerar arbetet att fortsätta enligt gamla vanor och 

de goda effekterna från partnering passerar förbi obemärkta. Frågan är därmed hur 

underentreprenörerna kan involveras i partneringsamarbetet och vilka effekter som 

ges, men även hur underentreprenörerna själva ställer sig till denna typ av 

involvering och vilka av dem som i sådana fall bör inkluderas? Dessa 

undersökningsområden har studerats i en fallstudie bestående av intervjuer med 

respondenter från tre olika fallprojekt. Respondenterna har varit representanter från 

både ett byggföretag samt flertalet olika underentreprenörsföretag.   

 

Involvering 

I studieresultatet framkom det ett flertal aspekter som är bra att ta hänsyn till vid 

involvering av underentreprenörer i partneringsamarbetet. Aspekterna medför främst 

en bra grund för ett gott samarbete men även flertalet andra effekter. Dessa aspekter 

är;  

 



  

En insikt i att partering är högst personrelaterat och ett noga urval av medarbetare 

ger bättre förutsättningar för projektet. Särskilt platschefen är ett viktigt val. Ett noga 

val av medarbetare medför att projektet flyter på bra och antalet hinder minimeras.  

 

Det bör skapas en samsyn i projektet över vad partering är och hur projektet ska 

drivas samt en förståelse för vad parterning är. Detta medför effekten av att det blir 

lättare för samtliga medarbetare att sträva i samma riktning. 

 

Det bör skapas en förståelse bland medarbetarna för varandras verksamheter. 

Öppenhet och lyhördhet medför effekten av ett gränsöverskridande arbete.  

 

Attityden och inställningen bland medarbetarna tros väga tyngre än tidigare 

erfarenheter av partnering. En god attityd medför att samarbetet och 

problemlösningen blir lättare.  

 

Relationer och personkemi spelar en betydande roll i partneringprojekt. En bra 

relation medför att ett förtroende byggs upp mellan parterna vilket gör att både 

samarbetet, kommunikationen och problemlösningen blir enklare. 

 

En väl strukturerad mötesstruktur medför troligtvis effekter som minskad irritation 

och mer tidseffektivitet. Ett bra mötessystem kan troligtvis även leda till positiva 

attityder bland mötesdeltagarna vilket i sin tur kan medföra att informationen tas in 

på ett bättre sätt. 

 

Insikten i att partnering kräver resurser. Om samtliga parter har förståelse för detta 

medför det kanske en mindre stressad tillvaro vilket i sin tur kan medföra att 

genomförandet blir ner noggrant utfört.  

 

Underentreprenörerna bör involveras i ett tidigt skede för att på så vis bygga 

relationer tidigt, få ett bra hum om vad projektet går ut på och vad som behöver 

planeras. En involvering redan innan ritningar har fastställts medför effekter såsom 

en mer dynamisk projektering, tillvaratagande av specialkompetens samt möjlighet 

till energi- och miljöbesparande åtgärder.         

 

Inställning 

Det visade sig att samtliga underentreprenörer som intervjuats var positivt inställda 

till att bli involverade i partnering. Studieresultatet kan möjligtvis hänga ihop med 

att partnering blir alltmer framträdande i byggbranchen vilket skapar en nyfikenhet 

bland underentreprenörerna. Det gjordes en reflektion från flera håll över att 

partnering är framtiden inom branschen. Slutsatsen blev emellertid att den positiva 

inställningen beror av projektens olika händelseförlopp och relationer. En till början 



  

god inställning kan dessvärre brytas ner av att konceptet inte lever upp till teorin 

samt att tydligheten i information och kommunikation är bristfällig. Den positiva 

inställningen kan däremot fortsätta vara hög om relationerna mellan parterna är god 

och alla parter verkligen eftersträvar partnering. I partneringprojekt är det därmed 

lämpligt att byggentreprenören framöver är tydlig i sin information samt att den 

partneringstrategi som angetts på pappret ska fullföljas i hela projektet.        

 

Vilka ska involveras?  

Vilka är det då som bör inkluderas i samarbetet? Denna undersökningspunkt blev 

inte fullt besvarad i studien, men ett minsta antal inkluderingar framkom ur resultatet. 

De underentreprenörer som minst bör inkluderas är de som innehar störst 

entreprenaddelar. Dessa har nämligen en stor kostnads- och kompetenspåverkan på 

projektet. I slutsatsen går det även se att ytterligare underentreprenörer som bör 

inkluderas är de som innehar den, från beställaren, önskvärda kompetensen. Det som 

gör frågan aningen obesvarad är de delade meningarna gällande om alla 

underentreprenörer bör involveras eller inte. Å ena sidan kräver en fullständig 

involvering mycket administration och samordning som kan bli svårt att genomföra, 

å andra sidan medför involveringen att samtliga aktörer arbetar efter samma 

spelregler och därmed inte riskerar att någon förstör för partneringandan. Även då 

framtida projekt väljer att endast inkludera vissa underentreprenörer i samarbetet kan 

det därmed kanske vara en god idé att se över hur övriga kan delges arbetsmetoden 

och partneringkonceptet. Möjligtvis behöver inte alla vara med i själva 

partneringavtalet för att ändå sträva efter ett gott samarbete i framtida 

partneringprojekt. 

 

 


