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Sammanfattning 
Titel:  Delaktighet och förtroende i partneringprojekt  

 – En fallstudie som belyser underentreprenörernas roll 

Författare: Ida Bonat och Emelie Mellåker 

Handledare:  Anders Billström  

Syfte:  Syftet med studien är att beskriva, förklara och förstå under-

entreprenörernas roll i partneringprojekt. Genom studien kompletteras 

befintlig forskning kring partnering som helhet och den hittills 

endimensionella bilden av underentreprenörers roll i partneringprojekt 

nyanseras. 

Frågeställning:  Vilken roll har underentreprenörerna i ett partneringprojekt? 

Metod:  Studien genomfördes med en abduktiv ansats och baseras på en 

litteraturstudie, som samlade in sekundärdata och skapade den 

teoretiska referensramen, och en kvalitativ fallstudie, där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes som samlade in primärdata 

och ligger till grund för empiri-kapitlet. Den empiriska studien baseras 

på ett urval av sex respondenter, alla aktörer i samma projekt, tre 

underentreprenörer, en huvudentreprenör och en projektledare. För att 

säkerställa att den empiriska studien besvarade frågeställningen och 

var relevant i förhållande till litteraturstudien gjordes ett 

operationaliseringsschema som användes vid utvecklandet av 

intervjuguiden. Intervjuerna transkriberades, kommenterades, 

kategoriserades och kodades. Empirin byggdes upp kring de teman 

som presenterades i den teoretiska referensramen. Analysarbetet 

skedde genom att systematiskt testa empiri mot teori. Studien har 

begränsade generaliseringsmöjligheter eftersom den endast utgår ifrån 

ett projekt. Den är dock inte menad att användas för att generalisera. 

Slutsats:  Studien kompletterar befintlig kunskap genom faktorerna delaktighet 

och förtroende som beskriver, förklarar och förstår 

underentreprenörers roll i den svenska byggindustrin. Studien kan 

användas av organisationer och individer som vill förstå 

underentreprenörens roll i ett partneringprojekt. Den kan också 

användas för att få en mer generell förståelse för partnering. Studien 

visar att formella medel inte är lika avgörande som tidigare forskning 

menar utan det är de informella medlen som har betydelse. 

Nyckelord: Byggsektorn, partnering, partneringprojekt, underentreprenör, 

delaktighet, förtroende, delade mål, delade risker, delade fördelar, 

teambuilding, kommunikation, konflikthantering 
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Abstract 
Title:  Participation and trust in a partnering project 

 – A case study of the role of sub-contractors 

Authors: Ida Bonat and Emelie Mellåker 

Supervisor:  Anders Billström  

Problem:  What role do sub-contractors have in a partnering project? 

Purpose: The purpose of the case study is to describe, explain and understand 

the sub-contractor’s role in a partnering project. The study will 

complement existing partnering research that is one-dimensional.  

Method:  The study had an abductive approach and was based on a literature 

study, which collected secondary data and created the theoretical 

framework, and a qualitative case study, where semi-structured 

interviews collected primary data and created the empirical chapter. 

The empirical study is based on interviews with six respondents, all 

participants in the same project, three sub-contractors, one main 

contractor and one project manager. To ensure that the empirical study 

answered the issue and is relevant in relation to the theoretical 

framework, an operationalization scheme was used in the 

development of the interview guide. The interviews were transcribed, 

commented, categorized and coded. The empirical study was built 

around the themes presented in the theoretical framework. The 

analysis was done by systematically testing the empirical material 

against the theories. The study has limited generalization possibilities 

since it only highlights one project but the study is not meant for 

generalization. 

Conclusion:  The case study complements existing knowledge through the factors 

participation and trust where the sub-contractors role is explained, 

described and understood in the Swedish construction industry. 

Organisations and individuals who want to understand the role of the 

sub-contractor in a partnering project can use the case study. It can 

also be used in a more general meaning to raise knowledge about 

partnering. The study shows that formal means are not as crucial as 

earlier research states; instead the informal means are the important 

ones. 

Keywords: Construction industry, partnering, partnering project, sub-contractor, 

participation, trust, shared objectives, shared risks, shared benefits, 

team building, communication, conflict management. 
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1. Inledning  
 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av problemen som föreligger i byggsektorn och hur 

partnering lyfts fram som en lösning på dessa. I problemdiskussionen följer en teoretisk 

diskussion kring partnering och kunskapsluckan ringas in. Därefter presenteras 

frågeställningen som kommer att löpa som en röd tråd genom uppsatsen. Uppsatsens syfte 

presenteras för att tydliggöra bidraget till forskningen. Avslutningsvis definieras de centrala 

begrepp som återkommer i uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

En dyster bild av den svenska byggsektorn har målats upp i kartläggningar de senaste 15 åren. 

Kostnaderna betraktas som för höga, kvaliteten anses vara undermålig, det sägs saknas 

miljötänk, konkurrensen tycks vara för liten och konflikterna bedöms vara för många. Det 

konstaterar ett antal utredningar och statliga rapporter som genomförts (SOU 2000:44; SOU 

2002:115; SOU 2009:6; Bröchner & Kadefors, 2009; Löfgren, 2014). En av anledningarna till 

dessa problem beror på dåligt samarbete mellan branschens aktörer (Löfgren, 2014; Bröchner 

& Kadefors, 2009; Ahlberg, Johansson, Klein, Person & Wikman, 2014). Branschen präglas 

av egoism och aktörerna saknar i regel förtroende för varandra.  

Partnering lyfts ofta fram som en lösning på ovan nämnda problem (e.g. Bröchner & 

Kadefors, 2009; NCC, 2014; Nyström, 2007). Partnering är ett arbetssätt som innebär 

samverkan, genom delaktighet och förtroende, mellan aktörerna i ett byggprojekt. Vissa 

menar att just delaktighet och förtroende mellan aktörerna är grundläggande för att 

överbrygga de problem som branschen idag brottas med (eg. Rhodin, 2002; Nyström, 2005). 

Wood och Ellis (2005) menar att partnering är det viktigaste steget i utvecklingen mot 

förbättrade byggprojekt.  

Partnering utvecklades ursprungligen för att förhindra dyra rättstvister i byggbranschen. I 80-

talets USA var det vanligt med dessa tvister mellan byggbranschens aktörer (Gransberg, 

Reynolds, & Boyd, 1999). Det fanns en naturlig motsättning mellan aktörerna och 

konflikterna kunde inte lösas utan rättslig inblandning. US Army Corps of Engineers var de 

som först introducerade begreppet partnering. De använde framgångsrikt partnering i sina 

projekt och tog därför fram en skrift för att sprida kunskapen till andra verksamheter (Carr, 

Edelman, & Lancaster, 1991). Skriften beskrev processen, men framförallt fördelarna med 

partnering. Edelman berättar (Carr et al., 1991, s 26): 

“Partnering offers a ray of hope in avoiding disputes and building cooperative relationships.” 

Fritt översatt: Partnering ger en strimma hopp för att undvika tvister och bygga samverkan. 

På 90-talet nådde partnering Storbritannien som också präglades av tids- och 

kostnadskrävande tvister i byggbranschen (Beach, Webster, & Campbell, 2005). Det var 

genom en rad statliga rapporter, men framförallt Latham- (1994) och Egan-rapporterna 

(1998), som partnering fick sitt genombrott (Nyström, 2007). De offentliga verksamheterna i 

Storbritannien blev därigenom i princip tvungna att använda partnering och sedan dess har 

partnering mer eller mindre setts som den rådande formen på marknaden (The UK Cabinett 

Office, 2011). 
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I Sverige har partnering haft svårare att slå igenom, förutsättningarna här är annorlunda. 

Partnering används endast i ungefär 30 procent av byggprojekten i Sverige (Josephson, 2013). 

Det beror i huvudsak på två faktorer, där Sverige skiljer sig från länder där partnering är mer 

utbrett; konflikthantering i byggprojekten och vem som är den pådrivande aktören för 

partnering. I Sverige tenderar vi att lösa konflikterna själva, snarare än att vidta rättsliga 

åtgärder (Kadefors, 2004). Sverige präglas av informell kultur, där vi kompromissar hellre än 

bråkar. Dyra rättstvister är således inte en drivkraft för partnering. Utvecklingen mot 

partnering har i Sverige drivits av huvudentreprenörerna, till skillnad från andra länder där 

staten och byggherrarna varit de drivande parterna (Nyström, 2007). Det finns därför en viss 

misstänksamhet mot partnering, att partnering bara är ett sätt för huvudentreprenörerna att 

tjäna pengar på bekostnad av konsulter, underentreprenörer och leverantörer. De två 

faktorerna, skillnaderna i konflikthantering i byggprojekten och vem som är den pådrivande 

aktören, gör tillsammans att partnering inte nått samma framgång i Sverige som i till exempel 

USA och Storbritannien. 

Trots att partnering har haft svårt att slå igenom i Sverige, hävdar många att partnering är ett 

nödvändigt steg i den svenska byggbranschens utveckling (Löfgren & Wikforss,       

 r chner    adefors         r chner et al., 2002). Även om konflikterna i Sverige inte leder 

till rättstvister, existerar de och kostar tid och pengar, och även om utvecklingen av partnering 

drivs av huvudentreprenörer, vinner alla aktörer på utvecklingen. De rapporter som behandlar 

den svenska byggindustrin, beskriver hur egoism och brist på förtroende mellan aktörerna 

präglar branschen (SOU 2000:44; SOU 2002:115; SOU 2009:6; Bröchner & Kadefors, 2009; 

Löfgren, 2014). Kadefors (2004) menar att partnering, och erfarenheterna från andra länder, 

kan leda till fördelar även för den svenska byggsektorn.   

1.2 Problemdiskussion 

Partnering har sitt ursprung i andra, mer välkända, teorier. Partnering är egentligen ett led i 

utvecklingen att bilda strategiska allianser mellan aktörer och har starka kopplingar till Supply 

Chain Management (SCM), Total Quality Management (TQM) och därigenom 

managementteorin Kaizen. Enligt Gransberg et al. (1999) och Naoum (2003) är partnering 

byggindustrins svar på TQM. Partnering syftar till att bilda en strategisk allians mellan 

projektets aktörer, vilket är nyckeln till att skapa den process av ständiga förbättringar och 

kundnöjdhet som TQM innebär (Naoum, 2003).  

För att bilda den strategiska alliansen krävs alla aktörers delaktighet i projektet och förtroende 

för varandra. Delaktighet och förtroende är på så sätt centrala begrepp i partnering. Black, 

Akintoye och Fitzgerald (2000) kom i sin studie fram till att förtroende och delaktighet är 

nödvändigt för att nå ett framgångsrikt partneringprojekt. Förtroende har av många 

identifierats som en faktor med stor betydelse för partnering (Cheng & Li, 2000; Doloi, 2009; 

Laan, Noorderhaven, Voordijk & Dewulf, 2011; Wong & Cheung, 2004; Kadefors, 2004). 

Delaktighet, ibland som engagemang (commitment) eller inflytande (influence), är också 

ständig återkommande i litteraturen (e.g. Eriksson & Kalafan, 2007; Bresnen & Marshall, 

2000c; Beach et al., 2005). Begreppen delaktighet och förtroende återfinns i forskningen från 

de flesta länder. 

Utvecklingen av partnering har kommit olika långt i olika länder, det blir tydligt när forskning 

mellan länderna jämförs. Forskningen kring partnering har hittills koncentrerats till USA, 

Storbritannien, Hongkong och jämförelsevis lite forskning har bedrivits i Sverige. Svensk 

forskning motsvarar ungefär 25-30 procent av den forskning som genomförts i USA, 

Storbritannien och Hongkong (Chan, Chan, Hong & Yueng, 2012). Kadefors (2004) och 
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Rhodin (2002) är två forskare som fokuserat på den svenska byggsektorn. Kadefors (2004) 

undersökte förtroende och relationer, främst mellan beställare och huvudentreprenör. Rhodin 

(2002) studerade partnering som en kraft för förändring. Det är av vikt att fortsätta studera 

partnering i Sverige för att komplettera den befintliga forskningen och öka förståelsen för 

begreppet. Att Sverige ligger efter i partneringforskningen beror på att det här är ett 

jämförelsevis nytt begrepp. Även om teorin om partnering anses vara relativt ung även globalt 

(Bresnen & Marshall, 2000a; Cheng, Li & Love, 2000). 

Partneringforskningen begränsas till de senaste 20-25 åren och kan delas in i olika kategorier 

beroende på vilket område de behandlar. I en litteraturstudie kring forskningen om partnering 

(Chan et al., 2012) sammanfattas forskning mellan åren 1989 och 2009. Litteraturstudien 

identifierar nio kategorier som forskningen kretsar kring: (1) Teorier och modeller; (2) 

Prestationsmätning och utvärdering; (3) Fördelar, incitament för genomförande; (4) Problem 

och hinder för genomförandet; (5) Centrala framgångsfaktorer; (6) Strategier och 

rekommendationer för genomförandet; (7) Översyn av utveckling och tillämpning; (8) 

Förstudier/genomförbarhetsstudier; och (9) Tillämpning genom hela byggkedjan. Byggkedjan 

består av de aktörer som är inblandade i projektet, från början till slut, till exempel beställare, 

projektledare, huvudentreprenör, leverantörer och underentreprenörer. Teorier och Modeller 

är det jämförelsevis mest utvecklade området, där flest studier genomförts. Tillämpning av 

partnering genom hela byggkedjan är det område som studerats minst, där finns det mest 

utrymme för komplettering. Forskning som genomförs idag och framöver torde således 

fokusera på att fylla den kunskapsluckan, hur partnering tillämpas genom hela byggkedjan. 

Vilket också blir utgångspunkten för den här studien. 

I likhet med Chan et al. (2012) hävdar många forskare att det saknas adekvat forskning kring 

underentreprenörernas roll i partneringprojekt. Partnering anses innebära samverkan mellan 

alla aktörer i ett byggprojekt (eg. Naoum, 2003; Wong & Cheung, 2004; Lui, 2009; Xie, Wu, 

Luo & Hu, 2010), trots detta har tidigare studier nästan enbart fokuserat på byggherrens och 

huvudentreprenörens roller och relationen mellan dem (Bresnen & Marshall, 2000a). Det är 

först de senaste tio-femton åren som forskare har studerat partnering genom hela byggkedjan, 

det vill säga inkluderat underentreprenörer i studierna (Chan, et al., 2012). De vetenskapliga 

artiklar som finns att tillgå är få till antalet. Efterfrågan på vidare forskning kring 

underentreprenörerna är därför stor för att förstärka och fördjupa forskningsområdet (e.g. 

Kaluarachchi & Jones, 2007; Liu, 2009; Sze, Kumaraswamy, Wong, Yeung & Rahman, 2003; 

Chan et al., 2012). 

Den forskning som finns ger en endimensionell bild av underentreprenörernas roll. 

Forskningen har endast utgått från underentreprenörernas eget perspektiv på deras roll (eg. 

(Dainty, Briscoe & Millet, 2001a; 2001b; Packham, Thomas, & Miller, 2003; Errasti, Beach, 

Oyarbide & Santos, 2007) och inte hur de andra aktörerna i partneringprojekt ser på 

underentreprenörernas roll. För att leverera en rättvisande bild av underentreprenörernas roll i 

partneringprojekt krävs att forskningen tar ett helhetsgrepp och anlägger flera perspektiv. Hur 

resonerar andra aktörer, till exempel huvudentreprenörerna och projektledare, kring 

underentreprenörernas roll?  

Den tillgängliga forskningen kring underentreprenörernas roll ger inte en fullständig 

förståelse för underentreprenörernas roll, men indikerar att underentreprenörerna inte är 

delaktiga, känner förtroende eller blir betrodda. Partnering förefaller inte tillämpas genom 

hela byggkedjan. Det råder brist på spridning av samverkan nedåt i byggkedjan (Bresnen & 

Marshall, 2000a). Underentreprenörerna integreras inte i projektet, de deltar inte i 

beslutsfattande och effekterna av besluten når dem inte. Dainty et al., (2001a) menar att det 
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beror på sektorns traditionellt hierarkiska synsätt som vertikalt differentierad, vilket resulterar 

i en underordnad position för underleverantörer inom hierarkin. Följaktligen blir relationen 

mellan beställare och huvudentreprenör och underentreprenörer ofta ansträngd och 

kontradiktorisk. Underentreprenörerna blir till svaga länkar, och en svag länk kan förstöra 

hela kedjan (Packham, et al., 2003). 

I Sverige har ytterst få studier om underentreprenörens roll genomförts. En studie belyste hur 

upphandlingsförfarandet påverkar underentreprenörernas deltagande i innovationsskapande 

(Eriksson, Dickinson, Khalfan, 2007). Den handlar om upphandlingsfasen, hur 

underentreprenörer väljs, och inte hur de därefter faktiskt integreras i projektet. Tillsammans 

med forskning utav Kadefors (2004) och Rhodin (2002) indikerar Eriksson et al., (2007) att 

underentreprenörerna i Sverige har en annan roll än i övriga världen. Underentreprenörerna 

integreras mer i projekten och känner både delaktighet och förtroende, även om det i Sverige 

finns utrymme för förbättringar. Eftersom ingen av dessa tre studier specifikt undersökt 

underentreprenörernas roll i projektet, finns det utrymme för kompletterande forskning. 

Vidare studier i ämnet efterfrågas därför i de tre rapporterna. 

Underentreprenörernas roll behöver förtydligas för att skapa förståelse för partnering som 

helhet. Underentreprenörerna är de som utför den största delen av det praktiska arbetet. Sze, 

Kumaraswamy, Wong, Yeung och Rahman (2003) beskriver dem som projektgruppens 

frontlinje. Det är underentreprenörerna som omvandlar abstrakt information i form av 

brukarens behov, beställarens önskemål och huvudentreprenörens krav till någonting konkret. 

Det viktigt att studera huruvida de är delaktiga i projektet och känner förtroende för de andra 

aktörerna och vice versa. Är inte alla aktörer delaktiga och känner förtroende för varandra 

finns inte möjlighet för samverkan, som är syftet med partnering. Att överse 

underentreprenörernas perspektiv och del i projektet gör dem till en svag länk (Sze et al., 

2003). Att därför beskriva, förklara och skapa förståelse för deras roll är nödvändigt för att 

förstå partnering.  

Underentreprenörerna är inte bara betydelsefulla för att skapa förståelse för partnering som 

helhet, utan också för huvudentreprenörernas att hantera den osäkerhet som råder 

byggbranschen. Huvudentreprenörerna använder dem som ett sätt att hantera instabiliteten i 

byggkonjunkturen (Dainty, et al., 2001b). Byggsektorn är föränderlig och påverkas av den 

rådande konjunkturen. Huvudentreprenörerna kan inte själva stå för nödvändig personal och 

utrustning när högkonjunktur blir lågkonjunktur, då går de i konkurs. Istället köper de upp 

delar av arbetet av underentreprenörer, på så sätt är de flexiblare för konjunkturförändringar 

eftersom att fasta kostnader blir till rörliga.  

Underentreprenörerna får på så sätt också påverkan på projektets utgång. Hur stor del av 

projektet som utförs av underentreprenörer skiljer sig åt mellan olika projekt. Generellt är det 

ungefär 75-80 procent av det totala arbetet i ett projekt som utförs av underentreprenörer 

(Eriksson, et al., 2007). Projektets framgång eller misslyckande, och vinst eller förlust, kan i 

slutändan bero på hur dessa underleverantörer utfört sitt arbete. Det är dem som utför den 

största delen av arbetet och har störst möjlighet att påverka utgången. Därför är det viktigt att 

förstå underentreprenörernas roll i partneringprojekt. 

Mot bakgrund av ovan förda diskussion, förefaller det naturligt att denna studie undersöker 

underentreprenörers roll i partneringprojekt i Sverige med utgångspunkt i delaktighet och 

förtroende. Svensk forskning kring partnering i allmänhet är knapphändig. Internationellt 

saknas forskning kring underentreprenörernas roll, särskilt utifrån flera aktörers perspektiv. 

Forskning kring underentreprenörernas roll i Sverige är, utifrån de förstudier som ligger till 

grund för denna uppsats, få. Även om delaktighet och förtroende är grundläggande i 
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partneringprojekt, har de ännu inte studerats i förhållande till underentreprenörerna, än mindre 

i Sverige. Att undersöka underentreprenörers roll i partneringprojekt i Sverige med 

utgångspunkt i delaktighet och förtroende innebär att en kunskapslucka fylls. Att fylla denna 

lucka är viktigt för att öka förståelsen för partnering. Det går inte att förstå partnering om inte 

alla delar är utredda, där underentreprenörernas roll är en del. 

1.3 Frågeställning 

Vilken roll har underentreprenörerna i ett partneringprojekt? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas roll i 

partneringprojekt. Genom studien kompletteras befintlig forskning kring partnering som 

helhet och den hittills endimensionella bilden av underentreprenörers roll i partneringprojekt 

nyanseras. Att undersöka underentreprenörernas roll är nödvändigt för att utveckla en mer 

holistisk bild av partnering.  

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Partnering 

Det finns ingen vedertagen definition på partnering, även om många beskrivningar kretsar 

kring samma ord: samverkan (e.g. Doloi, 2009; Dubois & Gadde, 2010; Ellis & Wood, 2005; 

Nyström, 2007). 

Avsaknaden av en allmänt vedertagen definition av begreppet kan upplevas som ett problem 

eller en möjlighet. Rhodin (2002) föreslår att låta partnering vara fortsatt odefinierat. Genom 

att låta ett begrepp vara odefinierat blir det lättare att upptäcka nya perspektiv, relationer och 

fenomen. Ett odefinierat begrepp låter dörrarna stå öppna för nya intryck, till skillnad från ett 

definierat begrepp som stänger dörrar. Istället får begreppet sin betydelse i varje enskilt 

sammanhang det existerar i och påverkas av. Begreppet partnering är på så sätt ett 

föränderligt koncept som kan användas som en vägvisare snarare än ett ramverk som sätter 

gränser. Denna studie kommer därför att, likt Rhodin (2002), låta begreppet vara odefinierat 

för att på så sätt vara öppen för nya perspektiv och intryck.  

Partneringprojekt är byggprojekt som drivs genom partnering, samverkan, istället för som 

traditionella projekt som snarare kan uppfattas som ett stafettlopp, där aktörerna lämnar över 

till varandra efter att deras respektive uppgift är avklarad. Det traditionella projektet kan ses 

som en mängd små individuella projekt. Ett partneringprojekt kan ses som ett, gemensamt, 

projekt. 

Definitionen från Construction Industry Board i England 1997 är den vanligaste 

förekommande och därför kommer studien att anta denna (e.g. Chan et al., 2012, s.83):  

“Partnering is a structured management approach to facilitate team working across contractual 

boundaries.” 

Fritt översatt: Partnering är ett strukturerat arbetssätt för att stödja lagarbete över 

kontraktsgränser. 

1.5.2 Aktör 

Aktörerna i den här uppsatsen är de organisationer som är en del av byggkedjan, snarare än de 

enskilda individerna. De olika aktörer som förekommer i studien är beställare, projektledare, 
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huvudentreprenörer, underentreprenörer, brukare och leverantörer. De som intervjuas 

representerar sin roll/organisation snarare än sin egen person. 

1.5.3 Underentreprenör 

I branschens egen ordbok, Begrepp i bygg- och fastighetssektorn, definieras under-

entreprenörer som (Christiansson, Hansson, & Olander, 2009, s. 114):  

”Den som inom arbetsområdet utf r entreprenad åt entreprenören. Arbetet innehåller normalt 

en tjänst och inte bara leverans av material.” 

1.5.4 Delaktighet 

Aktiv medverkan och upplevt inflytande i projektet. 

Aktiv medverkan är inkluderat då det förekommer i de flesta definitioner. Möjligheten att delta 

är inte samma sak som att faktiskt delta. Upplevt inflytande är den andra delen. Det räcker inte 

med att en aktör säger sin åsikt, om denna åsikt varken värderas eller bemöts är delaktigheten 

bara en illusion. 

1.5.5 Förtroende 

Den här studien baseras på Laans et al., (2011, s. 99) definition av förtroende: 

”An expectation that things or people will not fail us, or the neglect or lack of awareness of 

the possibility of failure, even if there are perceived opportunities and incentives for it.” 

Fritt översatt: En förväntan att saker eller människor inte sviker, ignorerar eller saknar 

medvetenhet kring uppkomsten av ett misslyckande, även om det finns möjligheter och 

drivkrafter för det. 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en diskussion kring hur partnering skapar 

delaktighet och förtroende, som är centrala begrepp för partnering. Därefter följer 

beskrivningar av de formella verktygen för delaktighet, delade mål, delade risker, delade 

fördelar, förtroende, teambuilding, kommunikation och konflikthantering. Den teoretiska 

referensramen avslutas med en analysmodell och en beskrivning av denna. 

 

2.1 Förutsättningar 

Partnering ämnar skapa samverkan, för att samverkan ska uppstå krävs en miljö som gör att 

aktörerna känner delaktighet i projektet och förtroende för de andra aktörerna. Byggprojekt är 

begränsade i tid och består av aktörer som ofta inte har någon tidigare relation till varandra. 

Delaktighet och förtroende byggs upp över tid, något som ofta inte finns i byggprojekt. För att 

samverkan ändå ska kunna uppstå kan partnering konstruera en miljö som gör att aktörerna 

känner delaktighet och förtroende ändå (e.g. Bresnen & Marshall, 2000b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Partnering skapar en miljö som gör att aktörerna känner delaktighet och förtroende 

2.2 Delaktighet 

Delaktighet som aktiv medverkan 

Den lexikala definitionen av delaktighet finnes i Stora svenska ordbok (Köhler & Messelius, 

1996): ”Aktiv medverkan eller medansvar”. Det räcker inte att vara inbjuden att närvara, utan 

man måste aktivt delta/medverka. En aktör är således delaktig, till exempel i ett möte, om 

denne aktivt medverkar (pratar, lyssnar och interagerar). 

Delaktighet som engagemang 

Delaktighet kan också ses som det synliga uttrycket för engagemang. Delaktighet beskriver 

effekter av eller orsaker till engagemang (Pfeffer & Veiga, 1999). Vilket stämmer väl överens 

med den forskning som denna studie baseras på, där det engelska begreppet commitment är 

återkommande (eg. Brensen & Marshall, 2000a & 2000c; Beach, et al., 2005). Begreppen 

ligger nära varandra, och commitment i litteraturen beskrivs som (Meyer & Allen, 1997): 
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”viljan hos en individ att ägna energi och lojalitet till ett projekt.” Vilket åtminstone snuddar 

vid delaktighet. 

Delaktighet som inflytande 

Andra definitioner av delaktighet inbegriper också ett visst mått av inflytande. NE (2015): 

”Aktiv medverkan, eller medansvar, ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta, ha 

medinflytande.”  änslan av att influera är en viktig aspekt av delaktigheten. En aktör är 

således delaktig, till exempel i ett möte, om denne upplever sig ha inflytande under mötet (blir 

lyssnad på och värdesatt). 

Delaktighet i den här studien 

Baserat på de tidigare presenterade definitionerna och synsätten på begreppet delaktighet är 

den här studiens definition av delaktighet: 

Aktiv medverkan och upplevt inflytande i projektet. 

Aktiv medverkan är inkluderat då det förekommer i de flesta definitioner. Möjligheten att delta 

är inte samma sak som att faktiskt delta. Upplevt inflytande är den andra delen. Det räcker inte 

med att en aktör säger sin åsikt, om denna åsikt varken värderas eller bemöts är delaktigheten 

bara en illusion. 

Delaktighet skapas i partnering genom att alla aktörer deltar på lika villkor, har samma 

förutsättningar och samma möjligheter. Det är en grundläggande förutsättning för partnering. 

Denna typ av rättvisa är ständigt återkommande i litteraturen (e.g. Bresnen & Marshall, 

2000a; Packham et al., 2003; Eriksson, Nilsson & Atkin, 2008; Eriksson et al., 2007; Wood & 

Ellis, 2005). Denna delaktighet skapas genom delade mål, risker och fördelar mellan 

partneringprojektets aktörer, vilket knyter starka band dem emellan (ibid.). De är medarbetare 

istället för motparter. Dainty et al. (2001a) förklarar det som att ett involverande klimat, där 

alla är jämställda och delaktiga, gör att aktörerna i partneringprojektet skapar en strategisk 

allians. 

Den strategiska alliansen motverkar att motsättningar mellan aktörerna uppstår. Om projektet 

är win-win för alla aktörer skapas inte den konkurrenssituation inom projektet som 

traditionellt präglat relationerna i byggprojekt (Beach et al., 2005). När aktörerna har olika 

förutsättningar och mål driver de alla sin egen agenda i första hand. Hur kan jag maximera 

min fördel? Hur kan jag minimera min risk? Har de istället samma agenda kommer de 

naturligt att arbeta sida vid sida, istället för mot varandra, då det inte finns någonting att 

konkurrera om. Istället blir utgångspunkten: Hur kan vi maximera vår fördel? Hur kan vi 

minimera vår risk?, eftersom alla, oavsett omständigheter, delar lika på följderna. Den 

gemensamma agendan hos aktörerna gör att delaktigheten ökar (Eriksson, et al., 2007). 

Den gemensamma agendan bygger på ett visst mått av kompromissande. Aktörerna gör 

avvägning mellan opportunism och långsiktig vinning, hur mycket aktören är villig att ge upp 

sina egna mål eller avsikter, för att öka positiva resultat för andra (Davis & Love, 2011). 

Genom delaktighet ska denna avvägning göras lätt för aktörerna i ett 

partneringprojekt. Delade mål tas fram gemensamt och delandet av risker och fördelar måste 

vara självklart (Beach et al., 2005).  
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Figur 2. Partnering skapar delaktighet genom delade mål, delade risker och delade fördelar. 

Empiriska studier, där underentreprenörerna intervjuats, visar att denna typ av delaktighet i 

regel saknas. Någon rättvisa finns inte då underentreprenörerna ofta känner sig svaga i 

förhållande till huvudentreprenör och beställare. Wood och Ellis (2005) beskriver hur 

underentreprenörer upplever att huvudentreprenören har större makt, i till exempel 

förhandlingar. Beställaren står också över dem i hierarkin, då det traditionellt är den som 

betalar som också bestämmer (Wood & Ellis, 2005; Packham et al. 2003). Även Eriksson et 

al. (2008) kom i sin studie fram till att underentreprenörer inte är delaktiga i beslutsfattande. 

Huvudentreprenörerna var ovilliga att skapa ett inkluderande och inbjudande klimat gentemot 

underentreprenörerna (Eriksson et al., 2007; Dainty et al., 2001b). Det framkom att 

huvudentreprenörer verkade vara omedvetna om underentreprenörers potential för att skapa 

värde för projektet. Underentreprenörernas kunskap och erfarenhet ansågs inte vara till nytta 

för projektet av huvudentreprenör och beställare (Dainty et al., 2001b). Därför inkluderades 

de inte heller. 

2.2.1 Delade mål  

Att aktörerna i projektet delar samma mål är ett viktigt element inom partnering (Naoum, 

2003; Kadefors, 2004; Swan & Khalfan, 2007). Delade mål är mål som utformats gemensamt, 

accepterats av alla och arbetet i projektet sker mot de målen (Swan & Khalfan, 2007; Davis & 

Love, 2011). Delade mål bland ett projekts aktörer är direkt relaterade till projektets 

prestation. Att hålla tidsplan och budget är mer sannolikt för projekt som har gemensamma 

mål (McComb, Green, & Compton, 1999). Gemensamma mål underlättar för och uppmuntrar 

till samarbete. Aktörerna får genom de gemensamma målen en förståelse för i vilken riktning 

de måste gå för att slutföra projektet (Davis & Love, 2011), Det finns en riktning och alla 

aktörerna vill dit, att då samarbeta för att nå dit blir ett naturligt steg. Det får, som tidigare 

nämnts, positiva effekter för resultatet. Motsättningar mellan aktörerna förhindras och det 

sparar tid och pengar. Aktörerna hamnar inte i samma utsträckning i situationer där deras 

olika mål står i strid med varandra och den typen av konflikter behöver då heller inte hanteras. 

Alla aktörers deltagande och accepterande är en förutsättning för utvecklingen av 

gemensamma mål. Davis och Love (2011) beskriver hur öppenhet, ärlighet och viljan att dela 

är en nödvändighet vid utvecklandet av gemensamma mål. Alla aktörer måste komma till tals 

och ha lika stort inflytande. Det är viktigt att alla aktörer känner till och respekterar varandras 

behov och intressen (Kadefors, 2004). Genom att aktörerna tillsammans tar fram målen är det 

troligare att de uppfylls. 
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Tanken är att de gemensamma målen utformas på ett sådant sätt att aktörernas individuella 

mål bäst uppnås (Rhodin, 2002). På så sätt uppstår inte konflikter mellan de gemensamma 

målen och aktörernas egna. Om de individuella målen tillgodoses i möjligaste mån är det 

lättare att få aktörerna delaktiga (Rhodin, 2002). Då behöver aktörerna inte göra avvägningen 

mellan sina egna intressen och gruppens. 

Ett så kallat gemensamt måldokument tas fram och signeras av alla aktörer. Signerandet ansas 

ha viktig symbolisk betydelse (Rhodin, 2002). Genom att dokumentet signeras känner sig 

aktörerna automatiskt mer manade att hålla sitt löfte. Ofta är målen dels traditionella konkreta 

mål som fokuserar på relationer, arbetssätt och resultat, men lika stor del är mer abstrakta mål 

kring värderingar och visioner. 

Utifrån den forskning som bedrivits med utgångspunkt i underentreprenörers perspektiv, 

framkommer det att underentreprenörerna sällan deltar i framtagandet av gemensamma mål. I 

en studie av Sze et al. (2003) visade det sig att vissa underentreprenörer inte var medvetna om 

att de deltog i ett partneringprojekt förrän de var på arbetsplatsen. Detta eftersom de, bland 

annat, inte medverkade vid framtagningen av projektets mål. Andra studier visar hur 

underentreprenörerna upplever att de inte har inflytande att påverka utformningen av målen 

(Dainty et al., 2001b). Huvudentreprenörerna tog ingen hänsyn till underentreprenörernas 

intressen och fattade beslut över deras huvuden. Underentreprenörerna förväntades av 

huvudentreprenör och beställare att acceptera och genomföra vad de meddelade. 

2.2.2 Delade risker 

Riskfaktorn i byggprojekt är hög och osäkerhet är vanligt, oftast riskeras förseningar och 

ökade kostnader. Riskerna beror bland annat på att varje byggobjekt i regel är unikt och bara 

byggs en gång (Zavadskas, Turskis & Tamošaitiene, 2010). Det gör det svårt att ta med sig 

erfarenheterna från ett projekt till nästa projekt eftersom skillnaderna är så stora. Ännu större 

riskfaktor är det faktum att varje projektgrupp är unik och tillfällig (Laan et al., 2011; Rahman 

& Kumaraswamy, 2002). Byggprojekt involverar många olika aktörer, som kommer till 

projektgruppen med olika kunskap och erfarenhet och kanske aldrig har samarbetat tidigare. 

Aktörerna kan ha olika uppfattning kring till exempel ansvar eller tillvägagångssätt. Det kan 

orsaka konflikter som i sin tur leder till kostnadsöverskridanden (Zavadskas et al., 2010). 

För att hantera byggsektorns risker är ett element av partnering att aktörerna i projektet delar 

rättvist på de risker som projektet innebär. Delade risker är i regel ekonomiska risker, i form 

av oförutsedda kostnader som inte budgeterats för. Rättvist fördelad risk är något som lyfts 

genomgående i litteraturen (eg. Rahman & Kumaraswamy, 2002; 2005; Laan et al., 2011; 

Doloi, 2009). Genom att dela på riskerna skapas den delaktighet som partnering eftersträvar. 

Om ett partneringprojekt delar risk mellan aktörerna leder det till en positiv spiral av 

deltagande (Laan et al., 2011).  Aktörerna sitter i samma båt och hanterar riskerna 

tillsammans, istället för att försöka skjuta över dem på varandra. 

Den delade riskhanteringen regleras vanligen i kontrakt. Skulder, ansvar, skyldigheter och 

rättigheter för varje aktör fördelas i kontraktet. Alla aktörer vet vilket ansvar de har, vilka 

risker de står inför och vilka konsekvenser som kan bli aktuella. Därav minskar utrymmet för 

missförstånd, konkurrens och konflikter. Detta specifika tillvägagångssätt som ger struktur 

och riktlinjer för projektets riskhantering kallar Flanagan, Jewell och Johansson (2007) för 

formell riskhantering. Gruppen skapar tillsammans ett ramverk för riskhanteringen som 

tydliggör aktörernas roller. Rahman och Kumaraswamy (2002; 2005) och Doloi (2009) menar 

att viljan till delad risk mellan aktörerna till lika stor del baseras på relationer och förtroende 

snarare än tvingande avtalsförpliktelser. Därför är det så viktigt att kontraktet verkligen tas 



Delaktighet och förtroende i partneringprojekt – En fallstudie som belyser underentreprenörernas roll 

 

16 
 

fram gemensamt och bygger på samtliga aktörers bidrag.  

Forskning som fokuserar på underentreprenörernas roll i partneringprojektet visar att 

underentreprenörerna i regel tar en större risk än de andra aktörerna (Dainty et al., 2011b; Sze 

et al., 2003). Riskerna fördes vidare nedåt i byggkedjan, från huvudentreprenör och beställare 

till underentreprenörer. Det var underentreprenörerna som tvingades anpassa sig när 

förändringar krävdes. Det var också underentreprenörerna som tvingades ta de extra kostnader 

som då uppstod. Detta skapade ett missnöje bland underentreprenörer. De såg inte hur 

partnering kunde ge dem någonting. Partnering tvingade dem att ta en större risk, en risk de 

inte var bekväma med att ta. Istället blev huvudentreprenörerna de stora vinnarna, deras 

lönsamhet förbättrades eftersom underentreprenörerna var med och delade kostnader och 

risker (Dainty et al. 2001b; Eriksson et al., 2007). Detta skapade en riskaversion hos 

underentreprenörerna. 

2.2.3 Delade fördelar  

Förutom att dela på riskerna, innebär partnering också att aktörerna delar på fördelarna. 

Fördelar är i regel ekonomiska, så som lägre kostnader och förbättrade vinstmarginaler (e.g. 

Wood & Ellis, 2005; Dainty et al., 2001b; Packham et al., 2003). Att dela fördelar är en 

nödvändighet för att uppnå det stadie av delaktighet som partnering innebär (Bresnen & 

Marshall, 2000c). Genom att aktörerna arbetar tillsammans ska projektet till en lägre 

kostnad bli färdigt tidigare, något som aktörerna tjänar på. Det bygger på rättvisa, att alla 

aktörer har samma förutsättningar att, efter avslutat projekt, gå därifrån som vinnare. Denna 

typ av rättvisa är ett återkommande begrepp i litteraturen och har diskuterats tidigare (se 2.2 

Delaktighet) (e.g. Doloi, 2009; Rahman & Kumaraswamy, 2002; 2005).   

För att uppnå delade ekonomiska fördelar bland partneringprojektets aktörer är första steget 

öppen/delad ekonomi dem emellan. Det betyder att aktörerna löpande ska redovisa alla sina 

kostnader och fakturor med eventuella rabatter, samt deras påslag/marginaler (med andra ord 

deras vinst) (Laan et al., 2011). Aktörernas fulla insyn i varandras och den gemensamma 

ekonomin skapar delaktighet (Naoum, 2003). De vet vad de andra aktörerna omsätter, tjänar 

och förlorar och det finns ingen plats för misstänksamhet eller opportunism. Att aktörerna har 

tillgång till varandras ekonomier är en grundläggande förutsättning för att de delade 

fördelarna ska få genomslagskraft. Om aktörerna inte säkert vet huruvida de andra aktörerna 

faktiskt delar med sig av sina fördelar, är risken stor att de, för säkerhets skull, väljer att 

tillskansa sig så mycket som möjligt själva.  

Nästa steg är att utforma hur fördelarna ska fördelas. Det görs ofta genom kontrakt, 

incitament eller bonussystem (Naoum, 2003; Rhodin, 2002). De ska vara utformade på ett 

sådant sätt att aktörerna har ett stort intresse för projektets framgång (Kadefors, 2002). 

Meningen är att win-win för aktörerna ska uppstå. Alla ska vara nöjda med fördelningen. 

Avtalen innehåller vanligtvis ett riktpris och eventuella avvikelser från det ursprungliga priset 

delas procentuellt mellan aktörerna (Bresnen & Marshall, 2000c). Det kan till exempel vara 

50/50 mellan beställare och övriga aktörer (Bresnen & Marshall, 2000c).  

Empiriska studier kring hur underentreprenörerna tar del av projektets fördelar visar att 

underentreprenörerna förbises. Det är främst beställare och huvudentreprenörer som delar på 

fördelarna som partnering innebär, de når inte underentreprenörerna (Dainty et al., 2001b; Sze 

et al., 2003; Packham et al., 2003). Forskningen visar hur den öppna ekonomin används av 

huvudentreprenörerna för att pressa underentreprenörerna att hålla kostnaderna nere (Dainty 

et al., 2001b; Sze et al., 2003). Samtidigt, när besparingar görs, får inte underentreprenörerna 

ta del av detta (Sze et al., 2003). Resultatet blir att underentreprenörerna inte vill vara 
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delaktiga, ”What they want was to work, and then pick up a pay check.” (Sze et al., 2003, s. 

111). Packham et al. (2003) förklarar att underentreprenör inte engagerar sig i 

partneringprojekt, så länge de inte upplever några fördelar med det.  

2.3 Förtroende 

Kadefors (2004, s. 176) definierar förtroende som ett "psykologiskt tillstånd där sårbarheten 

gällande de positiva förväntningarna som finns på en annans beteende måste accepteras". 

Medan Laan et al., (2011, s. 99) definierar förtroende som en "förväntning att saker eller 

människor inte sviker, ignorerar eller saknar medvetenhet kring uppkomsten av ett 

misslyckande, även om det finns möjligheter och drivkrafter för det". Dolois (2009, s. 1102) 

definition innebär att "förtroende driver framgång snarare än att förtroende tvingas fram 

genom kontrakt mellan aktörer".  

 

Finns förtroende kommer aktörer att mer spontant inleda samverkan med varandra utan att 

fundera över vilka dolda motiv motparten kan ha (Kadefors, 2004). Partnering är ett arbetssätt 

som stödjer lagarbete över kontraktsgränser, vilket innebär att samverkan uppstår utöver det 

som är nedskrivit i ett kontrakt. Därför har Laans et al., (2011, s. 99) definition av förtroende 

valts: 

Fritt översatt: En förväntan att saker eller människor inte sviker, ignorerar eller saknar 

medvetenhet kring uppkomsten av ett misslyckande, även om det finns möjligheter och 

drivkrafter för det. 

 

Byggprojekt består av aktörer som ofta inte har någon tidigare relation till varandra. 

Förtroende har svårt att skapas i projekt då de endast är temporära och innefattar olika aktörer, 

därför behöver förtroendeskapande faktorer ha stort fokus (Laan et al., 2011). Personer går in 

i nya relationer med en nivå av förtroende för andra som beror på erfarenheter personen har 

av samverkan men även på vad som är förutbestämt gällande partnering i projektet (Doloi, 

2009). I en situation går det att lita på en person medan det i en helt annan situation kan finnas 

problem med att lita på densamma (Kadefors, 2004).   

 

Förtroende i ett partneringprojekt skapas av flera faktorer. Huvudentreprenörer utnyttjar 

underentreprenörer för att klara sig igenom den ostabila byggkonjunktur som kan drabba ett 

projekt (Dainty et al., 2001b). Ekonomiska incitament är ingen garanti att samverkan mellan 

aktörer uppstår, utan mjuka faktorer, så som förtroendeskapande, borde få större utrymme i att 

nå samverkan i partneringprojekt eftersom pengar inte skapar stabila relationer (Eriksson et 

al., 2007; Eriksson et al. 2008). Rahman och Kumaraswamy (2008) och Eriksson et al. (2008) 

tar upp teambuilding och kommunikation som två faktorer som är viktiga för att förtroende 

ska skapas. Även Wong och Cheung (2004) har kommunikation som en förtroendebyggande 

faktor. Konflikter är vanligt i byggbranschen (Bröchner et al., 2002), vilket gör att förtroende 

har svårare att etablera sig (Wong & Cheung, 2004). Därför är konflikthantering en faktor 

som skapar förtroende. Även Kadefors (2004) föreslår att konflikthantering är en faktor som 

leder till förtroende. 
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Figur 3. Partnering skapar förtroende genom teambuilding, kommunikation och konflikthantering 

2.3.1 Teambuilding 

Teambuilding skapar förtroende. Metoden teambuilding innebär att gruppidentitet aktivt 

byggs upp genom gemensamma aktiviteter mellan ett projekts aktörer, vilket ökar 

motivationen i projektet (Rhodin, 2002). Teambuilding används för att skapa ett ömsesidigt 

förtroende mellan aktörerna och samordna grupper i projekt (Kadefors, 2004; Rahman & 

Kumaraswamy, 2008). Underentreprenörer ses som nyckelpersoner i projekt och därför 

behöver de inkluderas i relationsbyggande aktiviteter (Rhodin, 2002). Det finns dock inte 

alltid tid för underentreprenörer att engagera sig i relationsbyggande med andra aktörer då 

många projekt endast är temporära (Dainty et al 2001b). Det bidrar till att aktörer är okända 

för varandra och tvingas samverka i byggprojekt som ofta är komplexa (Laan, et al., 2011; 

Ibrahim, Costello, & Wilkinson, 2013). Byggprojekt skapar en invecklad organisation 

eftersom de består av många olika aktörer (Ibrahim et al., 2013). Därför ses teambuilding som 

ett hjälpmedel som stimulerar aktörerna till samverkan och skapar struktur i 

partneringprojektet (Kadefors, 2004; Beach et al., 2005; Bresnen & Marshall, 2000b). Att 

skapa en miljö där aktörerna känner sig trygga gör att relationer skapas som i sin tur skapar 

förtroende mellan projektets aktörer (Bresnen & Marshall, 2000b). 

Ett exempel på en sådan miljö är workshops. Workshops är en del av teambuilding och är 

möten som ibland kan pågå ett par dagar där nyckelpersoner i projektet deltar (Rhodin, 2002). 

Sådana möten är även en mötesplats där underentreprenörer kan kommunicera direkt med 

övriga aktörer i projektet (Kadefors, 2004). En miljö som främjar kommunikation leder till att 

förtroende utvecklas mellan parterna (Doloi, 2009).  

2.3.2 Kommunikation 

Kommunikation är traditionellt sett inte ett prioriterat område i byggbranschen. Thomas och 

Thomas (2005, s. 78) definition av kommunikation är: 

“That any message is received and understood correctly by those team members to whom it is 

addressed." 

Fritt översatt: Meddelanden ska bli mottagna och uppfattade rätt av de gruppmedlemmar som 

är menade för meddelandet. 

Löfgren och Wikforss (2007) menar att kommunikation ses som en sekundär fråga och blir 

något som tas för givet inom partneringprojekt. Det ses som problematiskt då kommunikation 
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förstärker grupper och kunskapsutbyte mellan aktörer från olika yrkeskategorier (Löfgren & 

Wikforss, 2007). Har underentreprenörer ett tydligt ansvar och uppfattning om sin roll gör det 

att kommunikationen i projektet sker lättare (Doloi, 2009). 

Dainty et al. (2001b) menar att underentreprenörer har behov av en enkel och snabb tillgång 

till information eftersom informationsmissar undviks, vilket gör att förtroendet till 

huvudentreprenören inte blir lidande. Informationsmissar, som till exempel försenat, felaktigt 

eller obefintligt underlag är något som kan motverkas med gemensam informationsplattform 

för ett projekts aktörer (Dainty et al., 2001b). Genom att använda informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) mellan ett projekts aktörer skulle kommunikationen 

förbättras eftersom informationen blir tillgängligare för dem (Liu, 2009). IKT uppkom för att 

underlätta informationsdelning i byggprojekt då information inte längre behöver vara bundet 

till en geografisk plats (Löfgren & Wikforss, 2007; Ibrahim et al., 2013). Det används som ett 

verktyg för att dela information mellan ett projekts aktörer, vilket gör informationsdelningen 

mer lättillgänglig och kan finnas till hands snabbare (Löfgren & Wikforss, 2007). Systemet är 

effektivt då projektinformationen finns tillgänglig överallt och problem kan lösas på plats, 

vilket förbättrar underentreprenörers kunskap eftersom de kan hålla sig uppdaterade om bland 

annat förändringar (Löfgren & Wikforss, 2007; Ibrahim et al., 2013). 

I början av ett projekt är optimismen och entusiasmen hög hos projektaktörerna, vilken är svår 

att bibehålla genom hela projektet (Wood & Ellis, 2005). Det beror på att det i början finns en 

förhoppning om framgång men som sedan får lämna utrymme för byggbranschens strama 

marginaler och budgetar (Wood & Ellis, 2005). För att förbättra kvaliteten behöver 

involverade aktörer i partneringprojektet fokusera på projektets kommunikation vilket 

kommer att bidra till hög samverkan mellan aktörerna (Xie et al., 2010). Projekt med 

kommunikationssvårigheter har svårare att uppfylla de uppsatta målen (Doloi, 2009). Då är 

det betydelsefullt att dialog sker mellan aktörerna i projektet och inte endast av ledningsnivån 

(Rhodin, 2002). Underentreprenörer efterfrågade öppen kommunikation i form av tvåvägs-

kommunikation eftersom det gör att aktörer delar erfarenheter och kunskap (Packham et al., 

2003). Bred kunskap i ett projekt gör att förtroende uppstår och består (Kadefors, 2004). 

Bristande kommunikation bidrar till missförstånd som i sin tur leder till konflikter (Löfgren & 

Wikforss, 2007). 

2.3.3 Konflikthantering 

Putnam & Poole (1987) 

 

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. 

Thomas (1992) definition av konflikthantering innebär:  

Fritt översatt: Diagnos-, process- och strukturåtgärder för att identifiera källor till insatsbehov. 

Konflikthantering är att diagnostisera (upptäcka) källor till insatsbehov (ursprung till problem 

som kräver insats) och hantera dessa genom process- och strukturåtgärder. 

Den svenska byggbranschen präglas av konflikter. Kadefors (2004) menar att den svenska 

byggindustrin är trög när det gäller konflikthanteringsprocessen, men att andelen formella 

konflikter är låg. Packham et al. (2003) kom i sin studie fram till att underentreprenörerna inte 

inkluderades i beslutsfattande processer. Den svenska byggindustrin är konfliktbenägen på 

grund av den misstro aktörer i branschen har gentemot varandra, vilket bidrar till ansträngda 
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arbetsrelationer som hämmar gemensam problemlösning (Bröchner et al., 2002). Vidare 

menar Bröchner et al. (2002) att den hämmade problemlösning bidrar till att aktörer i 

byggbranschen blir konflikträdda och inte ser en konflikt som något som leder till utveckling.  

Konflikt bidrar till utveckling. Relationen mellan huvud- och underentreprenör påverkar 

möjligheten till att konflikter uppstår i ett projekt genom att underentreprenörers behov och 

syften traditionellt förbises av huvudentreprenören (Eriksson et al., 2007). Investerar inte 

huvudentreprenören i relationen till underentreprenörer leder det till att underentreprenörer 

inte känner förtroende för huvudentreprenören (Dainty et al., 2001b). Genom att låta aktörer i 

projekt vara delaktiga på lika villkor och uppmuntra initiativ till problemlösningar kommer 

medlemmarna i projektteamet att arbeta tillsammans mot att lösa konflikter (Ibrahim et al., 

2013). Rahman och Kumaraswamy (2002) och Rhodin (2002) menar att öppen 

kommunikation mellan aktörerna i partneringprojekt bidrar till att konflikter hanteras på ett 

mer enhetligt sätt, vilket gör konfliktlösningen mer verkningsfull. Om strukturen i ett projekt 

är flexibel och anpassad till den aktuella situationen hjälper det aktörerna att använda energin 

till rätt saker och på ett överenskommet sätt (Rhodin, 2002). 

Formellhet bidrar till problemlösning. System för att kontrollera relationer och hantera 

konflikter mellan ett projekts aktörer gör att problem och missuppfattningar som kan leda till 

misstänksamhet mellan aktörer förebyggs (Kadefors, 2004). Uttalad partnering gör att 

konflikter löses bättre än i projekt som inte använder partnering eftersom det finns en 

gemensamt utarbetad plan för just konflikthantering (Rhodin, 2002). För att uppnå effektivare 

problemlösning bör byggindustrin använda tydligare förutsättningar i kontrakt som ger ett 

kollektivt ansvar och förtroende (Rhodin, 2002). Genom sådana avtal minskas antalet 

överordnade vilket bidrar till att konflikter lättare förebyggs då det inte blir lika många parter 

involverade (Rhodin, 2002). Ansvaret ligger på chefer på verkställande nivå i hierarkin då 

problem oftast uppstår och löses på den nivån utan resurser utifrån (Bröchner et al., 2002). 

Det gör att medvetenheten om eventuella problem som existerar i projektet inte når 

ledningsnivån (Bröchner et al., 2002).  

2.4 Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Analysmodell 
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Analysmodellen ovan används som utgångpunkt i studien och ligger till grund för den 

empiriska studien och den efterföljande analysen. Analysmodellen illustrerar hur partnering 

genom formella medel skapar en miljö där aktörerna är delaktiga i projektet och känner 

förtroende för varandra. Delade mål, risker och fördelar skapar delaktighet, teambuilding, 

kommunikation och konflikthantering skapar förtroende. 
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3. Metod  

I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet som använts för att föra rapporten från 

frågeställning till slutsats. Diskussioner förs kring ansats, datainsamling, enheter, analys, etik 

och validitet och reliabilitet. Valen som görs beskrivs noggrant och reflektioner kring dessa 

förs löpande. Denna öppenhet innebär att andra får insyn i vad som gjorts och ges möjlighet 

att kritisera resultaten (Jacobsen, 2011). Meningen är att denna öppenhet ska göra det 

möjligt för läsaren att själv bedöma huruvida de litar på resultaten.  

3.1 Forskningsansats 

Studien har eftersträvat en abduktiv ansats, att röra sig mellan teori och empiri och låta bilden 

av underentreprenörens roll successivt växa fram. Ansatsen innebär att den teoretiska 

referensramen, den empiriska datan och analysen av dessa utvecklas samtidigt (Dubois & 

Gadde, 2002). Arbetet med teori, empiri och analys pågick parallellt och oavbrutet för att 

mynna ut i det ramverk kring underentreprenörens roll som studien syftar till. Patel och 

Davidsson (2011) menar att denna ansats är särskilt användbar vid utvecklande av nya teorier 

och ramverk. Genom att vara öppen för ny information och samtidigt återkoppla till 

vedertagna teorier kan studien beskriva en mångfacetterad bild av underentreprenörens roll.   

Att anta en intensiv uppläggning och grundligt undersöka ett fåtal enheter blir det naturliga 

valet. För att beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas roll krävs många variabler 

för att fånga nyanser och detaljer, vilket samtidigt tvingar ned antalet enheter utav 

resursmässiga skäl (Jacobsen, 2011). Det är inte genomförbart att i denna studie uppnå den 

idealiska forskningsuppläggningen med många enheter och många variabler. 

Studien genomfördes för att komplettera och förtydliga den befintliga kunskapen som finns 

om partnering, genom att beskriva och förklara underentreprenörernas roll. Det gav studien en 

kvalitativ metodansats eftersom då var det möjligt att presentera en nyanserad bild av 

underentreprenörernas roll i partneringprojekt. Den kvalitativa metodansatsen var lämplig 

eftersom den ger mer utrymme för nyanser och tolkar inställning, beteende och språk snarare 

än siffror och variabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). 

3.2 Litteraturstudier 

Studiens inledning och teoretiska referensram har baserats på sekundärdata. Datan är sådan 

som samlats in, tolkats och presenterats av någon annan (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2008). Detta gjordes för att få en inblick i vilken forskning som redan bedrivits i ämnet och 

vad denna har kommit fram till. Genom sekundärdata kunde också kunskapsluckan 

identifieras. Riskerna med att använda sekundärdata, som opålitliga källor, har försökts 

motverkas genom att endast använda vetenskapligt granskade artiklar.  

De vetenskapliga artiklarna samlades in från databasen Google Scholar och Högskolan i 

Halmstads databaser Summon och Emerald.  

De inledande sökningarna gjordes för att skapa förståelse för partnering i allmänhet, vilken 

tidigare forskning finns och vad har denna kommit fram till? Söktermerna som använts är: 

Partnering, Partnering Definition, Partnering Projects och Partnering in Construction. Artiklar 

som fått särskild stor betydelse är till exempel Nyström, (2007), Naoumi (2003) Dubois och 

Gadde (2010), Kadefors (2004), Doloi (2009), Rhodin (2002) och Dainty et al. (2001a). Dessa 

tillsammans gav en övergripande bild av partneringbegreppet och hur partnering används. 
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Tidigare gjorda litteraturstudier, till exempel Chan et al. (2012), skapade en sammanfattning 

av den tidigare forskning som gjorts kring partnering och har skapat utgångspunkten för den 

här studien. Det framkom att delaktighet och förtroende är centrala begrepp i partnering. 

Kunskapsluckan, underentreprenörens roll, identifierades också genom ovan insamlad 

information. 

För att hitta forskning kring underentreprenörens roll i partneringprojekt gjordes sökningar 

med söktermerna; Partnering Subcontractor, Subcontractor in Construction och Subcontractor 

Supply Chain Alliance. Det gav få sökträffar, det finns alltså en uppenbar kunskapslucka. De 

artiklar som hittades var bland andra Errasti et al. (2007), Packham et al. (2003), Eriksson et 

al. (2007) och Dainty et al. (2001b).  

Litteraturen har studerats kritiskt genom ett antal frågor. Det gjorde att den teoretiska 

referensramen byggdes på relevant och tillförlitlig forskning. Frågorna som ställdes var: Vem 

har skrivit artikeln? Hur många andra forskare har refererat till artikeln? Att många andra 

forskare har använt artikeln indikerar att den är central för forskning kring partnering. 

Bresnan och Marshall, Kadefors, Naoum, Dainty, Brisco och Millet är forskare som ofta blir 

citerade i andra studier (Chan et al., 2012). De har alla skrivit ett flertal artiklar och många av 

slutsatserna de dragit är accepterade och använda av andra forskare. Med deras arbeten som 

grund byggdes stora delar av denna studie. En annan fråga vi ställde oss var: Finns det fler 

artiklar som påstår samma sak? Studien strävar efter att de påståenden som görs i den 

teoretiska referensramen styrks av flera källor, eftersom det stärker trovärdigheten om flera 

forskare i olika studier dragit samma slutsatser. Backman (2009) menar att tiden är en viktig 

faktor för att avgöra huruvida en artikel är relevant. Nästa fråga blev således: När 

publicerades artikeln? Forskning kring partnering har bedrivits i drygt 20 år, vilket gjort att 

denna studie byggts på forskning från hela perioden, med tyngdpunkt kring de senaste tio 

åren. Det eftersom byggsektorn är en föränderlig bransch och partneringbegreppet ständigt 

omvärderas, därför finns det ett värde i att hålla den teoreiska referensramen så ung som 

möjligt. En artikel kan också bedömas efter frågan: Vart är den publicerad? I första hand har 

artiklar använts som publicerats i högt rankade tidskrifter enligt Chaus (1997) List of 

Construction Management Journals: Construction Management and Economics, Journal of 

Construction Engineering and Management, Engineering, Construction and Architectural 

Management, Journal of Management of Engineering och Journal of Project Management. 

Dessa är de sex högst rankade tidskrifterna och stod för största delen av underlaget till den 

teoretiska referensramen.  

3.3 Empirisk studie 

Den empiriska studien har baserats på primärdata. Det är data som samlats in av forskaren 

själv och som inte tidigare är bearbetad av någon annan (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2008).  

3.3.1 Urval 

Riktlinjer för storleken på urvalet i kvalitativa studier beror bland annat på syfte, 

användbarhet, vilka resurser som finns och vad som lämpar sig tidsmässigt (Braun & Clarke, 

2013). Denna studie har baserats på ett urval av sex respondenter.  

Valet av respondenter fick stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Vid urvalet är det essentiellt att undersökaren är noggrann med vilka respondenter som 

intervjuas för att studien inte ska påverkas (Jacobsen 2011). För att komma i kontakt med 

lämpliga personer att intervjua bör nyckelpersoner identifieras (Braun & Clarke, 2013). För 

att nå ut till möjliga respondenter användes ansvarig projektledare för partneringprojektet. 
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Projektledaren är den som är i kontakt med alla aktörer, genom att ta hjälp av projektledaren 

kunde lämpliga aktörer väljas. Inklusionskriterierna var att respondenterna skulle vara 

ansvariga representanter för de olika aktörerna i partneringprojektet, det säkerställde att 

respondenterna hade en tillräckligt omfattande uppfattning om underentreprenörernas roll. Att 

respondenterna faktiskt själva interagerade med underentreprenörerna eller som 

underentreprenör interagerade med de andra aktörerna ansågs viktigt. En chef/ansvarig deltog 

aktivt i partneringprocessen, medan en snickare eller rörmokare på arbetsplatsen inte hade 

särskilt stor inblandning. Nedan följer en beskrivning av den utvalda fallstudien. 

Partneringprojektet i fallstudien är ett byggprojekt som nu pågår i Varberg. En skola ska 

byggas med Varbergs Fastighets AB som beställare och ByggDialog AB som 

partneringentreprenör (huvudentreprenör). Projektet är en F-9 skola för ca 600-900 elever 

med tillagningskök för 1200 port/dag och en idrottshall/friidrottshall. Samarbetet startade i 

mars 2014 och skolan ska stå klar i maj 2016. Att studien baserats på det projektet beror på att 

 yggDialog A  starkt profilerar sig som ett ”partneringf retag”.  yggDialog A  har endast 

arbetat i partneringprojekt sedan starten 2009 och de är i branschen starkt förknippade med 

begreppet. En av grundarna, Anna Rhodin, har även skrivit en licentiatuppsats (2002) i ämnet. 

Många av de negativa aspekter av underentreprenörens roll som beskrevs i den teoretiska 

referensramen borde således inte gälla i detta projekt. De eventuella likheter som upptäcks 

ökar möjligheten till generalisering till andra partneringprojekt. Om underentreprenörens roll i 

de ”bästa” partneringprojekt är f rsummad, torde den vara det i andra partneringprojekt 

också. 

3.3.2 Operationalisering 

Studien undersökte underentreprenörernas roll i partneringprojekt utifrån begreppen 

delaktighet och förtroende och de verktyg som partnering använder för att skapa delaktighet 

och förtroende; delade mål, risker och fördelar, teambuilding, kommunikation och 

konflikthantering. Genom att de teoretiska begreppen operationaliserades till något konkret 

och mätbart kunde den empiriska studien ringa in underentreprenörernas roll.  

Operationaliseringsschemat (se bilaga 3) gjordes för att säkerställa att frågeställningen 

besvarades. Genom att en operationalisering av teorin gjordes säkerställdes att de frågor som 

ställdes under intervjuerna var relevanta för att kunna besvara studiens frågeställning 

(Eliasson, 2006).  

3.3.3 Val av datainsamling 

Data samlades in genom en fallstudie. Enligt Yin (1994) och Aaker, Kumar och Day (1998) 

var en fallstudie passande eftersom studien ämnar beskriva och förklara något som vi på 

förhand inte vet mycket om, underentreprenörernas roll i partneringprojekt. Fallstudien har 

därigenom en deskriptiv avsikt (Backman, 2009). Fallstudien baserades på en analysenhet, ett 

partneringprojekt, med centrering kring underentreprenörernas roll.  

Fallstudien baserades på intervjuer. För fallstudier är just intervjuer vanligt för att samla in 

data som fokuserar på en person eller situation (Backman, 2009). Intervjuerna innebär att 

respondenternas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till underentreprenörens roll 

tydliggörs. 

Valet att genomföra intervjuer grundades också på Jacobsens (2011) förutsättningar där 

intervjuer lämpar sig: 

a) eftersom relativt få enheter undersöktes,  
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o den intensiva uppläggningen och den kvalitativa ansatsen innebär att endast få 

enheter kan undersökas 

b) när det är intressant vad den enskilda individen säger om partnering 

o studien söker att beskriva underentreprenörernas roll i partneringprojekt, något 

som görs bäst utifrån aktörernas perspektiv 

c) när det är intressant hur individen tolkar och lägger mening i partnering 

o partnering är ett odefinierat begrepp där respondenternas olika tolkningar 

påverkar hur de ser på underentreprenörernas roll 

Intervjuerna är semistrukturerade och genomfördes utifrån en intervjuguide (se bilaga 1 och 

2). Det innebär att forskaren förberett en rad frågor till intervjun, men att det finns möjlighet 

för respondenten att prata fritt och ta upp sådant som inte forskaren förutsatt. Ämnena som 

intervjuerna kretsade kring var delaktighet och förtroende och dess underrubriker kopplade 

till den teoretiska referensramen, annars fick samtalen flöda fritt. Att intervjuerna inte var helt 

strukturerade eller helt ostrukturerade berodde på att studien på ett hanterbart sätt vill vara 

öppen för ny information (Jacobsen, 2011), på grund av sin abduktiva, intensiva och 

kvalitativa ansats. 

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva valde, deras arbetsplatser 

eftersom det enligt Braun och Clarke (2013) är viktigt att intervjun genomförs på en plats där 

deltagaren känner sig bekväm och trygg. Det kunde varit en nackdel då respondenterna kunde 

bli störda av kollegor men fördelarna i form av trygghet och tillgänglighet övervägdes. 

Störningar från kollegor anser vi undveks genom att vi förbokat möten med respondenterna.  

Samtalen spelades in med diktafon eftersom ljudupptagning rekommenderats vid kvalitativ 

forskning eftersom intresset ligger i att ta del av respondentens upplevelser och detaljer däri 

(Jacobsen, 2011; Braun & Clarke, 2013). En nackdel med inspelning är att svaren kan bli 

konstlade och i vissa fall konstgjorda men fördelen med att kunna citera respondenterna 

korrekt övervägde. Inspelningen innebar också att samtalet flöt naturligt och utan avbrott för 

anteckningar däremot antecknades stödord löpande för att skapa en tidslinje över samtalen för 

att det skulle bli lättare att hitta i det inspelade materialet.  

Fokus under intervjuerna var att få respondenterna och samtalen så avslappnade som möjligt. 

För att få respondenterna bekväma och samtalen avslappande inleddes intervjuerna med en 

beskrivning varför undersökningen genomförs och generella frågor kring till exempel 

respondentens ålder, yrke och partneringprojektet i allmänhet. Alla intervjufrågorna var korta, 

enkla och öppna eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger de mest fullständiga 

svaren. Efter analysarbetet återkopplades det till respondenterna för en uppföljning. 

Uppföljningen innebar att några av de viktigaste lärdomarna och kompletterande frågor togs 

upp eftersom Kvale och Brinkmann (2009) anser att respondenten bör ges möjlighet att 

kommentera. 

3.3.4 Val av analysmetod 

Den information som samlats in är komplex på grund utav den kvalitativa ansatsen. Data var 

svår att bearbeta då den var ostrukturerad och svår att tolka på grund utav sin nyansrikedom 

(Jacobsen, 2011). Det fanns en risk att avgörande data och betydande slutsatser inte 

uppfattades eftersom det var svårt att överblicka informationen. Det var en svaghet för studien 

som hanterades genom en ständig medvetenhet och strävan efter förståelse, vilket kunde 

minska risken. 

Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet, överfördes från bandinspelning till 
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skriftlig form. Trots att det var en tidskrävande uppgift, övervägdes det av den översikt som 

gavs. Rådata lästes igenom för att få en känsla för helheten. Därefter kommenterades och 

annoterades rådatan som skapade en djupare förståelse för underentreprenörens roll och 

sammanfattade vad som presenterats.  

När alla intervjuer var transkriberade jämfördes de genom att identifiera likheter och 

skillnader mellan respondenterna. Bearbetningen genomfördes genom att materialet 

kategoriserades och kodades (nyckelord skapades) informationen utifrån de likheter och 

samband som hittats och med ständig återkoppling till den teoretiska referensramen. 

Nyckelord är: delaktighet, delade mål, delade risker, delade risker, förtroende, teambuilding, 

kommunikation och konflikthantering. Genom nyckelorden och kategorierna nåddes en 

tydligare överblick och de olika respondenternas information kunde lättare jämföras eftersom 

skillnader, likheter och fenomen blev tydligare. Empirin byggdes upp kring de teman som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Dessa teman stärktes av citat för att illustrera de 

påståenden och kopplingar som gjorts. Därefter påbörjades analysen mellan teori och empiri.  

Analysarbetet skedde genom att systematiskt testa empiri mot teori och därigenom byggdes 

analysdelen successivt upp med tydliga argument och reflektioner. Enligt Braun och Clarke 

(2013) finns det en rad olika sätt att analysera data vid kvalitativ forskning. Det som var 

gemensamt för samtliga metoder var att det vid analyserna sker en växling mellan att studera 

delar av materialet och att studera materialet i en större helhet. Denna studie ämnade därför att 

analysera data både på detaljnivå och ur ett större perspektiv. I slutet av tolkningsprocessen, 

när en förståelse för partnering fåtts, lästes det transkriberade materialet ännu en gång. Detta 

gjordes för att förstå, tolka och omtolka materialet, för att stämma av de inledande 

tolkningarna som gjorts, vilket ger möjlighet för omformulering. I analysen har större vikt 

lagts vid aktörsgrupp/tillhörighet och mindre vikt vid individen. Respondenternas svar har 

tolkats utifrån dem som aktör och inte dem som person.  

3.4 Validitet och reliabilitet  

3.4.1 Intern giltighet 

Den interna giltigheten prövades genom att respondenterna konfronterades med de slutsatser 

som studien dragit för att testa huruvida de kände igen sig i det presenterade materialet. 

Slutsatserna presenterades dels genom en preliminär rapport som skickas till alla respondenter 

där kommentarer och synpunkter efterfrågades. Avslutningsvis hölls ett 

slutseminarium/debriefing där flera av respondenterna medverkade och diskussioner kring 

studien fördes.  

Närheten till studiens fallstudie och respondenter äventyrade den kritiska 

reflektionsförmågan. När intervjuerna genomfördes riskerade respondenternas verklighetsbild 

att lysa igenom i studien. Som forskare kunde vi ha försvarat en respondents kommentar eller 

agerande snarare än att ifrågasätta den. Att försöka ha en objektiv hållning till det som 

studeras är nödvändigt för att nå ett så sanningsenligt resultat som möjligt (Jacobsen, 2011).  

Denna närhet kan också leda till den så kallade undersökningseffekten eller 

Hawthorneeffekten. Respondenten kanske svarade vad den trodde att intervjuaren ville höra. 

Studien tränger in i respondenternas liv, miljö och situation, detta får effekter för resultatet 

(Jacobsen, 2011). Den bild av underentreprenörernas roll i partneringprojektet som studien 

presenterat påverkades av själva undersökningen och speglar inte den faktiska rollen.  

Då ett fenomen undersöks utifrån människors uppfattningar finns det en risk att 

respondenterna svarar på ett sätt som inte speglar deras personliga uppfattning av fenomenet 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Respondenternas svar kunde istället spegla en generell 
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uppfattning eller en inlärd uppfattning utifrån erfarenheter och inlärning. I fallstudien bedöms 

respondenternas uppfattningar som en helhet och därför anses det inte begränsa studien. 

Studiens resultat kunde styrkas av att respondenterna oberoende av varandra uppgav liknande 

uppfattningar kring underentreprenörens roll. Tillförlitligheten stärktes av att det fanns en 

variation i ålder, erfarenhet och kön bland studiens respondenter. 

3.4.2 Extern giltighet 

Kvalitativa studier kritiseras ofta för att ha begränsade generaliseringsmöjligheter (Jacobsen, 

2011). Studien är i hög grad specifik för det aktuella partneringprojektet och huruvida den är 

representativ för underentreprenörernas roller i andra partneringprojekt går inte att säkerställa. 

Människor och situationer är aldrig desamma. 

Yin (1994) menar att fallstudier, likt denna, inte syftar till att ge statistiskt säkerställda och 

generaliserbara resultat, utan snarare en "analytisk generalisering". Urvalet till denna studie 

består av ett projekt och sex individer, det urvalet skedde inte slumpmässigt. Slumpmässigt 

urval är det bästa sättet för att generalisera från ett prov till en population (Yin, 1994).  Denna 

studie är därför svår att generalisera till andra populationer då den inte baseras på ett 

slumpmässigt urval.  

Läsaren eller användaren av studien får själv bedöma om studien är användbar för dennes 

situation, med utgångspunkt i det beskrivna sammanhanget för studien. För att hjälpa läsarna 

av denna studie att veta när de kan generalisera, ges följande information; i enlighet med 

Burke (1997): antalet och typer av människor i studien, hur de valdes ut, kontextuell 

information, vilken typ av relation forskarna har med respondenterna, metoder för 

datainsamling som används, och en beskrivning av de dataanalystekniker som använts. Denna 

information redovisas ovan. Med hjälp av informationen kommer läsarna att kunna fatta 

beslut om till vem resultaten kan generaliseras. 

3.5 Etik 

För att säkerställa en etiskt korrekt studie kontrollerades studien mot Jacobsens (2011) tre 

krav, informerat samtycke, privatliv och korrekt återgivning, och Kvale och Brinkmans 

(2009) fyra osäkerhetsområden, informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Respondenterna informerades om syftet med studien och hur den 

genomfördes genom briefing (innan intervjuerna) och debriefing (efter avslutat analysarbete). 

Intervjuerna genomfördes på arbetstid och återkoppling skedde genom deras arbetsmail, då 

ringde de själva upp när de ansåg det vara lämpligt. Privat data som identifierar 

respondenterna användes inte om de inte godkände det. För att inte riskera studiens etiska 

kvalitet används inte projektnamnet eller respondenternas efternamn. Debriefingen som 

gjordes var viktig, då diskussioner kring studien och respondenternas deltagande fördes. Vid 

debriefingen fick respondenterna också tillgång till materialet för att de skulle kunna 

kommentera och godkänna påståenden som studien gjort kring dem. Det gjordes för att deras 

berättelser skulle vara korrekt återgivna i studien. 

3.6 Generaliseringsmöjligheter 

Avsikten med studien var inte att generalisera för fler aktörer än just de som tagits med i 

studien. Syftet med studien var istället att beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas 

roll i ett partneringprojekt. Studien är inte generaliserbar eftersom det endast är en mindre 

population som undersöks, vilket Jacobsen (2011) menar gör att det inte är möjligt att 

generalisera då urvalet inte är representerbart hos en hel population.   
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4. Empiri 

Empirin inleds med att respondenterna presenteras. Sedan redogörs vad som framkommit vid 

de olika intervjuerna under de teman som presenterades i den teoretiska referensramen: 

Delaktighet, delade mål, delade risker, delade fördelar, förtroende, teambuilding, 

kommunikation och konflikthantering. De olika respondenterna ges utrymme i varje tema och 

deras berättelser styrks av citat.  

4.1 Presentation av respondenter 

Karin Jonsson är utbildad civilingenjör och arbetar som projektledare på Ramböll AB och är 

anställd i projektet av beställaren Varbergs Fastighet AB som projektledare. Karin har tidigare 

erfarenhet av partneringprojekt.  

Bo Rom är regionchef på ByggDialog AB och huvudentreprenör i partneringprojektet. Bo 

Rom har lång erfarenhet som projektledare i byggindustrin och har arbetat med partnering 

sedan år 2008. 

Andreas Marmander är arbetsledare på Varbergs Anläggningsservice AB och är projektledare 

för projektets mark- och anläggningsarbeten. Detta projekt är Andreas första uttalade 

partneringprojekt, även om han har erfarenhet från vissa delar, till exempel öppen ekonomi. 

Magnus Botsjö är filialchef på Imtech VS-teknik AB i Varberg och har 30 års erfarenhet i 

byggbranschen. Han kommer att delta i detta projekt som projektledare för rörinstallationer. 

Magnus har tidigare erfarenhet från partneringprojekt. 

Lars Örnstedt arbetar som projektledare på Imtech Elteknik AB i Varberg och han kommer i 

detta projekt att vara projektledare för elinstallationerna. Detta är Lars första 

partneringprojekt.  

Filip Eriksson är filialchef för Imtech Elteknik AB i Varberg. Han kommer främst att arbeta 

med ekonomiredovisningen för elinstallationerna i projektet men han kommer även bistå Lars 

i vissa frågor, som till exempel bemanningsplanering. 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

 

 

 

Bilaga Respondent Yrkestitel Arbetsgivare Roll i Projektet 

2 Karin  Projektledare Ramböll AB Projektledare 

2 Bo  Huvudentreprenör ByggDialog AB Huvudentreprenör 

1 Andreas Arbetsledare Varbergs Anläggningsservice AB Underentreprenör 

1 Magnus  Filialchef Imtech VS-teknik AB Underentreprenör 

1 Filip Filialchef Imtech Elteknik AB Underentreprenör 

1 Lars Arbetsledare Imtech Elteknik AB Underentreprenör 
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4.2 Delaktighet 

Respondenterna är eniga i sin uppfattning om att underentreprenörerna är delaktiga i det 

studerade projektet. Både Karin och Bo ser underentreprenörerna som nyckelaktörer i 

projektet eftersom de är experter inom sina områden. Bo säger att ingen aktör är viktigare än 

någon annan. Underentreprenörerna deltar i material- och utförandeval. Karin ger ett 

exempel: en underentreprenör föreslog att ett kapprum borde lokaliseras i en annan del av 

byggnaden, för att det vore bättre för barnen, vilket gjorde att ritningarna ändrades, tack vare 

hans idé. Lars menar att det inte finns någon hierarki i projektet utan han som 

underentreprenör har lika mycket att säga till om som någon annan aktör i projektet. Deras 

förslag på material och utförande blir ofta det slutgiltiga beslutet. Magnus delar Lars 

uppfattning, han upplever att hans åsikter värderas lika högt som huvudentreprenörens och 

projektledarens. 

Det framkommer dock att beställaren har en särskild ställning. Karin och Bo menar att det i 

slutändan ändå är beställaren som har det sista ordet. Står projektet inför ett val mellan två 

alternativ, och aktörerna inte kan enas, är det beställaren, Varbergs Fastighets AB, som avgör. 

Anledningen sades vara att ”det är de som ska leva med beslutet” ( arin). De andra akt rerna 

arbetar tillsammans fram förslag, som beställaren sedan får ta ställning till. Ingen av 

respondenterna ifrågasätter detta, ”det är så det fungerar” säger Magnus. Även om det 

slutgiltiga beslutet tas av någon annan, upplever Filip att underentreprenörerna har möjlighet 

att påverka beslutet. Eftersom deras förslag ofta blir det slutgiltiga beslutet, stör det inte 

honom att det är någon annan som formellt säger ja eller nej. 

Respondenterna tycker att de samarbetar med varandra. Magnus berättar att 

underentreprenörerna i projektet inte konkurrerar med varandra då de ser till projektets bästa 

istället för att värna om sina egna intressen. Filip berättar att underentreprenörer samarbetar 

genom att hitta gemensamma lösningar. Han ger som exempel när el- och 

rörunderentreprenörerna bestämde sig för att dela upphängningsanordningar för rör- och 

elinstallationer. Genom att dra el och rör ihop sparas tid, utrymme och arbete. Magnus 

förklarar att sådana här lösningar tas fram, eftersom det är lätt att samarbeta i projektet. 

Aktörerna känner sin egen och de andras delaktighet, ”vi g r det här tillsammans” (Magnus). 

De konkurrerar inte om tid, utrymme eller pengar som i traditionella projekt. Lars säger att 

det beror på att aktörerna strävar åt samma håll, han är övertygad om att alla vill projektets 

bästa och samarbetar för att leverera det. Andreas berättar att genom att slippa konkurrera om 

plats, tid eller pengar, kan alla aktörer tjäna på projektet. Inte i direkta pengar, men i 

arbetsglädje, harmoni, kvalitet och måluppfyllelse.  

 

Den upplevda delaktigheten kräver kompromissande från aktörerna. De intervjuade 

underentreprenörerna beskriver att deras fokus är projektets bästa snarare än enbart vad som 

gynnar dem. Andreas berättar om när han hjälpte Bo att få kontakt med ett företag, vilket för 

honom tog några minuter, medan det för Bo skulle ha tagit längre tid. Det gick snabbare för 

Andreas eftersom han har kännedom om de företag som verkar i Varberg. Det var utanför 

Andreas arbetsuppgifter, men för honom var det naturligt att göra det, för att projektet tjänade 

på det. Andreas förklarar också att denna gång var den han som hjälpte Bo, nästa gång är det 

Bo som hjälper honom. Magnus säger att det är svårt att komma på konkreta exempel på hur 

han kompromissar mellan sina intressen och projektets, men att han rent generellt i projektet 

gör mer än vad han skulle gjort i ett traditionellt projekt. Bo säger också att ett 

partneringprojekt, som det studerade, ställer högre krav på underentreprenörerna. De tar ett 

större ansvar eftersom de måste se till hela bilden, snarare än enbart sin egen del. 
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Underentreprenörerna är överens om att detta utökade ansvar kan vara tungt ibland, eftersom 

det är mycket jobb, men att det ändå är värt det eftersom det är roligt att vara delaktig. De 

känner sig som en del av projektet snarare än en inköpt tjänst.  

4.2.1 Delade mål 

En viktig faktor för att underentreprenörerna ska känna sig som en del av projektet är att de 

delar projektets mål. Respondenterna upplever att målen delas av alla aktörer, för att de har 

tagits fram gemensamt och inte krockar med deras egna intressen. 

Bo visar målen som inledningsvis togs fram av dem som huvudentreprenör och beställaren 

som byggde på verksamhetens mål. De ursprungliga målen var: (1) Eleverna ska driva sin 

egen lärprocess, (2) skolan ska vara närsamhällets kreativa mittpunkt där delar av skolans 

lärmiljö både inne och ute är öppen som ett aktivitetscenter, (3) en hållbar skola med 

avseende på förnybar energi, återvinningsbarhet och energieffektivitet, (4) hållbar, resurssnål 

teknik förenat med sparsamt beteende, (5) projektet ska uppnå en mental närvaro, respekt för 

varandra och god kommunikation som innebär att alla inblandade parter upplever delaktighet 

i ett kreativt klimat och (6) nollvision vad gäller arbetsskador och olyckor. Dessa mål blev 

utgångspunkten vid utvecklandet av projektets delmål. 

Aktörerna diskuterade tillsammans fram delmålen. Lars berättar hur aktörerna delades in i 

mindre grupper. Dessa grupper diskuterade sedan fram förslag delmål som sedan 

presenterades för de andra grupperna. En gemensam diskussion följde och tillsammans 

fattades beslut kring vilka mål som skulle gälla. Målen framtagna gemensamt av aktörerna, 

däribland underentreprenörerna, är till exempel: tvärfackliga skyddsronder, aktiv närvaro på 

projektkontoret, tydlig kommunikationsplan, att med gemensamma erfarenheter hitta flexibla 

och energieffektiva lösningar som förenklar verksamheternas vardag, involvera olika aktörer 

(elevråd, föreningar med flera) i projektet i ett tidigt skede, rätt bemanning och kontinuerlig 

uppföljning.  

Magnus beskriver att diskussionerna vid utformningen av målen var livliga. Alla aktörer hade 

tankar och åsikter de ville ventilera. Vissa aktörer hördes mer än andra, till exempel aktörer 

som representerade verksamheten och beställare. Med hördes mer än de andra menar Magnus 

att de pratade mycket och ofta, de hade, jämfört med de andra aktörerna, många åsikter. Han 

tror att det berodde på personlighet, snarare än roll i projektet. Magnus och Lars beskriver hur 

de aktivt medverkade när målen skulle tas fram. De upplevde att de blev inkluderade i 

diskussionerna och att deras förslag togs till vara på. Bo tycker att underentreprenörerna utgör 

en stor del i projektet och därför är det självklart att de inkluderas i skapandet av de 

gemensamma målen, ”de är lika viktiga som vilken annan akt r som helst”. 

Underentreprenörerna är nyckelaktörer i projektet, anser Karin, eftersom deras kunskap rör 

områden som hon, huvudentreprenör eller beställare inte har koll på. Därför, menar hon, är 

det viktigt för projektet att underentreprenörerna deltar, mer kunskap kommer projektet till 

godo. Filip berättar att hans deltagande i framtagandet och fastställandet av de gemensamma 

målen ger honom som underentreprenör en större förståelse för projektet och vart det i 

slutändan kommer att hamna. Lars håller med Filip och säger: "Genom att delta i processen 

förstår vi också slutprodukten." Respondenterna upplever att alla aktörer påverkade 

utformningen av målen, på så sätt togs målen fram gemensamt. 

Vid utformningen av målen präglades klimatet av öppenhet och respekt. Bo beskriver att det 

är vad han som huvudentreprenör eftersträvar att skapa och han tycker att det klimatet rådde 

vid arbetet med de gemensamma målen. Som stöd för sin åsikt beskriver Bo hur alla aktörer 

kom till tals, de engagerade sig, de kom med nytänkande alternativa lösningar och de lyssnade 
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på varandra. Även Magnus, Lars och Filip berättar att det var en  ppen milj . ”Man beh vde 

inte väga sina ord, all input tycktes vara bra input” beskriver Magnus. Magnus menar att det 

som sades, oavsett vad det var, togs emot och hade ett värde. För att beskriva på vilket sätt 

klimatet präglades av respekt, säger Lars: ”Man kände sig aldrig nedr stad”. Om någon inte 

höll med, sades det på ett respektfullt sätt, ”ingen sågade någon annan” fortsätter han.  

De gemensamma målen strider inte mot aktörernas enskilda intressen. Bo förklarar att 

aktörernas enskilda mål ska uppfyllas genom de gemensamma, på så sätt uppstår ingen 

intressekonflikt. Till exempel blev brukarnas (verksamheten) önskemål om att eleverna ska 

driva sin egen lärprocess, ett mål. De gemensamma målen krockar inte med 

underentreprenörernas intressen. Filip sa att de gemensamma målen gör det lättare för honom, 

som underentreprenör, att samordna sitt arbete. De vet vad projektet strävar efter och eftersom 

det inte går emot vad han som underentreprenör önskar med projektet, är det självklart att 

arbeta mot de gemensamma målen. Andreas är inne på samma spår, de gemensamma målen 

ger riktning för projektet och gör det lättare for honom, som underentreprenör, att hålla 

kursen. De gemensamma målen kommer inte i vägen för Andreas egna intressen, och det är 

en anledning till att han delar dem. 

4.1.2 Delade risker 

Underentreprenörerna känner varandra och området sedan tidigare. Huvudentreprenören, 

genom Bo, har i detta projekt använts sig av lokalt anknutna underentreprenörer. Att 

underentreprenörerna är knutna till samma område betyder också att de har arbetat 

tillsammans tidigare. Det vittnar Magnus, Lars, Filip och Andreas om. Andreas berättar att 

han nog känner runt 80 % av alla aktörer som är inblandade i projektet. Magnus säger att han 

har arbetat med de flesta andra aktörerna tidigare. Lars säger också att det inte är många nya 

ansikten i det här projektet. Det g r att de känner varandra. Andreas säger: ”Vi är du med 

varandra. Vi skojar och retas, vi är kompisar.” Andreas menar vidare att detta g r att de 

känner delaktighet till varandra redan när de kliver in i projektet. 

I det studerade projektet är det beställaren som står med den ekonomiska risken. 

Underentreprenörerna får betalt för sina utlagda kostnader och därtill den procentsats som 

kontrakterats för att täcka, vinst och centraladministration. Lars beskriver hur han, som 

underentreprenör, känner sig trygg: ”Jag vet att jag kommer att få betalt f r mitt arbete, jag 

vet att jag kommer få min procentsats. Det g r mig trygg.” Filip beskriver ett lugn i projektet, 

det finns ingen osäkerhet kring vad han som underentreprenör riskerar, allt är tydligt. Magnus 

berättar att de flesta konflikter försvinner, eftersom de inte längre behöver dividera om vem 

som ska ta en viss kostnad, i princip alla kostnader hamnar hos beställaren.   

Karin menar att även om det är beställaren som står för risken, ansvarar alla aktörer för att 

motverka dem. Aktörerna samarbetar för att se till projektets bästa och det finns en budget 

som alla i projektet ska hålla. Karin förklarar att aktörerna drivs av andra faktorer för att vara 

delaktiga i projektet. Lars illustrerar det: ”att dela på riskerna kan ses som en piska (… att 

delta, red amn.), jag tycker att det är mycket roligare att delta tack vare mor tter.” Som 

exempel på ”mor tter” ger Lars kreativitet, frihet och ansvar. 

4.1.3 Delade fördelar 

Chansen till ökad vinstmarginal för underentreprenörerna finns inte i det studerade projektet. 

Bo som huvudentreprenör vill inte arbeta med incitament eller bonussystem. Avtalet är 

utformat så att underentreprenörerna får betalt för sina kostnader plus en förutbestämd 

procentsats som täcker vinst och centraladministration. Det kan ses som ett löpande jobb. 
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Bo menar att ekonomiska incitament inte är förenligt med den partnering som dem som 

huvudentreprenör arbetar efter. Han menar att incitament dödar aktörers kreativitet. Genom 

att aktörerna är kreativa, kommer massa ny kunskap in i projektet. Vidare berättar Bo att 

incitament och den typen av motivation, gör att aktörerna fokuserar på kostnader, vilket i sin 

tur gör att underentreprenörerna bevakar sina egna intressen, det blir en kamp att skicka 

ändrings- och tilläggsarbeten. Bo menar att sådana projekt blir till en kapplöpning där 

aktörerna måste konkurrera för att få sina fakturor betalda. Karin berättar att det inte är 

kostnadsfokus i projektet som partnering ska uppnå, utan det är kvalitet. Genom att inte drivas 

av ekonomiska skäl blir andra värden tydliga, så som trygghet, kreativitet, frihet och ansvar.  

Respondenternas inställning till att inte dela på projektets fördelar har pendlat. Inledningsvis 

var Andreas och Magnus skeptiska till upplägget att inte använda incitament eller 

bonussystem. Andreas säger att det berodde på att det inte fanns någon möjlighet för dem att 

öka sin vinstmarginal. Magnus säger att han inte trodde att han skulle motiveras om det inte 

fanns ”extra pengar att hämta” i projektet. Så här knappt ett år in i projektet har de ändrat sig.  

De är nu, tillsammans med Lars och Filip, entusiastiska till upphandlingsformen. Andreas 

säger: "Det är ett harmoniskt arbetsupplägg, jag som människa mår bättre." Han beskrev hur 

han inte längre behövde jaga kostnader eller hamna i konflikter om ändrings- och 

tilläggsarbeten. ”Jag vet att jag får betalt och jag vet hur mycket jag får betalt. Jag kan inte 

påverka det, det ger ett lugn, jag kan fokusera på andra saker.”   

Partneringprojektet har öppen ekonomi. Aktörerna redovisar löpande alla sina kostnader och 

fakturor med eventuella rabatter, samt deras påslag/marginaler. Det innebär att aktörer i 

projektet vet varandras respektive budgetar och vinstpåslag. Vilket, enligt Filip och Magnus, 

skapar en trygghet eftersom ingenting undanhålls. Andreas tycker att den öppna ekonomin 

g r att akt rerna skapar f rtroende f r varandra. ”Jag känner f rtroende f r de andra, jag kan  

se varenda krona de omsätter i projektet.” Den misstänksamheten som annars finns i projekt 

är som bortblåst menar Andreas. Lars är inne på samma spår, han berättar att eftersom han 

kan se vad de andra gör och vad det kostar, känns det inte som att han blir lurad eller 

utnyttjad. Han beskriver hur traditionella projekt präglas av en känsla av tvivel, man frågar sig 

själv ”är det verkligen som han säger?”. I det här projektet vet man, man kan själv kolla upp 

det. F rtroendet f r de andra akt rerna g r att de aktivt medverkar i projektet. ”När det inte 

finns någon misstänksamhet, känner man sig trygg nog att engagera sig fullt ut i projektet” 

förklarar Karin. Hon ger en trygghetsövning som exempel, när man faller bakåt och en vän 

fångar en, det är förtroendet för den andra som gör att man vågar falla. På samma sätt är det i 

projektet, det är förtroendet för de andra aktörerna som gör att man vågar delta.  

Filip berättar att istället för att drivas av ekonomiska fördelar, känner han sig delaktig i 

projektet eftersom han är med att skapar projektet, hans åsikter tas tillvara på och han 

påverkar projektet. Lars beskriver det på ett liknande sätt: ”Jag ser mina idéer på ritningarna, 

jag hör mina förslag diskuteras, andra aktörer frågar mig om hjälp och jag får hjälp när jag 

frågar.”  arin säger att det är ett involverande klimat i projektet, ”vad tycker du?” är en fråga 

hon ofta hör mellan aktörer på mötena.  Karin tror att underentreprenörerna motiveras till att 

delta i partneringprojektet eftersom de får gehör för sina idéer.  

4.2 Förtroende  

Förtroende uppkommer när aktörer känner varandra. Magnus berättar att han arbetat med 

sanitetsinstallationer i olika projekt i Varberg i 30 år, vilket gör att hans namn är väletablerat 

och han upplever att aktörer i byggindustrin i Varberg har ett förtroende för honom. Vidare 

menar Magnus att det även gör att han känner och litar på andra aktörer som är etablerade i 

Varberg. Andreas, har även han en stor erfarenhet av projekt i Varberg och eftersom Varberg 
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är litet vet han vilka som går att lita på men även vilka som inte går att lita på. Tack vare det 

anser han att han har goda relationer med aktörer: "Jag är du med de flesta i projektet." Även 

Filip anser att Varbergs storlek gör att aktörer i den lokala byggbranschen stöter på varandra i 

byggprojekt och har lärt känna varandra innan detta projekt startade. 

Misstänksamhet är inte förenligt med partneringprojektet. Respondenterna har på olika sätt 

uttryckt att partnering bygger på förtroende. Andreas och Lars menar att de måste kunna lita 

på projektaktörerna för att kunna arbeta ihop, de förväntas göra vad de lovar att göra. Magnus 

menar att partnering, likt en lagsport, bygger på tillit till medaktörer, vilket även Bo uttrycker: 

"Partnering är som en lagidrott där alla spelare är beroende av varandra." Karin berättar att 

underentreprenörerna måste vara pålitliga för att det är i projektet omöjligt att kunna 

kontrollera att de gör vad de säger att de ska göra utan det måste hon förutsätta att de gör. 

Filip säger att misstänksamhet gentemot en annan aktör gör att samarbetet dem emellan 

fallerar. Bo litar på alla underentreprenörer tills dess att han har blivit bevisad motsatsen. Det 

är för många personer och företag involverade i projektet. Bo menar att misstänksamhet 

gentemot projektaktörer skulle göra att han inte klarade av sitt arbete på ett professionellt sätt 

eftersom han skulle då behöva kontrollera att varenda detalj blir som bestämts. Bo anser att 

det är viktigt att lyssna på vad personer har att säga och inte avbryta utan vänta med 

synpunkter. De intervjuade underentreprenörerna instämmer i Bos uppfattning att han lyssnar 

på deras idéer. Andreas säger att han inte ser Bo som en huvudentreprenör utan som en 

samordnare som ser till att underentreprenörerna är involverade i projektet. I projektet 

uppskattar Bo att 80 % av förtroendet grundar sig i vilka personer som deltar och hur de deltar 

medan 20 % beror på om den budget som underentreprenören presenterar följs. 

4.2.1 Teambuilding 

Teambuilding skapar ett gemensamt projekt. Både Karin och Bo menar att förtroende skapas 

mellan aktörer genom teambuilding. Karin berättar att teambuilding används för att främst 

skapa en gruppkänsla i projektet, så att projektet blir mer enhetligt. Karin citeras: "Alla 

aktörer ska känna att det är deras projekt." Både Lars och Magnus delar den bilden genom att 

berätta att projektet arbetar aktivt med att skapa gemensamhet mellan aktörerna som bidrar till 

att arbetsmoralen hos aktörerna ökar genom gemensamma aktiviteter. Det gör att de som 

underentreprenör lär känna projektets aktörer som skapar en arbetsgrupp och ett arbetsklimat 

som bidrar till att de litar på varandra enligt Filip: "Man blåser inte sin vän." Lars menar dock 

att det tar tid att delta i gemensamma aktiviteter men han tror dock att han som 

underentreprenör tjänar på det då stämningen och arbetsmoralen hos projektets aktörer ökar.  

En tillåtande miljö ger förtroende. Karin anser att den workshop som inledde projektet var en 

form av teambuilding då två dagar tillbringades med projektaktörerna för att skapa en lärande 

och kreativ miljö för projektet. Gemensamma middagar och bowling organiserades men även 

tid för att mer fritt låta aktörerna lära känna varandra, vilket Karin menar: "skapar en vi-

känsla i projektet." Magnus beskriver workshopmiljön som rolig och öppen där klimatet är 

inbjudande för åsikter och alla ges utrymme i diskussioner. De övriga tillfrågade 

underentreprenörerna känner att den inledande workshopen bidrog till en hög arbetsmoral, för 

att de kände att deras åsikter och synpunkter spelade roll för projektet. Vissa av aktörerna har 

erfarenhet av partneringprojekt, vilket gynnar projektet då de är mer bekväma med 

arbetssättet än de som inte har arbetat med partnering förut, menar Magnus. De fyra 

tillfrågade underentreprenörerna känner att den inledande workshopen karaktäriseras av högt i 

tak där de lärde känna alla aktörer i projektet. Både Lars, Filip och Magnus berättar att 

förtroende skapas mellan aktörerna för att de är utvalda och vill leva upp till de förväntningar 

som finns på dem från andra aktörer. Teambuilding har hjälpt dem att få förtroende för de 

okända aktörerna genom att de lärt känna dem mer personligt än bara yrkesmässigt.  
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4.2.2 Kommunikation 

Kommunikation sker främst på möten. En uppfattning som alla respondenter har är att 

kommunikationen i projektet sker hela tiden, via telefonsamtal, gemensam 

informationsplattform och mail. Främst sker den vid möten där underentreprenörer träffar 

övriga projektaktörer varannan vecka. Magnus och Karin berättar, oberoende av varandra, att 

möten inleds i en stor grupp där diskussioner kring ändringar och materialval förs. För att alla 

sedan ska få chans att tycka till delas den stora gruppen in i mindre, Bo kallar de tvärgrupper. 

Det görs, enligt Bo, för att ge bland annat underentreprenörerna inspiration från andra aktörer 

och det säkerställer även att alla fått chans att tycka till om till exempel en ändring. Magnus 

anser att tvärgrupperna är positiva då mer specifika ämnen kan beröras eftersom inte alla 

diskussioner berör de som underentreprenör. Till exempel menar han att de som VS-

entreprenör inte har något med valet av golv att göra utan då kan de istället fokusera på hur de 

ska lösa sina installationer. Den uppfattningen delas även av Andreas som tycker att möten 

med färre deltagare ger en gruppkänsla i projektet. Vidare menar Andreas att möten gör att 

missuppfattningar och frågetecken löses mellan aktörerna i projektet. Även Lars anser att den 

typen av kommunikation gör att arbetsmoralen i projektet höjs. 

Gemensam information är lättillgänglig. För att göra information kring projektet lättillgänglig 

samlas den på ett och samma ställe i kommunikationsplattformen Pärmen, berättar Karin. Bo 

berättar mer i detalj att Pärmen är en bokhylla med pärmar via internet som gör att aktörerna i 

projektet har tillgång till information, till exempel ritningar, handlingar och beslut. Både 

Magnus och Lars tycker att Pärmen hjälper dem att kommunicera eftersom all information 

gällande projektet laddas upp där. De tycker dock att det är mycket information i Pärmen, 

vilket ibland gör att det svårt att hitta det de söker då all information inte berör dem. Andreas 

delar Lars och Magnus upplevelse av Pärmen som rörig då han inte är van vid att använda den 

eftersom det finns liknande system som han använt i andra projekt men där funktioner i 

programmet ser annorlunda ut. Andreas använder sig därför hellre av till exempel 

pappersritningar på byggarbetsplatsen men även på grund av att en dator eller liknande, som 

behövs för att Pärmen ska kunna användas ute på arbetsplatsen, är för känslig mot grus och 

vatten. Däremot menar Andreas att budgetar ligger i Pärmen, vilket gör att han känner ett 

förtroende för bland annat huvudentreprenören Bo eftersom ingenting är dolt utan det syns 

vilka kostnader och vinstpåslag som aktörer har i projektet. Filip berättar att det underlättar 

deras interna samordning på Imtech Elteknik AB för att de fått ta del av informationen. 

Partneringprojektet präglas av lyhördhet. Alla respondenter nämner lyhördhet som något som 

karaktäriserar projektet. Filip förklarar det genom att han får utrymme och gehör för sina 

synpunkter i diskussioner. Lars förklarar det på liknande vis genom att han får ventilera 

tankar kring projektet som de andra lyssnar och kommenterar respektfullt på. Magnus tar upp 

ett exempel som tydligt visar på att aktörer i projektet är lyhörda, vilket är att varje möte 

avslutas med att ordet går runt bordet till varje person som får berätta sin upplevelse kring till 

exempel en ändring som diskuterats på mötet. Karin förklarar att det görs för att alla ska få 

berätta vad mötet givit dem, så att alla går därifrån med en bra känsla för projektet men även 

för att alla ska ha fått samma information. Projektets mål och beslut gås kontinuerligt igenom 

med underentreprenörer för att de ska fortsätta känna det förtroende som byggts upp i början 

av projektet. Även Karin berättar om att kontinuerliga möten är viktiga för att säkerställa att 

underentreprenörerna känner en ambition i projektet. Bo berättar mer detaljerat att det utförs 

enkäter med jämna mellanrum som underentreprenörerna utför genom att poängsätta olika 

påståenden, så som "När vi talar med varandra eller ger feedback (positiv eller negativ 

återkoppling) inom projektet så känns det..." där 1 = "inte alls bra" och 7 = "mycket bra". Där 

underentreprenörerna poängsatte det påståendet med ett genomsnitt strax under 6, berättar Bo.  
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4.2.3 Konflikthantering 

Konflikter är ovanliga i projektet. Alla respondenter menar att konflikter i partneringprojektet 

i stort sett är obefintliga. Tonläget är ödmjukt och respektfullt vid diskussioner menar 

Andreas. Vidare menar Magnus och Karin att meningsskillnader finns men att de ses mer som 

en chans till att göra det bästa möjliga för projektet än en konflikt. Karin tycker att 

diskussioner är intressanta och kreativa vilket ger projektet olika perspektiv som leder till att 

aktörer lär av varandra. Skulle diskussioner inte leda till en lösning har dock beställaren sista 

ordet men Karin är noga att påpeka att ingen ska gå från ett möte och inte känna att de har fått 

gehör för sina åsikter: "Ingen ska behöva bli ombedd att rätta in sig i ledet". 

En konflikt ska aldrig lyckas uppstå. Bo menar att de i projektet ska verka för att förebygga 

konflikter, vilket kräver att aktörer måste lyssna på varandra för att ge alla utrymme i 

diskussioner. Ett tillåtande klimat är viktigt tycker Bo, då en person måste våga berätta om ett 

problem eller misstag för att nå en lösning och lära av de misstagen för framtida problem. Bo: 

”Vi kan alla g ra fel”.  o anser att människors åsikter om saker och ting är nyttiga eftersom 

det ger aktörerna andra perspektiv, vilket leder till att projektet utvecklas med kreativa 

lösningar. De intervjuade underentreprenörerna menar att öppenheten från 

huvudentreprenören gör att de känner förtroende för honom i projektet. 

Det finns ingen plan för att hantera konflikter i projektet, vilket Karin förklarar som att det 

blir att det förutsätts att konflikter kommer att uppstå. Bo berättar vidare att det istället är 

viktigt att lyssna på aktörers åsikter och ta en diskussion kring det. Skulle dock en konflikt 

uppstå kommer den att hanteras genom att problemet åskådliggörs och berörda parter får ge 

sin syn på saken och sedan löses konflikten genom att de kommit fram till en lösning som gör 

att parterna är nöjda. Alla respondenter anser att partnering eliminerat kostnadsdiskussioner 

som de tycker är en stor del till konflikter inom byggprojekt. Karin menar att avsaknaden av 

konflikter gör att aktörerna i projektet litar mer på varandra då det inte finns någon osämja i 

gruppen. Den ekonomiska öppenhet som finns i projektet mellan aktörer bidrar till att Magnus 

tycker det är få konflikter i projektet och han anser att det beror på att arbetsmoralen mellan 

underentreprenörer är hög i partneringprojektet eftersom de inte konkurrerar med varandra, 

vilket Bo påpekar bero på att projektet inte har ekonomiska incitament. Vidare berättar Bo att 

ekonomiska incitament skulle ta bort kreativiteten i projektet då underentreprenörer då hade 

sett till sina egna intressen, vilket gör att öppenheten och den lagspelare som de vill 

underentreprenören ska vara försvinner. Magnus menar att de som underentreprenörer oftast 

försöker lösa problem internt på Imtech VS-teknik AB om det inte berör projektet i stort 

eftersom sådana problem inte berör de övriga projektmedlemmarna. 
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5. Analys 

Analysen inleds med en sammanställning kring vad empirin kretsar kring, det är 

förutsättningarna för analysen. Analysen genomförs utifrån samma teman som presenterades 

i den teoretiska referensramen och i empiri-kapitlet: delaktighet, delade mål, delade risker, 

delade fördelar, förtroende, teambuilding, kommunikation, konflikthantering. Genomgående 

testas empirin mot teorin. 

5. 1 Förutsättningar 

Partnering 

Centrala begrepp 

Underentreprenörernas roll i det studerade 

projektet 

Delaktighet 
Respondenterna är eniga att underentreprenörerna är 

delaktiga i projektet 

Delade mål 
Underentreprenörerna är delaktiga i framtagandet av 

de delade målen i projektet 

Delade risker 
Risker delas inte med underentreprenörerna i projektet, 

utan beställaren står för hela risken 

Delade fördelar 

Underentreprenörerna delar delvis på fördelarna i 

projektet. Främst är beställare och huvudentreprenör 

de som tar del av en vinst 

Förtroende 

Underentreprenörer känner förtroende för aktörer i 

projektet och huvudentreprenör och projektledare 

känner förtroende för underentreprenörerna 

Teambuilding 

Teambuilding bygger förtroende för 

underentreprenörerna som inkluderas genom 

huvudentreprenör och projektledare i aktiviteter 

Kommunikation 
Respondenterna kommunicerar med varandra i 

projektet både digitalt och i olika möteskonstellationer 

Konflikthantering 

Hantering av konflikter görs genom regelbundna 

diskussioner där underentreprenörer medverkar men 

ingen fastställd konflikhanteringsplan finns 

Tabell 2. Sammanställning av respondenternas svar som är utgångspunkten för analysen 

5.2 Delaktighet 

Respondenterna är eniga i sin uppfattning om att underentreprenörerna är delaktiga i 

projektet. Underentreprenörerna upplever att de blir lyssnade på. Karin och Bo förklarar hur 

de värdesätter underentreprenörernas åsikter och tankar. De ser underentreprenörerna som 

experter inom sina områden och de inbjuds att delta därefter. Till exempel har de deltagit i 

material- och utförandeval. Underentreprenörerna har inflytande i projektet, vilket illustreras 

av Karins exempel om kapprummet. Bo säger att ingen aktör är viktigare än någon annan. Det 
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som respondenterna beskriver, påminner om vad litteraturen kallar för rättvisa (e.g. Bresnen 

& Marshall, 2000a; Packham et al., 2003; Eriksson et al., 2008; Eriksson et al., 2007; Wood 

& Ellis, 2005). Delaktighet skapas först när aktörerna deltar i projektet på lika villkor, har 

samma förutsättningar och samma möjligheter. 

Det framkommer dock att beställaren har en särskild ställning. Det är beställaren som i 

slutändan har det sista ordet. Karin förklarar med det att det är beställaren som sedan ska 

”leva med beslutet”. Det kan också förklaras med att det är den som betalar som bestämmer, 

så som Wood och Ellis (2005) och Packham et al. (2003) beskriver det. Pengar innebär makt, 

makten visar sig till exempel vid förhandlingar (Wood och Ellis, 2005). Detta går emot 

respondenternas tidigare berättelser, att de alla är lika i projektet. Om beställarens ord väger 

tyngre än de andras, har beställaren rimligtvis mer makt än de övriga. Att ingen av 

respondenterna ifrågasätter detta, kan bero på att det är historiskt f rankrat, ”det är så det 

fungerar” som Magnus säger. Tradition är starkt. Att beställaren har mer makt, behöver inte 

vara dåligt för projektet. När ett gemensamt beslut inte kan fattas, avgör beställaren, och 

aktörerna behöver inte stånga sig blodiga för att få sin vilja fram. Det viktiga är att aktörerna 

accepterar det beslut som fattas. När Filip säger att han har möjlighet att påverka beslutet, 

räcker det för att han ska uppleva projektet som rättvist.  

Denna upplevda rättvisa gör att aktörerna skapar en strategisk allians. Projektets aktörer 

arbetar tillsammans och i samma riktning. Den gemensamma agendan som Eriksson et al., 

(2007) beskriver, blir tydlig när respondenterna berättar hur de samarbetar och samordnar sig 

för att driva projektet tillsammans. Filips exempel, där el- och rörunderentreprenörerna 

samarbetar för att hitta gemensamma lösningar, skildrar detta. De har i likhet med vad Dainty 

et al. (2001a) förespråkar, bildat en strategisk allians. De intervjuade underentreprenörerna 

menar att de i partneringprojektet inte konkurrerar med varandra eftersom de strävar åt 

samma håll. Den samordning som respondenterna beskriver kännetecknar en strategisk 

allians.  

Samordningen innebär avsteg från aktörernas egna intressen, men win-win kan ändå uppstå. 

De intervjuade underentreprenörerna beskriver att deras första prioritet är projektets bästa 

snarare än enbart vad som gynnar dem. Andreas exempel när han hjälpte Bo med en 

företagskontakt visar det. Davis och Love (2011) säger att den här typen av avvägning mellan 

aktörens egna intressen och projektets visar hur väl etablerad den gemensamma agendan är 

och vilken grad av delaktighet aktörerna har. Samtidigt kan Andreas förklaring till varför han 

hjälpte Bo, att han själv i framtiden kanske behöver Bos hjälp, tyda på att det i slutändan 

handlar om egen vinning. Genom att han ställer upp för Bo, kommer Bo i framtiden att ställa 

upp för honom. På så sätt gynnar det honom själv. Att Andreas själv tjänar på det, gör det inte 

mindre bra för projektet. Tvärt om, att den gemensamma agendan sammanfaller med den 

egna agendan är positivt för projektet (Naoum, 2003; Swan & Khalfan, 2007). På så sätt 

uppstår win-win för projektet och dess aktörer. Alla kan tjäna på projektet. Att win-win råder 

för projektet och aktörerna, är något som Beach et al. (2005) menar förhindrar konkurrens. 

Vilket går att återkoppla till tidigare diskussion om att respondenterna inte upplever någon 

konkurrens dem emellan. Delarna hänger samman och påverkar varandra.  

Det är svårt att skilja begreppen. Uppstår win-win för att aktörerna inte konkurrerar, som 

respondenterna tycks mena, eller undviks konkurrenssituationer för att projektet är win-win, 

som Beach et al., (2005) menar? Andreas sa att eftersom de inte konkurrerar, tjänar alla på 

projektet (win-win). Beach et al. (2005) beskriver hur det i ett projekt som är win-win för alla 

aktörer undviks konkurrenssituationer. 
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5.2.1 Delade mål 

Projektet har mål som underentreprenörerna delar. I det studerade projektet baserades de 

delade målen på mål redan framtagna av huvudentreprenör och beställare som byggde på 

verksamhetens mål. I litteraturen framkommer det att alla aktörers deltagande och 

accepterande är en förutsättning för utformningen av delade mål. Alla aktörer ska komma till 

tals och ha inflytande över utformningen (Kadefors, 2004). Att det studerade projektets delade 

mål bygger vidare på mål redan framtagna av beställare och huvudentreprenör, verkar inte ha 

påverkat underentreprenörernas upplevda delaktighet. Magnus och Lars upplevde att de blev 

inkluderade i diskussionerna och att deras förslag togs till vara på. Att delta i utformningen av 

delmålen tycks tillräckligt för att underentreprenörerna ska känna delaktighet.  

Vid utformningen av målen tog aktörerna som representerade beställare och verksamhet mer 

plats än de andra aktörerna. Magnus berättade att beställare och verksamhet hade, jämfört 

med de andra aktörerna, många åsikter som de framförde. Han menar att det berodde på 

personlighet snarare än roll i projektet. Dainty et al. (2001b) kom i sin empiriska studie fram 

till att beställare står över underentreprenörerna i hierarkin och därför tog mer plats i 

diskussioner. Om aktören i sin roll som beställare upplever sig ha ett övertag på de andra 

aktörerna gör det att denne pratar mer, förväntar sig att bli lyssnad på och värdesatt. Det 

konstaterades tidigare (se 5.2 delaktighet) att beställaren har sista ordet vid beslutsfattande. 

Därtill var beställaren med och tog fram de ursprungliga målen. Sammantaget kan antas att 

beställaren därför upplever sig ha mer makt, och därför tar mer plats i diskussioner kring 

utformningen av målen. Det samma gäller för aktörer som representerar verksamheten, 

eftersom de ursprungliga målen byggde på deras mål, kan de anse sig ha mer att säga till om 

vid utformandet av delmålen.  

Underentreprenörerna vittnar dock om hur de inkluderades i framtagandet av målen och att de 

kunde påverka utformningen. Den öppna miljön Bo och underentreprenörerna beskriver och 

som gör att de delar projektets mål, styrker Davis och Loves (2011) tes som säger att 

öppenhet är en nödvändighet vid utvecklandet av gemensamma mål. Kadefors (2004) menar 

att respekt är lika viktigt och det vittnar studien också om. Lars beskrev hur ”man aldrig 

kände sig nedr stad” och ”ingen sågade någon annan” och Magnus som sade att ”man 

beh vde inte väga sina ord, all input tycktes vara bra input”. Öppenheten och respekten 

skapade en känsla av delaktighet hos underentreprenörerna.  

Den delaktigheten skapade i sin tur kreativitet. Bo beskriver hur underentreprenörerna kom 

med nytänkande alternativa lösningar. Karin berättade att mer kunskap kommer projektet till 

godo när underentreprenörerna deltar. Delaktighet leder till kreativitet som leder till fördelar 

för projektet. Kreativitet är ett begrepp som omnämns flera gånger av respondenterna i denna 

studie men som inte stötts på i tidigare forskning.  

De gemensamma målen strider inte mot aktörernas enskilda intressen. Bo förklarar att 

aktörernas enskilda mål ska uppfyllas genom de gemensamma, på så sätt uppstår ingen 

intressekonflikt. Till exempel blev brukarnas (verksamheten) önskemål om att eleverna ska 

driva sin egen lärprocess, ett mål. Filip sa att de gemensamma målen gör det lättare för Imtech 

Elteknik AB, som han representerar, att samordna sitt arbete. De vet vad projektet strävar 

efter och eftersom det inte går emot vad han som underentreprenör önskar med projektet, är 

det självklart att arbeta mot de gemensamma målen. Vilket även är vad Davis och Love 

(2011) menar: de gemensamma målen ska ge förståelse för projektets riktning. Det är tydligt 

att underentreprenörerna delar projektets mål. Även om målen inte strider mot deras enskilda 

intressen, hjälper de inte aktörerna att uppnå deras individuella mål. De är åtskilda, inte 

sammanfogade. Det skiljer sig från Rhodins (2002) om att de gemensamma målen ska 
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utformas på ett sådant sätt att aktörernas individuella mål bäst uppnås. De delade målen är 

allmänna och påverkar inte underentreprenörernas egna mål. 

Målen har en allmän utformning, det är svårt att inte hålla med. Till exempel nollvision vad 

gäller arbetsskador och olyckor, ingen önskar någonting annat. Det framkommer att det inte 

är målen i sig som är det viktiga, utan processen att komma fram till dem gemensamt. Det är 

det som skapar delaktighet. 

När alla är överens signeras måldokumentet. Respondenter menar att det ger målen en formell 

mening. Rhodin (2002) menar att det är en symbolisk handling, men att aktörerna automatiskt 

blir mer manade att arbeta för målen. Oavsett, genom att signera det gemensamma 

måldokumentet utlovar aktörerna att arbeta för att uppnå målen. 

5.2.2 Delade risker 

Underentreprenörerna känner varandra och området sedan tidigare, det eliminerar två stora 

risker. Huvudentreprenören, genom Bo, har i detta projekt använt sig av lokalt anknutna 

underentreprenörer. Det gör att underentreprenörerna har den lokalkännedom som den 

utsocknes huvudentreprenören saknar. Då undviker projektet att ställas inför problem som 

beror på dålig lokalkännedom. Att underentreprenörerna är knutna till samma område betyder 

också att de har arbetat tillsammans tidigare. Det gör att de känner varandra. På så sätt undgår 

projektet den största riskfaktorn som byggprojekt vanligtvis ställs inför, att varje projektgrupp 

är unik och tillfällig (Laan et al., 2011; Rahman & Kumaraswamy, 2002). Aktörer med olika 

kunskap, erfarenhet och uppfattning kan orsaka konflikter eller missförstånd (Zavadskas et 

al., 2010). Genom att underentreprenörerna redan känner varandra minimeras den risken. 

Andreas säger att nästan alla inblandade i projektet är personer som han har arbetat med förut. 

Han f rklarar: ”Vi är du med varandra. Vi skojar och retas, vi är kompisar.” Andreas menar 

vidare att detta gör att de känner delaktighet till varandra redan när de kliver in i projektet. 

Även om valet av underentreprenörer eliminerar en del risker, finns det alltid andra som 

måste hanteras. 

I det studerade projektet är det beställaren som står med den ekonomiska risken. 

Underentreprenörerna får betalt för sina utlagda kostnader och därtill den procentsats som 

kontrakterats för att täcka vinst och centraladministration. På det sättet riskerar 

underentreprenörerna inte att göra förlust. Det går emot partneringforskningen där delade 

risker mellan aktörer sägs vara nödvändigt för att skapa delaktighet i partneringprojekt 

(Zavadskas et al., 2010; Laan et al., 2011; Rahman & Kumaraswamy, 2002; Doloi 2009). 

Tanken är att aktörerna, genom att hantera risker tillsammans, får en vi-känsla. 

Respondenterna anser att vi-känslan ändå finns. Genom att de känner varandra sedan innan 

skapas känslan av delaktighet. Genom att aktörerna inte delar på riskerna uppstår andra 

fördelar. Underentreprenörerna beskriver hur de upplever lugn och trygghet i projektet och 

konflikter undviks. Delaktighet uppstår på andra sätt.  

Litteraturen återkommer till rättvisa mellan aktörerna krävs för att delaktighet ska råda (se 2.2 

Delaktighet) (e.g. Doloi, 2009; Rahman & Kumaraswamy, 2002; 2005), aktörerna måste delta 

på samma villkor. Litteraturen syftar då till att rättvisa innebär att aktörerna ska dela lika på 

riskerna. Rättvisa skulle, likt i det studerade projektet, också kunna vara att ingen tar del av 

riskerna (förutom beställaren). Så länge inte någon aktör skor sig på någon annan aktörs 

bekostnad tycks rättvisa råda. Å andra sidan, rättvisa är inte ett begrepp som någon av 

respondenterna använder sig av när intervjuerna kretsar kring delade risker. 

Karin menar att även om det är beställaren som står för risken, ansvarar alla aktörer för att 

motverka dem. Aktörerna samarbetar för att se till projektets bästa och det finns en budget 
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som fastställts av beställaren som alla i projektet ska hålla. Det visar att den formella 

riskhantering som bör finnas enligt Flanagan et al. (2007) för att undvika konkurrens och 

konflikter inte finns i projektet. Istället är det andra skäl som driver underentreprenörerna att 

minimera riskerna. Det påminner om Doloi (2009) och Rahman och Kumaraswamy (2002; 

2005), som menar att ansvaret inte behöver vara kontrakterat utan kan grunda sig i de 

relationer som finns mellan aktörerna. Relationer som aktörerna beskriver att de har i och med 

att de känner varandra sedan tidigare.  

Riskhanteringen i det studerade projektet skiljer sig från de empiriska studier som undersökt 

underentreprenörernas roll i riskhanteringen i partneringprojekt. Den forskningen visar att 

underentreprenörerna i regel tar en större risk än de andra aktörerna (Dainty et al., 2011b; Sze 

et al., 2003). Riskerna fördes vidare nedåt i byggkedjan, från huvudentreprenör och beställare 

till underentreprenörer. I det studerade projektet är det tvärt om, underentreprenörerna tar 

ingen ekonomisk risk. Underentreprenörernas missnöje med partnering i de empiriska 

studierna (Sze et al., 2003; Errasti et al., 2007) återfinns därför inte i det studerade projektet. 

Underentreprenörerna här upplever sig inte utnyttjade eller överkörda. En annan stor skillnad 

är att i Daintys et al., (2001b) studie var huvudentreprenörerna de stora vinnarna eftersom de 

förde riskerna nedåt till underentreprenörerna. I det studerade projektet är huvudentreprenören 

varken vinnare eller förlorare när det kommer till riskhanteringen, eftersom det istället är 

beställaren som ensam står för all risk. Att underentreprenörerna inte känner sig utnyttjade för 

huvudentreprenörens vinnings skull kan vara viktigt. 

5.2.3 Delade fördelar 

Chansen till ökad vinstmarginal för underentreprenörerna finns inte i det studerade projektet. 

Avtalet är utformat så att underentreprenörerna får betalt för sina kostnader plus en 

förutbestämd procentsats som täcker vinst och centraladministration. Det kan ses som ett 

löpande jobb. Det strider mot Bresnen & Marshalls (2000c) påstående att delade fördelar är 

ett krav för att uppnå delaktighet. Genom att dela fördelarna drivs underentreprenörerna att 

samarbeta. I det studerade projektet menar respondenterna att de, likt i diskussionen kring 

delade risker (se 5.2.2 Delade risker), drivs av andra faktorer än delade ekonomiska fördelar. 

Litteraturen återkommer till rättvisa (se 2.2 Delaktighet) (e.g. Doloi, 2009; Rahman 

& Kumaraswamy, 2002; 2005), att aktörerna ska delta på samma villkor. Litteraturen syftar 

då till att rättvisa innebär att aktörerna ska dela lika på fördelarna. Det går applicera 

diskussion som fördes kring rättvisa under 5.2.2 Delade risker även här: att rättvisa skulle, likt 

i det studerade projektet, också kunna vara att ingen tar del av fördelarna (förutom 

beställaren).  Så länge inte huvudentreprenör eller annan underentreprenör skor sig på någon 

annans bekostnad tycks upplevd rättvisa råda.  

Respondenternas inställning till att inte dela på projektets fördelar har pendlat. Inledningsvis 

var Andreas och Magnus skeptiska till upplägget att inte använda incitament eller 

bonussystem. Nu fanns det ingen möjlighet för dem att öka vinstmarginalen. Efter en tid i 

projektet var de båda övertygade om att partneringprojektets upphandlingsform ändå var bra. 

Andreas sade: "Det är ett harmoniskt arbetsupplägg, jag som människa mår bättre." Han 

beskrev hur han inte längre behövde jaga kostnader eller hamna i konflikter om ändrings- och 

tilläggsarbeten. Meningen med incitament är att motivera aktörerna att arbeta effektivt och 

resurssnålt, det sägs vara i projektets intresse (Kadefors, 2002: Bresnen & Marshall, 2000c). 

Bo menar att det istället gör projektet till en kapplöpning där aktörerna måste konkurrera för 

att få sina fakturor betalda. Sättet projektet i studien drivs på innebär ett lugn. Aktörerna är 

medarbetare och inte motparter. Något som Bresnen & Marshall (2000c) också tycker är 

viktigt, även om de inte föreslagit att projektet ska drivs på löpande räkning för att nå dit. 
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Istället drivs aktörerna till delaktighet av andra faktorer. Filip berättar att han känner sig 

delaktig i projektet eftersom han är med och skapar projektet. Lars beskriver det på ett 

liknande sätt: ”Jag ser mina idéer på ritningarna, jag h r mina f rslag diskuteras, andra 

akt rer frågar mig om hjälp.”  

De ser vad de andra aktörerna spenderar och tjänar, det finns ingen plats för misstänksamhet. 

Projektet har öppen ekonomi. Aktörerna redovisar löpande alla sina kostnader och fakturor 

med eventuella rabatter, samt deras påslag/marginaler, i enlighet med Laan et al. (2011). 

Naoum (2003) menar att detta skapar delaktighet. Respondenterna använder istället ordet 

förtroende, den öppna ekonomin gör att de litar på varandra. De ser vad de andra aktörerna 

spenderar och tjänar, det finns ingen plats för misstänksamhet. Respondenterna menar att 

förtroendet g r att de känner delaktighet. ”När det inte finns någon misstänksamhet, känner 

man sig trygg nog att engagera sig fullt ut i projektet” f rklarar  arin och hon utvecklar med 

ett exempel på en trygghetsövning. Hon menar att det är förtroende som gör aktörerna vågar 

delta. Det går att fuska och sko sig själv i projekt som drivs med öppen ekonomi också. Det 

borde således finnas utrymme för misstänksamhet även i projekt som drivs med öppen 

ekonomi. Det förtroende respondenterna beskriver baseras egentligen på ett grundförtroende 

för varandra (se vidare diskussion under 5.3 Förtroende), snarare än systemet med öppen 

ekonomi.  

Det studerade projektet ämnar inte dela de ekonomiska fördelarna mellan aktörerna, vilket 

partneringprojekten i de empiriska studier som ligger till grund för denna studie gjort. De 

studierna visar att underentreprenörerna förbises och att det främst beställare och 

huvudentreprenörer som delar på fördelarna som partnering innebär (Dainty et al., 2001b; Sze 

et al., 2003: Packham et al., 2003). Underentreprenörerna i projektet ser sig inte förbisedda, 

eftersom de aldrig blivit lovade något annat än sin procentsats (vinst och central-

administration). Den öppna ekonomin är något aktörerna i projektet uppskattar. Forskningen 

kring hur underentreprenörer i regel ser på den öppna ekonomin, visar hur den öppna 

ekonomin används av huvudentreprenörerna för att pressa underentreprenörerna att hålla 

kostnaderna nere (Dainty et al., 2001b; Sze et al., 2003). Resultatet blir att 

underentreprenörerna inte vill vara delaktiga (Sze et al., 2003). I projektet ses den öppna 

ekonomin som ett hjälpmedel för att lita på varandra.  

5.3 Förtroende  

Underentreprenörerna menar att tack vare att de arbetat ihop i tidigare projekt har ett 

förtroende för varandra i projektet, vilket inte stämmer överens med Laans et al. (2011) 

uppfattning att förtroende har svårt att skapas då projekt är temporära och har olika aktörer. 

Däremot stämmer respondenternas uppfattning med Kadefors (2004) som menar att 

förtroende i ett projekt beror på personens tidigare erfarenheter. Men för att 

underentreprenörerna litat på varandra i andra projektet behöver det inte betyda att de kan lita 

på varandra i projektet, vilket Kadefors (2004) understryker då projekt ser olika ut.  

Underentreprenörerna i studien berättar att Bo lyssnar och tar till sig deras idéer och ses mer 

som en samordnare än en huvudentreprenör. Han bidrar till att underentreprenörerna 

involveras i projektet. Bos sätt att agera är motsägelsefullt gentemot Dainty et al. (2001b) som 

menar att huvudentreprenörer utnyttjar underentreprenörer. Respondenterna menar att 

förtroende är avgörande för att partneringprojektet ska fungera. Det Bo berättar om att 

förtroende har en större del i projektet än underentreprenörens procentsats är i enlighet med 

Eriksson et al. (2007) som menar att samverkan nås om förtroende istället för ekonomiska 

incitament fokuseras.  
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Alla respondenter är eniga om att partneringprojektet arbetar aktivt med teambuilding och 

kommunikation i form av främst återkommande möten och digitala hjälpmedel. Dessa 

faktorer är något som Rahman och Kumaraswamy (2008) och Kadefors (2004) menar är 

avgörande för att förtroende ska uppstå mellan aktörer i partnering. Wong och Cheung 

(2004), Kadefors (2004) och Bröchner et al. (2002) har även med konflikthantering som en 

faktor som skapar förtroende. En faktor som respondenterna inte nämner för förtroende att 

uppstå, vilket tyder på att förtroende kan skapas utan att konflikthantering finns. 

5.3.1 Teambuilding 

Teambuilding bygger relationer. Studiens respondenter menar att underentreprenörerna är 

nyckelaktörer i partneringprojektet och behöver då enligt Rhodin (2002) involveras i 

relationsbyggande aktiviteter. Karin berättar att teambuilding används i projektet för att 

aktörerna ska känna att det är deras projekt, vilket är vad Kadefors (2004), Rahman och 

Kumaraswamy (2008) och Rhodin (2002) menar skapar ett ömsesidigt förtroende. Därför bör 

underentreprenörerna känna ett förtroende, vilket Lars, Magnus, Andreas och Filip menar att 

de gör genom att en arbetsgrupp skapats med ett lyhört arbetsklimat, vilket gör att de blir mer 

vänner än bara arbetskamrater som gör att de litar på varandra, Filip: "Man blåser inte sin 

vän.". Lars uppfattning kring gemensamma aktiviteter är att de tar tid, vilket är vad Dainty et 

al. (2001b) menar då underentreprenörer ser projekt som temporära och inte ser vikten av att 

engagera sig i relationsbyggande. Daintys et al. (2001b) argument strider mot vad Lars vidare 

berättar att han som underentreprenör tjänar på den tiden han lägger ner då stämningen i 

projektet ökar.  Underentreprenörerna kände till varandra sedan innan då de arbetat i projekt 

tidigare däremot var beställare och huvudentreprenör okända för dem, vilket 

underentreprenörerna tyckte förändrades tack vare den tidiga teambuildingen. Det menar 

Kadefors (2004) och Beach et al. (2005) stimulerar aktörerna till att samarbeta, vilket visat sig 

att underentreprenörerna gör till exempel genom skapandet av gemensamma lösningar (se 

Filips exempel i 4.2 Delaktighet). 

Den inledande workshopen var en form av teambuilding där syftet, enligt Karin, var att skapa 

en lärande och kreativ miljö för projektet, vilket stämmer överens med Rhodins (2002) 

definition av en workshop, möten i ett par dagar där nyckelpersoner deltar. Magnus håller 

med Karin då han anser att klimatet var roligt och inbjudande, vilket Bresnen och Marshall 

(2000b) och Doloi (2009) menar gör att relationer skapas i en miljö som främjar 

kommunikation som gör att aktörerna känner sig trygga och har förtroende för projektaktörer. 

De fyra underentreprenörerna i studien känner att den inledande workshopen gjorde att de 

lärde känna alla aktörer i projektet. Det visar att Kadefors (2004) definition av workshops 

som en mötesplats där underentreprenörer kommunicerar med projektaktörer är uppfyllt. 

5.3.2 Kommunikation 

Respondenterna i projektet menar att möten är välorganiserade, vilket Andreas och Bos 

berättelser om tvärgrupper visar, vilket är kontradiktoriskt mot Löfgren och Wikforss (2007) 

som menar att kommunikation tas för givet i partneringprojekt. Däremot stämmer 

respondenternas berättelser in på Löfgren och Wikforss (2007) som menar att grupper 

förstärks av kunskapsutbyte, vilket både Lars och Andreas vittnar om sker under möten.  

 

Informationsplattformen Pärmen används av alla respondenter. Magnus och Lars uttrycker att 

Pärmen gör att de har snabb tillgång till information om projektet, vilket gör att de 

kommunicerar bättre. Andreas menar att Pärmen gör att han har tillgång till bland annat 

huvudentreprenörens budget, vilket gör att han får förtroende för honom. 

Underentreprenörernas tankar är i enlighet med Liu (2009) och Dainty et al. (2001b), som 
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menar att kommunikationen förbättras och förtroende till huvudentreprenör bibehålls, genom 

att öppenheten gör att informationsmissar undviks. Löfgren och Wikforss (2007) och Ibrahim 

et al. (2013) menar att systemet Pärmen är effektivt eftersom att projektinformation ska vara 

tillgänglig överallt så att problem kan lösas utan hänsyn till geografisk plats och att aktörerna 

kan hålla sig uppdaterade, vilket de i fallstudien kan. Vidare menar Magnus att hans 

förtroende ökar för aktörerna i projektet då ingen information undanhålls utan ligger öppen i 

Pärmen.  

Bo berättar att projektets mål och beslut kontinuerligt gås igenom med underentreprenörerna i 

projektet för att de ska fortsätta känna det förtroende som byggts upp i början. Löfgren och 

Wikforss (2007) studie visar att kommunikation förstärker kunskapsutbyte mellan ett projekts 

aktörer. Bred kunskap i ett projekt gör att förtroende uppstår och består (Kadefors, 2004). 

Även Karin berättar om att kontinuerliga möten är viktiga för att säkerställa 

underentreprenörernas ambition i projektet. Wood och Ellis (2005) håller med att optimismen 

och entusiasmen är högre hos projektaktörerna i början av ett projekt. För att förbättra 

kvaliteten behöver involverade aktörer i partneringprojektet fokusera på projektets 

kommunikation vilket kommer att bidra till hög samverkan mellan aktörerna (Xie, 2010). 

Projekt med kommunikationssvårigheter har svårare att uppfylla de uppsatta målen (Doloi, 

2009). Då är det betydelsefullt att dialog sker mellan aktörerna i projektet och inte endast av 

ledningsnivån (Rhodin, 2002).  

5.3.3 Konflikthantering 

Konflikt är inte en konflikt. Skilda meningar finns i projektet men Magnus och Karin menar 

att olika perspektiv leder till kreativa diskussioner och kollektiva beslut. Det visar att skilda 

meningar och konflikt inte är samma sak som Putnam och Pooles (1987) definition på en 

konflikt (se 2.2.3 Konflikthantering). Att respondenterna berättar att det inte finns några 

konflikter bör då bero på att underentreprenörerna inkluderas i beslutsprocesser eftersom 

Packham et al. (2002) menar att konflikter beror på att underentreprenörer inte inkluderas i 

beslutsprocesser. Underentreprenörerna inkluderas i projektets diskussioner, vilket enligt 

Packham et al. (2002) leder till den avsaknad av konflikter som respondenterna vittnar om. 

Karin berättar vidare att möten tar till vara på underentreprenörers åsikter och alla ska gå 

därifrån och känna sig nöjda med mötet. Det kan tolkas att arbetsrelationerna inte är 

ansträngda i projektet och därför hämmas inte den gemensamma problemlösning som 

Bröchner et al. (2002) menar att ansträngda arbetsrelationer bidrar till. 

Klimatet påverkar uppkomsten av konflikter. Projektet ska ha ett tillåtande klimat för misstag, 

menar Bo, "för alla kan vi göra fel". En sådan inställning menar Eriksson et al. (2007) 

motverkar konflikter då huvudentreprenören ser underentreprenörens behov och Dainty et al. 

(2001b) menar att det gör att underentreprenörerna borde känna förtroende för 

huvudentreprenören, vilket de tillfrågande underentreprenörerna gör då de anser att det skapas 

genom huvudentreprenörens öppna attityd. Eftersom diskussioner förs i projektet, som nämnts 

i stycket ovan, visar det att aktörerna tillsammans löser problem, vilket Ibrahim (2013), 

Rahman och Kumaraswamy (2002) och Rhodin (2002) menar är på grund av det öppna 

klimatet som Bo beskrivit. Rhodin (2002) förklarar det genom att energin i projektet på ett 

överenskommet sätt läggs på rätt saker. 

En plan för konflikthantering är inte något självklart. Karin berättar att projektet inte har 

någon utarbetad plan för konflikthantering för det gör att konflikter förutsätts uppstå i 

projektet, vilket Kadefors (2004) menar kommer att göra att projektaktörerna inte är 

förberedda då en konflikt uppstår. Det går även emot Thomas (1992) definition av 

konflikthantering, källor till konflikten för att identifiera insatsbehov. Det kommer att leda till 
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misstänksamhet mellan aktörer. Även Rhodin (2002) menar att en plan gör att konflikter 

löses, vilket inte stämmer överens med Karins uppfattning. Rhodin (2002) menar även att 

tydliga kontrakt bygger förtroende, vilket kopplas till den öppna ekonomi som respondenterna 

menar eliminerat uppkomsten av konflikter som skapar förtroende mellan dem då aktörernas 

vinstpåslag finns tillgängliga genom bland annat Pärmen (se 4.3.2 Kommunikation). Empirin 

stämmer alltså överens med det teorin säger att förtroende finns i projektet. Magnus berättar 

att de som underentreprenör försöker lösa problem internt, vilket visar på vad Bröchner et al. 

(2002) menar, att alla problem som existerar i projektet inte når ledningsnivån utan löses på 

den verkställande nivån som är vad Rhodin (2002) menar förebygger konflikter då färre 

personer är involverade. Konflikter i projektet förebyggs alltså genom att personer på 

operativa nivån tar ett större ansvar för att förskona projektet från konflikter.  
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6. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dras av analysen, för att besvara studiens 

frågeställning: Vilken roll har underentreprenörer i ett partneringprojekt? Studiens syfte, att 

beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas roll uppfylls i detta avsnitt. Studiens 

teoretiska, empiriska och praktiska bidrag tydliggörs. En diskussion följer kring studiens 

begränsningar. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Studiens bidrag 

Studien ämnar komplettera den befintliga kunskap som finns kring partnering. I 1.1 

Problembakgrund och 1.5 Centrala begrepp beskrivs partnering som ett arbetssätt för att 

skapa samverkan mellan ett projekts aktörer över kontraktsgränser. Det konstateras i 1.2 

Problemdiskussion att delaktighet och förtroende är centrala begrepp för partnering (Black et 

al., 2000). I 2.1 Förutsättningar förtydligas påståendet: partnering ämnar konstruera en miljö 

som gör att aktörerna känner delaktighet och förtroende (Bresnen & Marshall, 2000b). Den 

miljön skapas genom ett antal faktorer som tidigare forskning har kommit fram till (e.g. 

Beach et al., 2005; Laan et al., 2011; Naoum, 2003; Doloi, 2009; Rhodin, 2002). Delaktighet 

skapas genom delade mål, delade risker och delade fördelar. Förtroende skapas genom 

teambuilding, kommunikation och konflikthantering. Tillsammans skapar tidigare forskning 

den här studiens analysmodell (se figur 4 under 2.4 Analysmodell) som används för att 

uppfylla studiens syfte. 

Studiens syfte är att beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas roll i 

partneringprojekt. Genom att göra det fylls en kunskapslucka inom partneringforskningen. 

Forskare efterlyser studier kring underentreprenörernas roll för att komplettera 

forskningsområdet partnering (e.g. Chan et al., 2012; Kaluarachchi & Jones, 2007; Liu 2009; 

Sze et al., 2003). Tidigare forskning är motsägelsefull. Den mesta forskningen beskriver alla 

aktörers delaktighet i projektet och förtroende aktörerna emellan. De empiriska studier som 

specifikt undersökt underentreprenörernas roll i partneringprojekt, beskriver hur 

underentreprenörer inte är delaktiga i projektet eller känner förtroende för andra aktörer. 

Huruvida de andra aktörerna känner förtroende för underentreprenörer är inte utrett. Denna 

studie kan, genom att beskriva, förklara och förstå underentreprenörernas roll i 

partneringprojekt, komplettera befintlig kunskap kring partnering som helhet och den hittills 

ensidiga beskrivningen av underentreprenörernas roll. 

Studien bidrar också med den svenska kontexten. Det finns en avsaknad av forskning kring 

andra nationella sammanhang än USA, Storbritannien och Hongkong. Denna studie bidrar 

med en svensk kontext som kompletterar tidigare forskning. Den bidrar också till svenskt 

kunskapsbyggande om partnering, eftersom den utgör en sammanställning av internationell 

och svensk forskning på området. 

Vidare har studien dessutom praktiska bidrag. Studien kan användas av organisationer och 

individer som vill förstå underentreprenörernas roll i partneringprojekt. Vilken roll har de? 

Hur skapas den rollen? Studien kan också användas för att förstå begreppen delaktighet och 

förtroende. Vilken betydelse har dem för ett projekt? Hur skapas delaktighet och förtroende? 

Studien ger även en generell beskrivning av partnering och kan därför användas för att öka 

kunskap och förståelse för partnering som arbetssätt.  
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Samtidigt som studien styrker vissa delar av den tidigare forskningen, avfärdar den andra 

delar. Underentreprenörerna i det studerade projektet är delaktiga, känner förtroende för de 

andra aktörerna och de andra aktörerna känner förtroende för dem. Underentreprenörerna 

medverkar aktivt i projektet och de har upplevt inflytande av underentreprenörer, beställare 

och projektledare (se 1.6.4 Delaktighet, 4.2 Delaktighet och 5.2 Delaktighet). Aktörerna 

känner förtroende för underentreprenörerna och underentreprenörerna känner förtroende för 

dem genom att de vill prestera det som förväntas av dem (se 1.6.5 Förtroende, 4.3 Förtroende 

och 5.3 Förtroende). Det ger en annan bild av underentreprenörerna än den som tidigare 

empiriska studier visat. Istället finns likheter med den mer generella forskningen kring 

partnering som menar att delaktighet och förtroende råder i partneringprojekt. Denna studie 

visar samtidigt att de formella medlen inte är lika avgörande som tidigare forskning menar. 

Tidigare forskning kring partnering trycker på formella medel för att skapa en miljö där 

samverkan uppstår. Denna studie visar på delaktighet i projektet, trots att de delade målen inte 

tagits fram helt och hållet gemensamt och trots att aktörerna varken delar risker eller fördelar. 

Förtroende finns också, trots att projektet inte har formella verktyg för konflikthantering, utan 

endast för kommunikation och teambuilding. De informella medel som skapar delaktighet och 

förtroende i projektet tycks vara känslor eller tillstånd av öppenhet, kreativitet och respekt. 

Partneringprojekt skapar således en miljö för samverkan, genom delaktighet och förtroende, 

men inte med de formella verktyg som tidigare forskning lyfter fram, utan istället är det 

informella verktyg som har betydelse.  

6.2 Studiens begränsningar 

Studien har teoretiska begränsningar. Studien baseras på jämförelsevis ung forskning. De 

artiklar och rapporter som utgjort basen för denna studie utfördes och presenterades under de 

senaste 20 åren. Anledningen till detta är att partnering är ett ungt forskningsområde. Det 

finns inte äldre forskning att tillgå, äldre väletablerade eller allmänt vedertagna teorier saknas 

därför. Att använda äldre teorier kring delaktighet eller förtroende i projektgrupper i 

allmänhet hade varit möjligt. Det hade ökat tyngden för studien, men istället inneburit lägre 

relevans eftersom de inte är direkt kopplade till partnering. Den omogna forskningen är 

relevant för studien, men har inte prövats i samma utsträckning som mer vedertagen forskning 

och ger därför inte samma tyngd. Det riskerar att studien bygger på teorier med brister, 

eftersom de inte testats och utvecklats.  

En annan teoretisk begränsning är de bärande begreppen delaktighet och förtroende. För att 

bättre förstå dem, kanske andra begrepp behöver studeras, till exempel motivation eller 

relationer. Något denna studie inte beaktat. 

Chan et al., (2012) efterfrågade forskning kring partnering genom hela byggkedjan. Denna 

studie utgår endast ifrån underentreprenörernas roll i partneringprojekt. Andra aktörer i 

byggkedjan, så som konsulter och leverantörer, fattas också i tidigare forskning.  

En metodologisk begränsning med fallstudien är att det studerade företaget endast arbetar 

med partneringprojekt, vilket gör studien mindre kritisk då aktörerna i det studerade projektet 

är positiva till arbetssättet partnering.  

Vidare är studien begränsad på grund av att den ger en ensidig bild då underentreprenörernas 

erfarenheter och åsikter är från ett och samma partneringprojekt. Det är därför viktigt att 

studien tolkas utifrån det. Studien är inte representativ eller typisk för underentreprenörer i 

hela byggbranschen. Vidare är studien endast specifik för Sverige och den svenska 

byggbranschen. En generalisering är inte möjlig varken för svenska underentreprenörer eller 

för underentreprenörer i stort. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Det finns utrymme för vidare forskning. Ramverket denna studie presenterar behöver testas. 

På så sätt kan det utvecklas vidare. 

Enligt de begränsningar som presenterats ovan (se 6.4 Studiens begränsningar) blir det tydligt 

att vidare forskning behövs för att undersöka de olika områden som denna studie inte 

avhandlande: skiljer sig de olika underentreprenörernas roller åt? Skiljer sig rollerna åt mellan 

de underentreprenörer som upphandlats som partneringunderentreprenör och de som 

upphandlats på fast pris (traditionellt sätt) i ett partneringprojekt?  

Eftersom fallstudien är baserat på ett företag som endast arbetar med partneringprojekt och 

respondenterna överlag är positiva till arbetssättet vore det intressant att belysa de som arbetat 

med partnering men valt att inte fortsätta med arbetssättet eller de som inte har den positiva 

bild som målas upp i studien. Det ger en forskning som är mer kritisk till arbetssättet. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide till underentreprenörerna 
  

 Allmänt 

 Berätta lite om dig själv – roll i företaget, erfarenhet. 

 Beskriv din roll i projektet – arbetsuppgifter, ansvarsområden, hur blev du involverad 

i projektet? 

 

1. Delade mål 

1.1 Beskriv projektets mål. 

1.2 Hur togs de fram? Vilka var aktiva vid framtagandet av dem? 

1.3 Kände Ni att Ni kunde påverka utformandet av dem? 

1.4 Berätta om hur gemensamma målen överens med era egna? 

1.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

2. Delade risker 

2.1 Beskriv hur projektets risker i form av kostnader fördelas. 

2.2 Hur fattades beslut kring fördelningen av dessa? Vilka var aktiva vid beslutet? 

2.3 Kände Ni att Ni kunde påverka utformandet av dem? 

2.4 Hur är de fördelade? 

2.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

3. Delade fördelar 

3.1 Beskriv hur projektets fördelar i form av vinster fördelas. 

3.2 Hur fattades beslut kring fördelningen av dessa? Vilka var aktiva vid beslutet? 

3.3 Kände Ni att Ni kunde påverka utformandet av dem? 

3.4 Hur är de fördelade? 

3.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

4. Teambuilding 

4.1 Berätta om hur ni arbetar teambuilding i projektet. 

4.2 Berätta om workshops i projektet 

4.3 Berätta om hur dina förväntningar på de andra aktörerna ser ut? 

 

5. Kommunikation 

5.1 Hur kommunicerar ni inom projektet? 

5.2 Berätta om system ni använder för att underlätta kommunikationen. 

5.3 Berätta om svårigheter med kommunikationen i projektet.  

 

6. Konflikthantering 

6.1 Berätta om hur problem bemöts i projektet. 

6.2 Beskriv vad som görs för att förebygga konflikter. 

6.3 Om det inte finns några, berätta om varför de inte finns, vad beror det på? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide till huvudentreprenör och projektledare 
  

 Allmänt 

 Berätta lite om dig själv – roll i företaget, erfarenhet. 

 Beskriv din roll i projektet – arbetsuppgifter, ansvarsområden, hur blev du involverad 

i projektet? 

 

A. Delade mål 

A.1 Beskriv projektets mål. 

A.2 Hur togs de fram? Vilka var aktiva vid framtagandet av dem? 

A.3 Hur agerade underentreprenörerna? 

A.4 Berätta om underentreprenörernas inflytande? 

A.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

B. Delade risker 

B.1 Beskriv hur projektets risker i form av kostnader fördelas. 

B.2 Hur fattades beslut kring fördelningen av dessa? Vilka var aktiva vid beslutet? 

B.3 Hur agerade underentreprenörerna? 

B.4 Berätta om underentreprenörernas inflytande? 

B.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

C. Delade fördelar 

C.1 Beskriv hur projektets fördelar i form av vinster fördelas. 

C.2 Hur fattades beslut kring fördelningen av dessa? Vilka var aktiva vid beslutet? 

C.3 Kände Ni att Ni kunde påverka utformandet av dem? 

C.4 Hur är de fördelade? 

C.5 Hur utformades överenskommelsen? 

 

D. Teambuilding 

D.1 Berätta om hur ni arbetar teambuilding i projektet. 

D.2 Berätta om workshops i projektet 

D.3 Berätta om dina förväntningar på underentreprenörer. 

 

E. Kommunikation 

E.1 Hur kommunicerar ni inom projektet? 

E.2 Berätta om system ni använder för att underlätta kommunikationen. 

E.3 Berätta om svårigheter med kommunikationen i projektet.  

 

F. Konflikthantering 

F.1 Berätta om hur problem bemöts i projektet. 

F.2 Beskriv vad som görs för att förebygga konflikter. 

F.3 Om det inte finns några, berätta om varför de inte finns, vad beror det på? 
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Bilaga 3 
 

 
 
 
 
 
 

Delaktighet 
 

Aktiv 
medverkan och 

upplevt 
inflytande 

Förtroende 

En förväntan 
att saker eller 

människor inte 
sviker, 

ignorerar eller 
saknar 

medvetenhet 
kring 

uppkomsten av 
ett 

misslyckande, 
även om det 

finns 
möjligheter och 
drivkrafter för 

det 

Delade mål 
Delade mål är mål som 
utformats gemensamt, 

accepterats av alla och arbetet i 
projektet sker mot de målen 

Delade risker 
Delade risker är ekonomiska 
risker, i form av oförutsedda 

kostnader som inte budgeterats 
för, som delas mellan aktörerna 

Delade fördelar 
Delade fördelar är ekonomiska 
fördelar, lägre kostnader och 
förbättrade vinstmarginaler, 
som delas mellan aktörerna 

Teamwork 
Gruppidentitet byggs aktivt upp 
genom gemensamma aktiviteter 

mellan ett projekts aktörer 
 

Kommunikation 
Meddelanden ska bli mottagna 

och uppfattade rätt av de 
gruppmedlemmar som är 
menade för meddelandet 

 

Konflikthantering 
Diagnos-, process- och 

strukturåtgärder för att 
identifiera källor till insatsbehov 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

6.1 
6.2 
6.3 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 

B.1 
B.2 
B.3 
B.4 
B.5 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

Bilaga 1 Bilaga 2 

D.1 
D.2 
D.3 

E.1 
E.2 
E.3 

F.1 
F.2 
F.3 


