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Sammanfattning 

Att leverera kostandeffektiva och felfria produkter som lever upp till kundernas önskemål 

och behov under den bestämda tidsramen är projekteringsgruppens främsta mål. Då 

dagens projektering innefattar tiotal konsulter med olika expertis som tillför nya 

kunskaper i skiftande faser krävs allt bättre kommunikation och informationsöverföring 

mellan berörda aktörer. Således har NCC tagit fram projekteringsmetodiken NCC 

Projektstudio (PS) som har influenser av Lean Construction och Lean filosofin. 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera vilka förbättringsmöjligheter leder till 

underlättning av konsulternas involvering i det tidiga skedet inför PS-projekt men också 

under hela projekteringsfasen. 

Arbetet omfattas av en bakgrundstudie som behandlar de viktiga grundprinciper bakom 

projekteringsmetodiken NCC Projektstudio samt en intervjustudie. 

En helhetsbedömning av bakgrundstudien och intervjustudien tyder på ett gemensamt 

önskemål från samtliga parter att det krävs större tydlighet, i så tidigt skede som möjligt. 

Detta ska leda till bättre förutsättningar för konsulternas involvering i det tidiga projekt 

skedet. 

Nyckelord: NCC Projektstudio, Lean Construction, Projekteringsmetodik 

  

  



 

 

  



 

 

Abstract  

Deliver cost-effective and error-free products that meet customers´ demands and needs 

within the defined time frame, is the project team’s main goal. The modern project 

management includes tenfold consultants with different expertise that contribute with 

new knowledge in diverse phases. This type of management requires good 

communication and information flow between participing consultants. Therefore, NCC 

has developed a project management method called NCC Projektstudio, which has 

influences of Lean Construction and Lean Philosophy. 

The aim of this study is to identify opportunities for improvement that facilitates 

consultants’ involvement in the early stage of NCC Projektstudio but also throughout the 

whole project management phase. 

This thesis consists of an interview study and a background research which clarifies 

important principles behind NCC Projektstudio. 

The study indicates that better and more clarity is required as early as possible throughout 

the project management phase. This should lead to better conditions for the consultants’ 

involvement in the early stage. 

Keywords: NCC Projektstudio, Lean Construction, Project management 
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LPD- Lean Project Delivery 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund   
För att kunna hålla ner kostnader, hålla den bestämda budgeten, hålla tidsplaneringen och för 

att kunna leverera en felfri produkt enligt kundens önskemål krävs en väl genomtänkt 

projektering, vilket leder till att projekteringsgruppen ständigt står inför stora utmaningar. 

Bland alla de faser från idé till förvaltning anses projektering vara den mest komplicerade och 

komplexa fasen (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Komplexiteten uppstår oftast i 

kommunikation, informationsöverföring och samordning mellan alla inblandade aktörer (Bosch 

Sijtsema, 2013). Informationsöverföring och kommunikation blir en svår utmaning vid 

komplexa projektbaserade uppgifter där flera aktörer är involverade och tillför ny kunskap i 

flera och skiftande sammanhang, antingen samlokaliserade eller geografiskt utspridda (Bosch-

Sijtsema & Henriksson , 2014). Vikten av god kommunikation är något som även upplyses av 

en undersökning som utfördes på uppdrag från Svenska byggtjänst. Undersökningen tyder på 

att förbättrad kommunikation kan leda till minskning av 13 procent av kostnaden i en 

byggprocess (Svensk Byggtjänst, 2014). De menar ” att det i genomsnitt skulle vara möjligt att 

minska kostnaden för ett normalt byggprojekt med ca 13 procent om beskrivningar och annan 

information i projektet fungerar optimalt”.  

 

Med tanke på ovan nämnda problematik har NCC skapat NCC Projektstudio (hädanefter 

benämnt PS) och erfarenheterna visar att det leder till bättre resultat när de arbetar enligt 

metoden (Björklund, 2015). Det PS har i fokus är att förbättra kommunikationen, undanröja 

hinder och att få projektets samtliga aktörer att engagerat delta i projekteringsarbetet 

(Björklund, 2015). Arbetsmetoden anses vara en katalysator för att skapa relationer i projektet 

och arbeta med förbättringsarbete. PS infördes 2011 och har utvecklats utifrån influenser av 

Lean-principer och Lean Construction där tänket bygger på att samtliga aktörer genom 

samlokalisering och visuella hjälpmedel kunna bidra med rätt kunskap i rätt tid vilket ska leda 

till en felfri slutprodukt.  

 

NCC, Nordic Construction Company är idag ett av norra Europas ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag. NCC beskriver själva:  

”Beyond Construction - NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Men vi har 

bestämt oss för att lyfta blicken över CAD-ritningar, armeringsjärn och betong. Vi 

tänker längre än så. Varje dag utmanar vi oss själva att skapa ett bättre i morgon och 

hållbara lösningar i världsklass. Att aldrig stå stilla utan driva utvecklingen, lyssna, 

dela idéer och samarbeta.” (NCC, 2016a) 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med studien är att ta reda på nuläget kring hur NCC upphandlar och skapar 

förutsättningar inför PS i Avdelning bostad. Det vill säga identifiera de olika uppfattningar och 

förväntningar som delaktiga aktörer (konsulter) samt NCC har inför en PS.  

Studien har som mål att: 

 hitta en ”best practice” för nuläget 

 kunna ge råd kring hur NCC kan standardisera förberedelsearbetet inför start av PS i 

Avdelning bostad 
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1.3 Frågeställning 
Några frågeställningar har formulerats nedan för att kunna uppnå syftet och mål: 

1. Hur kan NCC förbereda konsulterna för arbetet i Projektstudio i tidigt skede? 

2. Behöver konsulterna vara med redan i anbudsskedet eller i försäljningsskedet om fokus 

ska ligga på kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet? 

3. Hur bör en standardiserad rutin för förberedelsearbetet inför en start av PS i Avdelning 

bostad se ut för att skapa så bra förutsättningar som möjligt?  
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2 Bakgrundsstudie  
NCC Projektstudio, ett arbetssätt som tillämpas i projekteringsfasen på NCC beskrivs i kapitlet 

baserad på NCCs manual/vägledning. Vidare görs en kortare utredning av vad Lean 

construction och Lean filosofin är och innebär med hjälp av relevanta artiklar och andra 

publikationer. Detta för att få en bättre förståelse av grundtanken bakom PS.  

 

2.1 NCC Projektstudio 
Arbetsmetoden PS som bygger på Lean filosofin, har framtagits och anpassats till den typ av 

uppdrag som NCC har för att effektivisera och förbättra projekteringsfasen (Björklund, 2015). 

Med Lean filosofi menas hur man gemensamt arbetar och fokuserar på att skapa värde för 

kunden, eliminera alla onödiga hinder i processen samt att ständigt arbeta med 

förbättringsarbeten (Marhani, Jaapar, & Bari, 2012). Idén med arbetsmetoden är att skapa en så 

öppen projektering som möjligt där alla kan bidra med sina kunskaper i tidigt stadium. PS består 

av tre övergripande ben: samlokalisering, arbetssättet och VDC. Björklund definierar dessa 5 

punkter som bästa förutsättningar för NCC Projektstudio: 

 

 Ledarskap- att ledarskapet är coachande och stöttande genom hela processen då 

förväntan är att samtliga i projektgruppen engagerat tar mer ansvar och ger löften 

angående sina leveranser.  

 Utbildning/kompetens- handlar om att projekteringsledaren och VDC-koordinatorn 

själva ska ha rätt kompetens för att kunna säkerställa att de upphandlar rätt individer 

som förstår arbetssättet och VDC. 

 Lokal/teknik- att lokalen där PS hålls dokumenteras och godkänns av en NCC 

Projektstudio Lean-coach för att säkerställa att rätt förutsättningar finns för 

arbetsmetodiken. Samlokaliseringen bör upplevas som den bästa platsen att arbeta i där 

arbetsmiljön erbjuder kreativitet, rätt luftkvalité, ljudnivå samt ergonomi. Rätt 

utrustning ska finnas för fullt utnyttjande av BIM och modeller som en naturlig del 

under hela projektstudiodagen.  

 Metodik/Process- den gemensamma tidsplaneringen, mål och spelregler som skapar en 

struktur för möten och samverkan. Att startworkshop och uppföljningar av samarbetet 

genomförs under projektet.  

 Uppföljning/mätning- uppföljning/mätning av leveranssäkerheten, planeringen och 

framförhållningen i projektet. Säkerställande av kvaliteten på handlingarna innan och 

under produktionen.   

2.2 Vilka deltar i NCC Projektstudio och när? 
Björklund (2015) belyser att vid uppstart av NCC Projektstudio bör de fysiska ramarna vara 

på plats. Vidare måste den interna projektorganisationen som inköp, anbudsingenjör, 

platschef, installationsledare, arbetsledare och projekteringsledare vara utsedda. Samtliga som 

deltar i Projektstudion måste ha mandat för att kunna fatta beslut. NCC Projektstudio leds av 

projekteringsledaren tillsammans med VDC-koordinatorn (Virtual Design and Construction, 

se avsnitt 2.3). Dagarna i NCC Projektstudio inkluderar löpande projekteringsmöten och exakt 

vilka som deltar under dessa möten varierar beroende på agendan och vilka frågor som ska tas 

upp. VDC-koordinatorns roll är att stötta projekteringsledaren i att hålla fokus på projektet 

och inte bara på att hålla igång alla verktyg och hantera BIM-modeller. VDC-koordinatorn 

ska kunna bistå med att processleda, engagera och motivera till att utnyttja arbetsmetodiken 

och verktyg i NCC Projektstudio och leda VDC-arbetet. (Björklund, 2015) 

Hur ofta projektgruppen träffas är olika och beror på projektets omfattning men generellt hålls 

PS en gång i veckan. Vilka discipliner som deltar under dessa tillfällen styrs också av agendan 
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och behoven som uppkommer under projektets gång. Alla discipliner behöver inte alltid delta 

under hela projektstudiodagen utan de kan bli inkallade till en specifik tid när exempelvis 

arbetsmöten hålls. Beställarens deltagande är även varierande och i vissa fall kan beställaren 

själv kunna påverka hur mycket eller lite hen ska medverka under projektstudiodagarna. Det 

är viktigt att alla projektstudiomedlemmar är deltagande och engagerade under hela processen 

men arkitekten, projekteringsledaren, konstruktören och projektchefen anses som 

nyckelpersoner.  

 

2.3 Virtuellt byggande och BIM 
NCC använder sig av VDC (Virtual Design and Construction) för att hantera information 

genom hela byggprocessen. Björklund (2015) menar att VDC är processen att med hjälp av 

BIM simulera, förutsäga och analysera slutprodukten. I grunden innebär VDC att information 

på ett systematiskt sätt delges, kopplas samman och utnyttjas mellan projektdeltagarna för att 

effektivisera hela byggprocessen. Tillämpningen innebär att information läggs in och lagras i 

så kallade BIM-modeller. BIM-modeller innehåller 3D-ritningar men är också 

informationsbärare av t.ex. brandklass, mängder, produktspecifikationer, priser eller annan 

referensdata. Användning av VDC möjliggör att alla BIM-modeller från varje disciplin kan 

stämmas av mot varandra i en gemensam BIM-modell vilket leder till att alla inblandade får en 

gemensam bild av slutprodukten. Korrigeringar blir då både enklare och säkrare tack vare den 

gemensamma BIM-modellen.  

Vidare menar Björklund (2015) att VDC är ett viktigt medel för att kunna säkerställa rätt kvalité 

i projekten och för att kunna ha koll på informationsflödet. Användning av visuella hjälpmedel 

i projekteringsfasen leder till att samtliga aktörer får en bättre förståelse av hela processen, 

andra aktörers roll och aktiviteter samt att de på ett bättre sätt kan styra och leda projekteringen 

gemensamt (Tjell & Bosch-Sijtsema, 2015). NCC använder BIM-modeller från projektörerna 

för bland annat följande tillämpningar (NCC, 2016b):      

 Samordning 

 Visualisering 

 VDC Arbetsplats – VDC i produktion 

 Tidsplanering 

 Arbetsberedning 

 Simulering och analys 

 Mängdning 

 Tillverkningsunderlag 

 

2.4 Projektplanering i PS 
I PS pratar man om visuell planering där detaljtidplan tas fram gemensamt utifrån 

huvudtidplanen. Visuell planering är en visuell metod för projektplanering. Med hjälp av 

visuella planeringsverktyg som typiskt består av whiteboardtavlor och post it-lappar, kan 

samtliga aktörer visualisera sina respektive processer. Visuell planering härstammar från Lean 

metoder (Tjell & Bosch-Sijtsema, 2015). I praktiken innebär det att varje disciplin (konstruktör, 

arkitekt, mark, VVS med flera) tilldelas Post it-lappar med en bestämd färg. Syftet med 

lapparna är att klargöra vad jag behöver/jag levererar från eller till en annan disciplin 

(Björklund, 2015). Dessa delaktiviteter sätts sedan längs en tidsaxel, se Figur 1.   
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Figur 1 Tidsaxel med delaktiviteter. Foto: Saman Khoogar 
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2.5 Samlokalisering 
I större projekt med traditionell projektering där tiotal discipliner är inblandade uppstår oftast 

svårigheter med kommunikation och samordning. Om en enkel fråga ska besvaras från en annan 

disciplin kan det ta upp till veckor att få svar på frågan. Genom samlokalisering kan 

projektmedlemmarna bokstavligen vända sig till varandra och få svar på sina frågor direkt 

(Khanzode, 2014). Han menar att den integrerade miljön även bidrar till förstärkt 

projektidentitet, då en separat kultur skapas separat från projektmedlemmarnas respektive 

firmas rådande kultur. Vidare menar han att genom samlokalisering kan samtliga 

projektmedlemmar utveckla en bättre förståelse för de gemensamma målen och därför börja ta 

beslut som gynnar projektet istället för kortsiktiga beslut med fördelar för sin respektive 

organisation.   

 

Khanzode (2014) skriver bland annat att dessa faktorer skapar goda förutsättningar för en 

lyckad samlokalisering: 

 

 Rätt teknologi: bygg en teknologiinfrastruktur som stödjer behoven. 

 Organisera grupper: grupper bör organiseras utifrån arbetsuppgifter och produktion, 

inte vilket företag de kommer ifrån. 

 Välplanerade möten: utveckla detaljerade dagordningar som inkluderar ämne, tid och 

nödvändiga deltagare. Använd modeller så mycket som möjligt under mötena.  

 Tid för arbete: schemalägg tiden för arbeten som leder till produktion och så lite 

mötestider som möjligt.   

 Planera utrymmet: öppen planlösning för processplanering samt små rum för mindre 

möten mellan (4-6 personer). 

 ICE: planera in så kallade ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering) som innebär 

att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen. Detta effektiviserar beslutsvägar och tiden 

mellan fråga och svar kortas avsevärt.  

 

2.6 Tre grundprinciper i Lean Construction 
Lean Construction består av tre grundprinciper eller som Koskela et al. (2002) menar att 

produktion har tre typer av mål: 

 

 Transformation- att skapa produkten som är avsedd effektivt. Principen bygger på att 

byggprocessen bryts ned i mindre faser och kostnadseffektiviseras oberoende av 

varandra. 

 Flow- att eliminera all slöseri och icke värdeskapande i processen. Syftet med Flow är 

ständiga förbättringsarbeten och effektivisering av Transformation.  

 Value Generation- skapa värde för kunden. Syftet med Value Generation som det 

framgår är värdeskapande, att åstadkomma högsta värde utifrån kundens önskemål och 

behov.  

 

Transformation, Flow och Value Generation (TFV) kompletterar varandra och för 

implementering av Lean Construction krävs även implementering av dessa tre principer 

(Koskela, Ballard, Howell , & Tommelein, 2002). TFV kombinationen leder till en slutprodukt 

som har producerats tids- och kostnadseffektivt samtidigt som kundens behov har uppfyllts. 

Aziz och Hafez (2013) beskriver att implementering av Lean börjar med ledarskap och 

engagemang och upprätthålls med en kultur av ständiga förbättringar. Förbättringar på process- 

och företagsnivå är det som gör förbättringar på projektnivå mer framgångsrika och tillåter 
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sådana förbättringar att vara hållbara. När principerna tillämpas korrekt kan dramatiska 

förbättringar i säkerhet, kvalitet och effektivitet uppnås på projektnivå.  

 

2.7 Lean Project Delivery 
Lean Project Delivery (LPD) är ett verktyg för att nå målen i TFV. Tillvägagångssättet bygger 

på att samordna och integrera samtliga aktörer i ett tidigt skede för att på så sätt gagna samarbete 

och innovativa lösningar, som i sin tur är värdeskapande och tillfredställande av kundens behov 

(Mossman, Ballard, & Pasquire, 2011). I LPD används termen ”Work structuring” eller 

arbetsstrukturering för att ange hur olika aktiviteter ska utföras, från strukturering av projektet 

och försörjningskedjor och ända ner till detaljerade metoder för tillverkning och montering 

(Ballard, Hamzeh, & Tommelein, 2007). Figur 2 visar arbetsstrukturering som pågående 

dynamisk process som spänner över hela projektets livscykel från utformning av huvudsystemet 

i början av ett projekt till genomförandet under resten av projektet. Koskela et al. (2002) menar 

att olika grupper arbetar parallellt med de olika faserna: Project definition, Lean design, Lean 

supply, Lean assembly och Use som har tilldelats varsin triangel i figur 2. Vidare menar 

författarna att denna arbetsform främjar innovativ tänkande och då nya lösningar och idéer 

uppmärksammas kan processen kräva ett steg tillbaka till den tidigare fasen, vilket de 

överlappande/överskuggade trianglarna är.  

 

 
Figur 2 Arbetsstrukturering som del av LPD (Ballard, 2000b) 

Inom Lean design har ett flertal metoder utvecklats bland annat Last Planner system (LPS). The 

Last Planner System är ett produktionsplaneringssystem som syftar till att producera 

förutsägbara arbetsflöden och snabb inlärning i programmering, design, konstruktion och 

idrifttagning av projekt (Lean Construction Institute, 2016). Planeringssystemet har som fokus 

och bygger på tillit mellan aktörer som tar på sig ett uppdrag att utföra inom den tid de själva 

utsätter (Mossman, Ballard, & Pasquire, 2011). Khanh och Kim (2016) menar att LPS 

huvudsakligen skapas av en kombination mellan planeringsprocesser. Den praktiska metoden 

LPS möjliggör kartläggning av problem och fel som kan användas för förebyggande syften men 

detta ger även lärdom för hantering av framtida projekt och hinder (Mossman, A, 2012).  
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2.8 Ledtider 
Rother & Shook (2013) menar att ledtider är den tid från att en process startar tills den är 

avslutad och uppfyller dess syfte eller alla processteg i ett värdeflöde, från inträde i fabriken 

till utträde. Jonsson och Mattson (2011) beskriver att långa ledtider leder till flera negativa 

aspekter och korta ledtider är därmed ett måste för att kunna erbjuda kunderna korta 

leveranstider. Långa ledtider kan leda till ökad kapitalbindning som har en direkt verkan på 

lönsamheten samt förlorade kunder på grund av för långa leveranstider. Genom att reducera 

störningar som inte är värdeskapande blir processen mer förutsägbar och därmed kortare 

ledtider.  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av arbetet för att uppnå samt besvara syfte och 

frågeställningarna. 

 

3.1 Metodansats 
Syftet med detta arbete är att identifiera hur dagsläget ser ut i Avdelningen bostad med målet 

at ge förbättringsförslag till hur NCC kan standardisera förberedelsearbetet inför start av PS. 

Därför har en kvalitativ forskningsmetod valts. Kvalitativ forskning är kopplad till fördjupande 

undersökningar och studier där man exempelvis undersöker ”varför” och där kvalitativa svar 

finns. Kvalitativ forskning handlar också om att studera saker i deras naturliga miljö, söka 

logiska förklaringar och tolkningar samt fenomen där vi människor tillför termer (Biggam, 

2008).  

 

Detta examensarbete utgörs av en litteraturstudie samt en intervjustudie. Litteraturstudien som 

omfattas av bakgrundsstudier behandlar de viktiga byggstenar och grundtankar i PS. I 

bakgrundstudien beskrivs arbetsmetodiken PS utifrån NCCs egna manualer och samtidigt dras 

paralleller till varför arbetsmetoden ser ut som den gör med andra källor så som rapporter och 

journalartiklar.  

 

Kvalitativ intervjuteknik medför att svaren från respondenterna kan tolkas och analyseras. De 

fem vanligt förekommande analysmodellerna enligt Kvale (1997) är: Ad hoc-metod, Narrativ 

strukturering, Meningstolkning, Meningskoncentrering och Meningskategorisering. 

Analysmetoden för sammanställning av samtliga intervjuer i detta arbete är främst 

meningskoncentrering men även meningskategorisering. Meningskoncentrering innebär enligt 

Kvale (1997) att man omformulerar meningar som respondenten har använt till mer koncisa 

meningar. Meningskategorisering går ut på att kategorisera respondenternas uttalande enligt 

frågans mening och på så sätt reduceras intervjun. En sammanställning kan därmed användas i 

form av figurer och tabeller (Kvale, 1997).  

 

Utöver bakgrundsstudien och intervjustudien har observationer gjorts på ett PS-projekt för ökad 

förståelse om arbetsmetodiken samt för att skapa bättre underlag inför intervjuerna.  

 

3.2 Bakgrundstudie 
Böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och hemsidor som har använts i studien har 

haft som syfte att förklara och beskriva teorierna som står till grund för NCC Projektstudio då 

NCC Projektstudio har utvecklats utifrån influenser av Lean Principer och Lean Construction. 

De vetenskapliga artiklarna som har använts i studien har sökts fram via bibliotekets hemsida 

på Högskolan i Gävle, genom databaserna: ScienceDirect, Scopus och DiVA- digitala 

vetenskapliga arkivet.  Vid sökning har sökorden använts separat, ett i taget. Valet av artiklar 

har baserats på dess relevans och vilken information artikeln tillför studien. En del av 

litteratur är även från den tidigare sökningen som gjordes för framtagning av 

”Forskningsförslag” till detta examensarbete. Det vill säga vidare sökning har gjort på de 

relevanta författarna som framkom under forskningsförslaget. Dessa sökningar har bland 

annat gjorts på Google Scholar. 

Sökord: Lean Construction, The Last Planner, Virtual Design and Construction, Lean Project 

Delivery, Project management, Visual management.  
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3.3 Intervjuteknik och urval av respondenter  
Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad alla delaktiga tycker om PS och vilka 

förbättringsmöjligheter och förändringar som kan göras för att underlätta arbetsmetodiken PS 

för samtliga aktörer.  De intervjuade var projekteringsledare, konsulter och inköpare. 

Anledningen till att konsulter valdes är främst för att fånga synen på hur dagsläget ser ut samt 

vilka förbättringsmöjligheter som finns, från ett annat perspektiv än bara NCC. Urvalet av 

respondenter har gjorts med hjälp av en kontaktperson på NCC som tillhandahöll 

kontaktuppgifter till konsulter, projekteringsledare samt inköpare på Solna kontoret. Några av 

de valda respondenter är även från det PS som författaren har observerat. För att minimera 

risken av likartade åsikter och upplevelser har även några personer valts ut till intervju från 

Uppsalas kontor. Inför urvalet av respondenter har fokus legat på att fånga åsikter från så många 

inblandade som möjligt, från olika discipliner, nybörjare såväl som erfarna inom PS. Tabell 1 

beskriver antal respondenter samt hur fördelningen ser ut. Kodsystemet enligt tabell 1 har 

använts när författaren vill understryka respondentens befattning.  

 

 

 

 
Tabell 1 Tabellen beskriver antalet och fördelningen hos respondenterna 

NR: Konsult=K 

NCC=N 

Befattning: Erfarenhet 

inom PS 

skala 1-3. 

1=nybörjare 

3=mycket 

erfaren 

Namn i 

löpande 

text: 

1 K Uppdragsanvarig  1 K1 

2 K Uppdragledare  3 K2 

3 N Projekteringsledare 2 N1 

4 N Inköpare 3 N2 

5 N Projekteringsledare 3 N3 

6 N Projektchef  3 N4 

  

 

Intervjufrågorna som ställdes till konsulter respektive anställda på NCC är separerade och ser 

aningen annorlunda ut se Bilaga 1 och 2. Vid varje intervjutillfälle har även samtalen spelats in 

för att underlätta sammanställning, tolkning samt för att kunna finna de meningsbärande 

meningar som respondenterna har uttalat under samtalet. Några av de genomförda intervjuerna 

har varit via telefon och andra på respondenternas respektive arbetsplats. Intervjufrågorna 

tillsammans med en kortare information om arbetet samt syftet med intervjun mailades alltid ut 

i förväg för att respondenten enklare skulle kunna tänka till och reflektera kring frågorna innan 

intervjun.   

   

Den valda intervjutekniken i detta fall är semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju 

innebär att den intervjuade får en uppsättning av frågor där hen får tid och möjlighet att fritt 

utveckla sina svar. Frågorna kan ställas i valfri ordning och ytterligare följdfrågor kan ställas 

under tiden. På så sätt upplevs intervjun mer som ett samtal än utfrågning. (Brynman, 2011)  
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3.4 Observationer 
Vid observationstillfällen av Projektstudion i Stockholm har anteckningar tagits löpande. 

Anledningen bakom dessa observationer har varit ökad kunskapsnivå om PS, vad det innebär 

att arbeta i PS och hur det går till i praktiken då fenomenet och arbetsmetodiken NCC 

Projektstudio har varit helt nytt för författaren. Samtidigt knöts nya kontakter med personer 

som eventuellt skulle vara med i intervjuer. Fördelen med tidigare kontakt kan vara att 

respondenten möjligen känner sig mer trygg inför och under intervjun och därmed utvecklar 

sina svar annorlunda med fördelen till studiens syfte.   

 

Författaren har deltagit i tre Projektstudios vid olika tillfällen och observerat bland annat 

lokalen, samarbetet, vilka som deltar, problemlösning, projektplanering och visuella 

hjälpmedel. Detta för att sedan jämföra med NCCs manual som beskriver deras önskade 

arbetssätt. Dessa observationer har möjliggjort en jämförelse mellan teori, praktik och vad/vilka 

aspekter som tillämpas i Projektstudion. Vidare har kortare konversationer med personer i 

Projektstudion lett till att viktiga åsikter och synpunkter framkommit. Trots de informella 

samtalen anses dessa synpunkter minst lika viktiga som de formella intervjuerna.   

 

3.5 Metoddiskussion 
Stor vikt lades på intervjustudien i detta arbete eftersom resultatet som förväntades endast 

kunde tillhandahållas från personer som hade erfarenhet av PS. Till intervjustudien har 

författaren försökt fånga så bred bild av situationen som möjligt och därför intervjuat konsulter 

som var erfarna respektive oerfarna inom PS, projekteringsledare, projektchef samt inköpare. 

Vidare diskussioner kan göras kring antalet respondenter och även fördelningen. Författaren 

motiverar sitt val om antalet samt fördelningen med tanke på den begränsade tiden som arbetet 

fick utföras under. Inspelning av intervjuerna har medfört fördelar som att samtalen kunde 

spelas upp om och om igen, och därmed blev det enklare att analysera respondenternas 

uttalande. Meningskoncentrering och meningskategorisering som analysmetod för hantering av 

intervjudata anses som de lämpligaste metoderna för studier som denna. 

 

Observationer av PS som utfördes av författaren anses varit mycket användbara eftersom egna 

uppfattningar kunde göras om samarbetet, konsulternas involvering, vilka verktyg som används 

osv. Dessutom har observationerna bidragit till att författaren har förstått teorin bakom PS 

bättre.  

 

Det finns även utrymme för diskussion kring intervjufrågorna. Det krävs att den som 

konstruerar intervjufrågor har en god förståelse om ämnet själv, för att kunna ställa rätt typ av 

frågor med en lämplig formulering. Då PS som arbetsmetodik var okänd för författaren innan 

arbetet påbörjades finner författaren att den största utmaningen med arbetet låg i att ställa rätt 

frågor som skulle leda till det förväntade resultatet.  

 

Denna studie hade möjligen kunnat genomföras med enkäter för att på så sätt kunna nå ut till 

många fler. Nackdelen med enkäter är att de oftast inte innehåller något djupare eller 

förklarande svar, vilket som kan erhållas genom intervjuer.  

 

3.6 Studiens validitet och reliabilitet 
Validitet avser att mätningen/undersökning görs på det som är relevant i sammanhanget och 

som avsågs från början. Reliabilitet innebär att mätningen genomförs på ett tillförlitligt sätt 

(Ahrne & Svensson, 2015).  
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Syftet med studien var att ta reda på nuläget kring hur NCC upphandlar och skapar 

förutsättningar inför PS i avdelning bostad. Det vill säga identifiera de olika uppfattningar och 

förväntningar som delaktiga aktörer (konsulter) samt NCC har inför en PS. Syftet med studien 

anses därför kunna uppnås genom en intervjustudie där relevanta personer får fritt uttala sina 

åsikter och föreslå förbättringar. Validiteten i studien styrks vidare av att NCC föreslog vilka 

befattningar/personer som skulle kunna vara lämpliga för intervjustudien.  

 

Genom intervjuer uppnås oftast djupare svar och förklaringar kring frågan som ställs, vilket 

denna studie strävar efter (Ahrne & Svensson, 2015). För att styrka reliabiliteten har samtliga 

intervjuer spelats in samtidigt som anteckningar har tagits. För att säkerställa att intervjuaren 

har förstått innebörden av respondentens uttalande har följdfrågor ställts och ibland frågor som 

”förstår jag rätt om…”, ”menar du…”.   

 

3.7 Etiska övervägande 
Eftersom resultatet av detta arbete kan komma att innehålla konfidentiell information förväntas 

också en del censurering innan publicering av examensarbetet. Eventuell sekretessbelagd 

information kommer att hanteras varsamt och kommer att övervägas tillsammans med en 

ansvarig från NCC innan publicering av arbetet. Med hänsyn till etiska övervägande kommer 

anonymitet erbjudas till samtliga som blir intervjuade. En underskrift av respondenten kommer 

att krävas innan intervjun där personen godkänner deltagande samt att samtalet kommer att 

spelas in. Inspelning av samtalet görs för enklare hantering av information samt för att förhindra 

misstolkningar. 
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4 Observation av PS 
Följande kapitel summerar en helhetsbild av PS utifrån observationer och författarens egna 

uppfattningar. Observationerna har gjorts på ett pågående projekt i regionen Stockholm. 

 

Vid första observationstillfället som även var första gången alla konsulter träffades förklarade 

Projekteringsledaren att tanken med PS är att sitta tillsammans och arbeta. Vidare beskrev 

projekteringsledaren vilka grundförutsättningarna är, exempelvis hur och var filer delas med 

andra. Frågor och enklare beslut kunde direkt besvaras och bestämmas då samtliga aktörer var 

närvarande. Frågan om vilken BBR och EKS som gäller i projektet, vilka fördelar respektive 

nackdelar dessa har samt hur valet skulle påverka projekteringen diskuterades. Den snabba 

diskussion och beslutstagande strukturen är något som följer varje PS-tillfälle. När ett hinder 

upptäcks sitter berörda konsulter och diskuterar alternativ/lösning. Resultatet leder antingen till 

ett beslut eller till en så kallad knäckfråga. Knäckfrågor är hinder som kan få projektet att stanna 

och/-eller försenas. Därför måste frågorna lösas omgående innan tidplanen påverkas. Besluten 

och knäckfrågorna dokumenteras sedan i separata loggar se Bilaga 3 och 4.  

 

Eftersom alla projektmedlemmar inte har deltagit i PS tidigare förklarar projekteringsledaren 

hur projektplaneringen fungerar och vad som förväntas. En gemensam bild skapas hos alla 

konsulter där målet är att ta fram bygghandlingar. Genom till/från- matrisen med Post it-lappar 

kan respektive disciplin identifiera sina behov och alltså jobba bakåt i tiden, från 

bygghandlingar tillbaka till vad som behövs i start se figur 1 och Bilaga 3. Därmed kan datum 

sättas upp på när en viss handling är nödvändig för en annan i projektgruppen. Återigen kan 

knäckfrågor upptäckas. Detta är något som görs kontinuerligt varje vecka och Post it-lapparna 

digitaliseras till nästa gång.  

 

Vid senare observationstillfällen går projektgruppen genom önskemål och kommentarer från 

beställaren och enklare beslut tas. Visuella hjälpmedel används kontinuerligt i PS. Ett konkret 

exempel är när VS och EL använder projektorn i rummet för att visa sitt förslag på hur de vill 

dra sina rör. Samtidigt redovisas de utrymmen som är kritiska eller som måste ökas i 

dimensioner för att installationer ska få plats. Eftersom berörda discipliner som arkitekter är 

närvarande under redovisningen kan alternativa lösningar diskuteras och i många fall kommer 

de fram till en lösning på plats.  

 

En generell bild av PS genom observationstillfällen är att dagarna är effektiva och intensiva där 

väldigt många frågor snabbt besvaras och förtydligas.  

 

Projekteringsledarens roll ser aningen annorlunda ut i PS i jämförelse med den klassiska 

projekteringen med hierarkier. Enligt författarens uppfattningar har projekteringsledaren i PS 

en stöttande och coachande roll. Detta följer givetvis under förutsättningen att 

projekteringsledaren har bra ledaregenskaper för att få ett ökat engagemang och ansvarstagande 

hos konsulter.  
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5 Sammanställning och analys av intervjudata  
Detta kapitel består av analys och sammanställning av det intervjudata som har samlats under 

samtliga intervjuer. De tre följande rubriker: PS sett från olika synvinklar, Hinder i PS, Hur 

kan PS effektiviseras och Konsulternas involvering utgör analysmetoden 

meningskategorisering.  

 

5.1 PS sett ur olika synvinklar  
Alla respondenter verkar dela en gemensam bild över vad PS innebär och vad den avsatta tiden 

är avsedd för. Det vill säga att samtliga aktörer finns på samma plats under en bestämd tid. 

Under tiden hålls arbetsmöten, avstämning mellan olika discipliner, genomgång av den visuella 

tidsplaneringen samt att frågor besvaras. Samtliga konsulter anser även att den största fördelen 

med PS är att frågor samt problemen som uppkommer under projektets gång besvaras och löses 

snabbt. Tack vare samlokaliseringen blir arbetsmöten effektiva då samtliga aktörer är 

närvarande och gemensamma beslut kan tas. Eventuella hinder/frågor som upptäcks under 

arbetsmöten kan lösas omgående mellan de berörda parterna. Visserligen kan PS upplevas som 

tidskrävande men handlingarna blir mycket bättre och mer detaljerad i tidigt skede. Dessutom 

blir involveringen av produktionen enklare samtidigt som de får en bättre förståelse för vad 

projektering innebär när de får delta i PS. N4 vill också poängtera att produktionens närvaro i 

PS bör vara ett krav och om det är arbetsledare/platschef kan variera beroende på vilken fråga 

som ska diskuteras.  

När PS som arbetsmetod började implementeras på NCC ”gick vi ”all in” och tog till oss alla 

verktyg som fanns” säger en av respondenterna. Därefter har vissa moment och verktyg som 

inte visat sig fungera anpassats till den typ av verksamhet och projekt som bedrivs på just den 

avdelningen. En annan respondent tillägger ”vi kraschlandade med några projekt i början. Men 

då satte vi oss ner och diskuterade vad kan vi göra bättre, hur kan vi anpassa oss till vårat 

arbetssätt, hur vill vi arbeta”. Kritiken från beställare, konsulter m.fl. måste komma upp till ytan 

menar respondenten, annars kan man tro att processen är bra men verkligheten visar något 

annat. Respondenten hävdar att detta är en kontinuerlig process ”vi internt måste hela tiden vilja 

förbättras”. Den största skillnaden i varför PS kan se olika ut och hur långt man har kommit 

med implementering  beror i många fall på att vissa städer/kontor aktivt har valt ut vilka verktyg 

de ska arbeta med utan en vidare utvärdering. En av respondenterna menar att detta val kan ha 

påverkat hur förutsättningarna ser ut idag och att det eventuellt finns variationer i arbetssättet.  

På den avdelning där en av respondenterna arbetar i  dagsläget är samtliga projekteringsledare 

och projektchefer bekanta och arbetat i PS. Respondenten menar att när alla projekteringsledare 

samt projektchefer har arbetat med PS kan man internt dela med sig sina erfarenheter på ett 

konkretare sätt, därmed utvidgas utvärdering samt utvecklingsmöjligheter och det blir enklare 

att genomföra. ”Det blir så mycket enklare att utvärdera och utvecklas då vi är så många som 

arbetar med PS där vi har provat våra egna vägar, men självklart inom ramarna”. N4 menar att 

en identifiering måste ske kring hur det bästa arbetssättet ser ut för de olika projekten inom 

respektive avdelning. ”All verktyg passar inte alla projekt”. N4 menar också att det är väldigt 

viktigt att identifiera hur alla arbetar och hur olika alla arbetar inom NCC; ”därför måste vi 

fastställa ramarna för hur vi skall arbeta i projekten så att alla är med på det från början”. Vidare 

är det en fördel att ha ett nära samarbete med olika avdelningar för att på så sätt utbyta erfarenhet 

samt att identifiering kring vilka verktyg som passar vilken typ av projekt underlättas. En av 
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respondenterna uttrycker sig: ”alla vi projekteringsledare sitter i samma grupp och tar 

fördelarna från varandra genom att dela erfarenheter och tips”.  

Två av respondenterna som arbetar på samma kontor och avdelning påstår att de har lyckats 

bättre med PS eftersom de är effektivare i tänket än övriga städer. I avsnitt 5.3 beskrivs vikten 

av tidplanen men respondenterna beskriver ”trots detta fokus på tidplanen lägger vi förmodligen 

20 % mindre tid än vad andra gör”. Orsaken enligt respondenterna är framförallt att de styr 

projekten på olika sätt. ”Projekteringsledarna här sitter och funderar mer på detaljerna och 

själva projektet, vi talar om vad och hur konsulter ska göra och styr därmed hårdare medan 

andra städer förlitar sig mer på konsulterna.”  

Vidare menar dessa två respondenter att deras kontor har kommit längre samt att skillnad ligger 

i att projekteringsledarna och projektcheferna har fria tyglar under ett strukturerat system ”frihet 

under ansvar, vi får utveckla PS precis som vi vill”. Respondenterna menar att denna frihet har 

lett till den utveckling som finns idag. ”Men vi är aldrig i mål, vi ska bli bättre hela tiden!” 

Projektchefen N4 beskriver utifrån deras typ av verksamhet inom Avdelning bostad att 

projekteringsfasen delas i tre olika faser: 

 Fas 0: När ramarna för ett PS-projekt bestäms och fastställs 

 Fas 1: Det är fram till systemhandlingar 

 Fas 2: Detta motsvarar bygghandlingar 

N4 menar att projektchefen bör vara jätteaktiva i fas 0 och fas 1 men mindre aktiv under fas 2. 

När projekteringen har kommit så långt som fas 2 ska ”allting vara fastställd och bestämd”. Det 

N4 menar med mindre aktiv under fas 2, är att det givetvis uppstår ändringar och revideringar 

men att projektchefen inte alltid behöver vara närvarande vid beslut om ändringar. Detta innebär 

inte att projektchefen försvinner under fas 2 men ”man måste förstå att det är en helt annorlunda 

arbetssätt”. Det finns alltså tre olika faser där man även arbetar på olika sätt. Två respondenter 

är överens om att NCC internt bör vara tydligare med vilka personer som ska vara närvarande 

under dessa faser och även en tydligare beskrivning om arbetssättet under dessa faser. Dessutom 

krävs en förtydligande inom NCC om var, under vilka faser vill projektgruppen ha mest stöd 

från projektchefen.  

5.2 Hinder i PS  
Som det beskrivs ovan är fördelarna med PS tydliga men konsulterna och NCC har olika åsikter 

om den tid som är tänkt till att arbeta självständig under PS-dagen. K1 menar att det går åt 

mycket resurser om en uppdragsansvarig arkitekt samt en handläggande arkitekt ska närvara i 

PS i heldagar. Dessutom är PS inte den mest optimala miljön att arbeta i då hinder upplevs i 

arbetsplatsen/arbetsytan och svårigheter med koncentration. ”Många gånger tar det onödigt 

långt tid att koppla upp datorn och man blir jämt avbruten av andra under tiden man arbetar. 

Jag förstår och vet att meningen med PS är att vi även ska kunna sitta där och arbeta men för 

mig känns det väldigt splittrat.” Den långsamma internetuppkopplingen lyfts även fram av N2. 

Ibland kan mycket av tiden falla bort på grund av nedladdning av modellen som konsulterna 

arbetar med vid presentation.  

Arbetsytan som ett hinder är även något som upplevs av en annan konsult som menar att lokalen 

där PS hålls måste verkligen vara anpassad till antalet. ”Jag har deltagit i flera PS där lokalen 

inte har varit genomtänkt med hänsyn till projektet och antalet människor som kommer att 

delta”  säger K2 och skämtar om att ”ibland får man gå dit tidigare för att få en sittplats”. En 
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konstruktör exempelvis behöver antingen bra skärmar eller tillräckligt med arbetsyta för att 

kunna sitta med ritningar i pappersform.  

Konsulterna menar att tiderna oftast är pressade vad det gäller när vissa handlingar ska lämnas 

in redan från projektstart och ”man vill inte sitta i PS och känna att jag slösar min tid här, jag 

hade varit effektivare på mitt kontor där jag kunde producera ritningar”. Oron ligger i att den 

tiden konsulter deltar i PS inte direkt leder till producering av ritningar eller andra handlingar. 

Konsulterna motiverar denna känsla med problematiken som har beskrivits ovan och de 

aspekter som tas upp i nästkommande avsnitt ”5.3 Hur kan PS effektiviseras?”. En av 

konsulterna som deltar idag i två olika Projektstudion där båda projekten befinner sig i 

systemskedet menar även att detta kan bero på att de befinner sig i ett skede där många frågor 

ännu inte är besvarade och det är mycket utredningar som måste göras. Vidare menar konsulten 

att ”det återstår att se om PS upplevs mer produktiv när vi kommer till bygghandlingar lite 

längre fram”. 

Det största hindret i PS som påverkar samarbetet och kan äventyra hela processen är om 

konsulterna inte är medverkande eller intresserade; ”det räcker faktiskt med att en konsult är 

så, då faller hela gruppen och det är katastrof för projektet ” menar projektchefen. Ett annat 

hinder som tas upp av N3 är om konsulterna inte skulle våga visa vad de har arbetat fram eller 

hur man faktiskt arbetar samt om konsulterna inte har med sig sin modell eller dator. ”Man 

kanske ligger efter och därför försöker mörka det hela”. Det N3 menar med citatet är att om 

konsulterna ligger efter måste dem våga säga till. Även projektchefen menar ”att det är viktigt 

att när man ligger efter måste man förklara varför och vad det beror på”. Om förseningar kring 

leverans av handlingar tas upp bland projektgruppen i god tid, kan tidplanen korrigeras. Men 

en stor vikt läggs på att förseningen informeras i rätt tid, ”vi vet alla att stoppa ned huvudet i 

sanden inte löser problemen”. Projekteringsledaren refererar återigen till tidplanen och att den 

är det viktigaste verktyget i PS ”dessutom måste vi vara väldigt tydlig och hård med den”. 

Till/från- matrisen och Post-it lapparna måste användas korrekt. Frågor som uppstår under 

dagen måste behandlas omgående och både N3 och N4 menar att de Post it- lapparna som 

fortfarande inte blir borttagna måste man gå till botten med, orsaken till varför lapparna inte är 

borttagna.   

Projektchefen hävdar dessutom att orsaken bakom varför vissa konsulter har svårt att arbeta i 

PS beror på dels ovana men också att konsulter inte vill visa hur de faktiskt arbetar. ”Detta är i 

många fall en rutinfråga”. Projekteringsledaren fortsätter med att i andra fall har konsulter inte 

förmedlat om de saknar vissa grundförutsättningar som t.ex. en extra skärm. Återigen säger 

både N3 och N4 ”vi måste ha tydlighet och ärlighet i våra diskussioner för att kunna ha en bra 

kommunikation”. 

Det uppstår även stunder där en aktuell fråga inte berör många discipliner under PS-dagen men 

N2 och N3 anser att konsulternas närvaro är viktigt och nödvändig eftersom snabba frågor 

faktiskt kan uppstå. En av projekteringsledarna säger ”jag är medveten om att många konsulter 

hellre vill hem och arbeta, men vi måste kunna förklara vikten av deras närvaro”.  

Ansvarsfrågan om vem som ansvarar för vilka lösningar är ett ytterligare hinder anser 

projektchefen. Vid arbete i team och när diskussioner förs i grupper är det oftast väldigt svårt 

att veta vem som har ansvaret. Därför är det också viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vilka 

som har mandat och i vilken nivå kan de fatta beslut.  
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5.3 Hur kan PS effektiviseras?  
K1 menar att det finns en viss poäng med dessa arbetsmöten i grupper men att korta ned 

heldagar till halvdagar skulle upplevas mer effektiv och att den tiden skulle räcka för att besvara 

frågor, samordning och genomgång av tidplanen. Vidare fyller konsulten på med att ”på så sätt 

skulle arbetsmöten kännas effektivare och jag skulle hellre vilja tillbaka till min vanliga 

arbetsplats för att fortsätta arbeta”.  

Ett önskemål som togs upp av konsulterna var att skapa fler små rum med de rätta 

förutsättningarna såsom datorer med bra skärmar, bra luftkvalité, ljudnivå och ljussättning för 

att kunna arbeta effektivt. Konsulterna hävdar också att det finns någon typ av agenda inför 

varje PS men att den skulle behöva vara mycket mer strukturerad och tidsatt. Konsulterna menar 

att i många fall saknas det en ”vettig/konkret agenda”, som de själva utrycker. En av konsulterna 

menar att ”den som håller i Projektstudion måste tänka igenom vilka tider som ska avsättas till 

vad”. Genom den tidsatta agendan skulle konsulterna känna sig mer förberedda på vad som 

skall komma och de kan därmed förbereda sig innan de kommer till PS. En av konsulterna anser 

att genom en tidsatt agenda kan förberedelser göras hemifrån ”om jag kan se att det inte är något 

arbetsmöte mellan klockan tio och elva, då vet jag att jag har en timme att arbeta effektiv med 

något”. Vidare menar konsulterna att, ”trots samtliga inblandade i Projektstudion är vuxna 

måste någon styra dagarna då många är oförberedda” och att detta möjligen skulle förebyggas 

med en tydligare och mer strukturerad agenda inför Projektstudion.  

Med arbetsmetodiken PS följer också vissa skillnader gentemot den traditionella 

projekteringen. En avsaknad parameter enligt en av konsulterna är de traditionella protokoll för 

varje projekteringsmöte. I en ideell värld skulle det fungera att vara utan protokollet men i 

verkligheten leder det till en viss förvirring menar konsulten. Förvirringen innebär svårigheter 

med att kunna följa loggningen av vissa frågor och om frågorna är avvecklade eller ej. Rollen 

som projekteringsledare blir därmed en utmaning om frågorna ska bollas mellan konsulterna 

utan detta protokoll.  

Respondenterna N3 och N4 är tydliga med att alla tekniska hinder i PS är ovidkommande. 

Internet, datorer och visuella hjälpmedel är något som måste och skall fungera. De menar att 

det konsulterna behöver för att kunna delta i PS och leverera bra handlingar tillsammans med 

NCC är tydlighet. Konsulterna måste förstå samarbetsformen och vad som förväntas av dem. 

Den gemensamma nämnaren i PS är tidplanen som tas fram gemensamt under startworkshopen. 

Projekteringsledaren menar att det är extremt viktigt att:  

1. Tidplanen blir bra från början.  

2. Att vi följer upp och styr arbetet enligt den.  

3. Det finns tydliga milstolpar.  

En noggrann, detaljerad och tydlig tidsplanering resulterar i att konsulter vet vad, när och i 

vilken ordning de ska leverera handlingarna. Tidsplanen motsvarar därmed konsulternas 

planering. Det NCC strävar efter vid framställning av tidplanen är konsulter som är ”drivande 

och medverkande i processen”. Vidare är det viktigt att den som ska delta i Projektstudion är 

med och skapar den gemensamma tidsplaneringen. ”Det fungerar inte att en uppdragsledare är 

med tre gånger och därefter byts ut”. En av konsulterna påstår dessutom att arkitektens 
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involvering vid framtagning av tidplanen skulle göra hela projektarbetet gott. Arkitekten har en 

viktig roll i de flesta skeden, programskedet, systemskedet, bygglovsprocessen och även 

försäljningsprocessen. Konsulten menar att när tidplanen skapas kan arkitekten underskattas 

eftersom mallar används för att avgöra hur lång tid en viss aktivitet tar. En mall kan inte nyttjas 

varje gång fortsätter konsulten, då projektens förutsättningar, omfattning och vilken kommun 

det ligger i, är olika. 

För en lyckad PS måste de drivande personerna, projekteringsledaren samt projektchefen 

färdigställa och utvärdera ”hur ska vi göra upplägget?” och ”PS är inget man bara drar igång”. 

Det krävs en intern process på 2-3 veckor där ”spelreglerna” bestäms samt att det måste finnas 

tid till att handla upp konsulterna. Projektchefen betonar flera gånger att tydligheten och 

processen måste färdigställas innan konsulter  och andra projektörer involveras i projektet. N3 

menar att projektramarna måste fastställas för att samtliga involverade ska förstå vad/vilka mål 

som ska uppnås i projektet. Vidare menar N3 och N4 att medarbetarna måste vara engagerade 

och viljan för utveckling samt förbättring måste finnas. Det är även viktigt att beställaren förstår 

konceptet och arbetssättet i PS samt att representanter från beställaren som deltar i PS är 

beslutsfattande. N3 och N4 menar att detta är viktigt då frågor inte får tas hem ”vi måste fatta 

riktbeslut för att kunna projektera vidare. Det händer att vi får ändra de besluten senare men det 

är okej och det får man ta då.” 

Tre av respondenterna är överens om en andre man i PS är nödvändig för att kunna axla rollen 

som projekteringsledare. En respondent som arbetar som projekteringsledare påstår att det kan 

vara tufft att leda och styra allt under en dag som ensam projekteringsledare i större projekt. 

Den andre mannen, om det är en annan projekteringsledare, projektchef, entreprenadsingenjör 

och exakt vilken roll personen har kan variera i olika projekt men respondenten menar att 

närvaron av den personen upplevs nödvändig.  

En utveckling som N3 gärna vill se i framtiden är ett program eller verktyg som förenklar 

digitaliseringen av Post- it lapparna där konsulterna t.ex. kan skriva sina lappar på en surfplatta 

som projekteringsledaren sedan kan dra över till tidsaxeln. N3 menar att de program som 

används idag, Microsoft Excel inte är hållbar och slukar dyrbar tid. En annan utmaning är VDC 

och integreringen av VDC tänket hävdar en av projekteringsledarna. ”Frågor som vilka skärmar 

och hur modellen ska användas är något vi jobbar med men vi behöver göra mer där tror jag”. 

Projekteringsledaren vill gärna att VDC-specialisten deltar i PS och är drivande i utvecklingen. 

5.4 Konsulternas involvering 
Frågan om konsulter ”behöver vara med redan i anbudskedet eller försäljningsskedet om fokus 

ska ligga på kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet” har ställts till både konsulter 

och NCC- anställda. Samtliga konsulter anser att deras närvaro i det tidiga skedet skulle vara 

en fördel. Om konstruktören exempelvis är med i ett tidigt skede skapas också ett fungerande 

tänk kring konstruktionen redan från början, menar K2. Vanligtvis är arkitekter med redan i ett 

tidigt skede som anbudskedet för framtagning av ritningar.  

N4 hävdar att konsulter inte behöver involveras tidigare och att konsulternas involvering i det 

tidiga skedet inte behöver leda till kortare ledtider. ”Om det är vi som är totalentreprenörer och 

ska lämna ett pris till beställaren, måste vi (NCC) vara väldigt tidigt överens med beställaren 

om vad det är som ska byggas”. Ännu en gång menar projektchefen att tydlighet och tydlighet 

om vad som ska göras, är lösningen. N4 menar att konsulter bör köpas upp och involveras efter 

dessa förtydliganden om vad, när och hur. Hur fas 1 hanteras av NCC är varierande och denna 
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process måste styras upp. NCC måste internt i ett tidigt skede sätta ramarna, bestämma vilka 

förutsättningar som gäller i varje enskild projekt och gå genom programhandlingen enligt 

kundens önskemål och presentation. Därefter måste förslaget från NCC tillsammans med 

arkitekten tillbaka till beställaren med frågan ”är detta det ni vill ha?”.  

Konsulternas arbetsbelastning anses som en viktig faktor för hur konsulter kommer att 

medverka i PS. En hög arbetsbelastning kan ofta leda till konsulter som är icke drivande, 

intresserade och/eller har en negativ inställning till PS som projekteringsmetod. N2 beskriver 

att vid upphandling av konsulter försöker inköparen tillsammans med projekteringsledaren 

ställa typfrågor som hur många projekt de medverkar i just nu, hur många de är på firman och 

vilka typprojekt de har arbetat i tidigare. Projekteringsledarens närvaro vid upphandling påstås 

vara viktig eftersom förtydligande och förklaringar om vad arbetssättet PS går ut på kan göras 

redan då. Vilka företag konsulter har arbetat åt tidigare är även viktig menar N2. Konsulter som 

tidigare har arbetat åt de större bolagen i Sverige anses även ha en bättre förståelse för hur NCC 

vill arbeta och vad som förväntas av konsulter. Därmed görs en bedömning vid upphandling av 

konsulter utifrån deras CV och tidigare referenser. Vidare är det viktigt vid upphandling av 

totalentreprenörer, att veta vilka projektörer som kommer delta i PS. Ett säkerställande måste 

ske kring nödvändig utrustning, om de har egna datorer, att projektörerna kan ta med sin modell 

till PS och att de kan arbeta i 3D. N2 förklarar också att denna helhetsbedömning i många fall 

är lite lurig; ”vi skickar med handlingar som beskriver dessa punkter och entreprenören svarar 

ja men ibland visar verkligheten något annat”. För att undvika sådana situationer måste NCC 

vara övertydliga med vad som förväntas av konsulter och entreprenörer.   
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6 Diskussion  
Följande kapitel består av diskussion kring sammanställning av intervjudata. Vidare vävs 

diskussioner med bakgrundsstudier till denna studie.  

 

Sammanställning och analys av intervjudata visar att det finns skilda åsikter kring några frågor. 

Bland annat om orsaken till varför konsulter ibland kan tycka att den självständiga arbetstiden 

i PS inte är effektiv. En av respondenterna som arbetar som projekteringsledare menar att 

orsaken handlar dels om ovana, att konsulterna ännu inte har en rutin för hur tiden ska utnyttjas 

effektivt men också för att de inte vill visa hur de faktiskt arbetar. Enligt konsulterna tyder 

orsaken på tekniska problem, för långsam internet uppkoppling och för få små rum där man kan 

vara ostörd. Vidare menar konsulterna att en tydligare agenda inför PS skulle vara en 

underlättning eftersom de kan förbereda sig och planera tiden i förväg. Detta är något som 

Björklund (2015) påpekar noga, att det är av största vikt att PS-tillfällena är välplanerade, syfte 

och mål bör tydligt framgå samt vad som förvänts av alla som deltar. Han beskriver vidare att 

projekteringsledaren har ett stort ansvar att planera varje tillfälle i god tid och se till att de 

uppsatta målen för varje tillfälle uppnås. En annan aspekt som tas upp av Tjell & Bosch-

Sijtsema (2015) är att arbetsmetodiken PS bygger mycket på eget ansvar och initiativ. 

Deltagarna själva måste också ha någon typ av egen agenda till PS-tillfällen för framgång i sin 

egen process som också gynnar andra deltagare samt projektet i helhet.  

 

En annan fråga som visade skilda åsikter är om konsulternas involvering i det tidiga skedet 

skulle leda till kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet. Författarens bedömning är 

att både konsulter och NCC har rätt kring frågan. Författarens bedömning är att anledningen till 

varför konsulter tror att deras involvering i tidigare skeden skulle leda till kortare ledtider 

handlar om den tydlighet som NCC-respondenter påpekar som i dagsläget saknas och kan 

förbättras. Enligt Jerrhagen (2013) är de vanligaste och återkommande bristerna i 

projekteringsskedet otillräckligt dokumentation, bristande kommunikation och otydlighet som 

leder till förseningar, missförstånd och ändringsarbeten.  

 

Khanzode (2014) menar även att för att samlokaliseringen ska fungera bör aspekten 

”tidsrespekt” tas till hänsyn. Därför är det viktigt att rätt person deltar i PS vid rätt tillfälle så 

att relevanta frågor kan diskuteras.  Detta kan återkopplas till det som några respondenter har 

lyft fram, att tiden i PS inte alltid utnyttjas effektivt och att dagarna känns långa. Björklund 

(2015) beskriver också att syftet med PS är att ge samtliga aktörer rätt förutsättningar att bidra 

med rätt kunskap i rätt tid för att kunna leverera rätt kvalitet till kunderna.   

 

Bland respondenterna och även i studien av Tjell & Bosch-Sijtsema (2015) framkommer det 

att produktionens och projektchefens närvaro är viktigt. Närvaron av projektchefen som bland 

annat har hand om ekonomifrågor och produktionen som faktiskt ska bygga det som har 

projekterats är nödvändig i fas 0 och 1 i syfte till att förebygga misskommunikation. Detta 

påpekades även av N4 som menar att NCC måste klargöra i vilket skede i processen upplevs 

stödet av projektchefen nödvändigt. Samtliga discipliner bör vara medvetna om valen och 

besluten som fattas under projektets gång. 

 

Dessa punkter ovan, tillsammans med de övriga förbättringspunkter som har lyfts fram bland 

respondenterna, påpekas bland annat av Khanzode (2014) som menar att punkterna som 

beskrivs i avsnitt 2.4 måste implementeras korrekt för att samlokalisering ska lyckas: 

 

 



 

21 

 

 Rätt teknologi 

 Organisera grupper 

 Välplanerade möten 

 Tid för arbete:  

 Planera utrymmet 

 ICE 
 

I manual/vägledning har Björklund (2015) bland annat definierat att ledarskap, 

utbildning/kompentens, lokal/teknik, metodik/process, uppföljning/mätning är fem 

förutsättningar som ligger till grund för en lyckad NCC Projektstudio. Resultatet av detta arbete 

tyder på att dessa punkter har implementerats men att det krävs ytterligare utveckling och arbete 

för att hamna på en tillfredställande nivå. Författaren menar att NCC bör ha större fokus på 

Lean och innebörden av Lean filosofin. Med Lean filosofi menas hur man gemensamt arbetar 

och fokuserar på att skapa värde för kunden, eliminera all onödig hinder i processen samt att 

ständigt arbeta med förbättringsarbeten (Marhani, Jaapar, & Bari, 2012). Detta innebär även 

större fokus på de tre grundprinciper i Lean Construction, Transformation, Flow, Value 

Generation.  Kontinuerlig uppföljning och viljan för förbättring var även något som några av 

respondenterna lyfte fram. Aziz och Hafez (2013) beskriver att implementering av Lean börjar 

med ledarskap och engagemang och upprätthålls med en kultur av ständiga förbättringar. 

 

En av respondenterna påpekade på behovet av ökad involvering av VDC specialisten och precis 

som Björklund (2015) beskriver är VDC ett viktigt medel för att kunna säkerställa rätt kvalité i 

projekten och för att kunna ha koll på informationsflödet. 

 

Det framgår tydligt av flera respondenter att projektplaneringen i PS är ett av de viktigaste 

verktygen. Projektplaneringen i PS motsvarar Last Planner System (LPS) och bygger på samma 

principer. Post it- lapparna enligt teorin, som härstammar från Lean metoder samt enligt några 

respondenter ska leda till större ansvar och bättre leveranser när samtliga discipliner själva 

skriver lapparna (Tjell & Bosch-Sijtsema, 2015).  

 

Flera respondenter har påpekat vikten av att projekteringsledarna bör diskutera  den interna 

processen i NCC. Genom att projekteringsledarna delar med sig sina erfarenheter med varandra 

kan utveckling och förbättringsåtgärder upptäckas, vilket också främjar inlärningsloopar som 

omfattas av  Lean Project Delivery (LPD) (Ballard, Tommelein, Koskela, & Howell, 2002).  
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7 Slutsats  
Detta kapitel besvarar frågeställningarna samt vilka slutsatser som dras.  

 

Frågeställning 1: Hur kan NCC förbereda konsulterna för arbetet i Projektstudio i tidigt skede? 

Det NCC bör göra för att underlätta konsulternas involvering i tidigt skede/projektstart som i 

sin tur underlättar konsulternas arbete i det tidiga skedet är att ha alla projektförutsättningar och 

ramar fastställda innan konsulter involveras och upphandlas. När dessa ”spelregler” som en av 

respondenterna kallar, är bestämda återstår färre lösa frågor. Konsulternas involvering blir 

därmed enklare eftersom det tydligt framgår vad som ska göras och hur. Vidare är det väldigt 

viktigt att den person som presenterar detta för konsulterna, själv förstår konceptet och kan 

presentera processen tydligt, antal möten, vilka som deltar, vad som sker under möten, 

”konsulterna måste ha en styrd process”. En tydlighet kring vad NCC förväntar sig av 

konsulterna.  

  

Frågeställning 2: Behöver konsulterna vara med redan i anbudsskedet eller i försäljningsskedet 

om fokus ska ligga på kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet? 

I avsnitt 5.4 beskrevs att det finns skilda åsikter om konsulter behöver involveras tidigare och 

om det skulle leda till kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet. Författarens 

bedömning utifrån bakgrundstudien och intervjustudien är att både konsulter och NCC har rätt 

kring frågan. Innan konsulter involveras måste NCC vara överens med beställaren om vad som 

ska byggas och ramarna för projektet måste vara fastställda. Detta innebär att konsulter dras in 

i en tydlig process, därmed bibehållen kvalité, säkerhet och eventuellt kortare ledtider. Vidare 

rekommenderas ett mycket nära samarbete mellan NCC, beställaren och arkitekten i det tidiga 

skedet. Ett nära samarbete mellan dessa tre aktörer tyder på en tydligare process som även 

underlättar konsulternas involvering. Denna samarbetsform möjliggör dessutom att NCC kan 

påverka och styra ekonomin bättre. Författaren drar därmed slutsatsen att konsulternas 

önskemål om tidigare involvering grundar sig i den otydlighet som har tagits upp under avsnitt 

5. En tydligare process inför/vid involvering av fler aktörer i projektet skulle uppfylla 

konsulternas önskemål.   

 

Frågeställning 3: Hur bör en standardiserad rutin för förberedelsearbetet inför en start av PS i 

avdelning bostad se ut för att skapa så bra förutsättningar som möjligt? 

I syfte till att skapa så bra förutsättningar som möjligt rekommenderar författaren dessa punkter 

nedan baserad på sammanställning och analys av intervjudata: 

 Skapa fler PS lokaler som kan anpassad till antal projektmedlemmar och fler små rum 

som är anslutna till PS lokalen där mindre möten kan hållas samt för att konsulter ska 

kunna arbeta självständigt och ostörd. 

 Vid upphandling måste NCC vara mycket tydligare och tänka mer kring:  

 Förklara innebörden av att arbeta i PS  

 Vilka projektörer som kommer delta i PS och även en bedömning kring deras 

samarbetsförmåga 

 Vilka program konsulterna kommer att använda för 3D projektering 

 Vilka som har mandat att fatta beslut och att beställaren som deltar i arbetsmöten 

måste vara beslutsfattande 

 Förklara varför konsulternas närvaro är viktigt under  PS- dagen 
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 En tydligare och tidsatt agenda inför varje PS tillfälle bör skickas ut för att konsulter 

enklare ska kunna planera dagen i förväg.  

 Trots att projekteringsledarna har den möjligheten att anpassa och påverka 

utformningen av en PS måste Fas 0 för alla PS-projekt i Avdelning bostad vara den 

samma. En intern manual/vägledning bör tas fram som beskriver tillvägagångssättet. 

Detta innebär att samma grundförutsättningar skapas för samtliga projekt.  

 Konsulterna skulle även uppskatta om ett mötesprotokoll återinfördes för att på så sätt 

enklare kunna följa vilka beslut som tas.  

 En större vikt bör läggas vid framtagning och upprätthållning av tidplanen. Tidplanen 

bör vara tydlig och innehålla bestämda milstolpar. Det rekommenderas även att 

arkitektens involvering vid skapande av tidplanen bör ökas.  

 NCC måste internt ”sätta spelreglerna” och fastställa vilka ramar som gäller för varje 

projekt innan konsulter involveras. Konsulternas involvering blir därmed enklare om 

det tydligt framgår vad som ska göras och vad som förväntas. 

 NCC bör ha interna möten där man diskuterar och utvecklar processen i PS, ”vad 

behöver vi veta för att kunna köpa upp rätt?” Dessa typer av utveckling och reflektioner 

leder även till säkerställande av rätt kunskapsnivå som krävs.  

 Skapa en förståelse för att upphandling av konsulter inte är ett enmansarbete. Det krävs 

en gemensam bedömning av projekteringsledaren, projektchef, inköparen och även 

produktionen. 

  

7.1 Fortsatta studier  
För fortsatta studier oavsett om det är internt inom NCC eller studier utförda av andra studenter 

krävs en ytterligare fördjupning av de teorier som står till grund för NCC Projektstudio. Vidare 

krävs en intervjustudie där fler konsulter, projekteringsledare, projektchefer, inköpare m.fl. från 

olika kontor och städer, intervjuas för att verkligen fånga en bred bild av problemen samt för 

att föreslå förbättringsåtgärder.  
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BILAGA 1 
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie om NCC Projektstudio 
Allmänt  
Resultatet från intervjuerna kommer att användas i en rapport som ska framtas åt NCC under 

vårterminen 2016 och har till syfte att ge förslag på hur NCC kan skapa rätt förutsättningar för 

att standardisera arbetsprocessen inför NCC Projektstudio. Syftet med denna studie är att 

identifiera de olika uppfattningar och förväntningar som delaktiga aktörer (konsulter) samt 

NCC har i en NCC Projektstudio inför projektstart. 

Hur går det till? 
Intervjuer sker endast i samband med godkännande från respondenterna. Full anonymitet 

kommer att erbjudas till personer som blir intervjuad. Under intervjutiden kommer samtalet 

att spelas in vid godkännande för underlättning av sammanställning av resultatet. Eftersom 

resultatet av intervjuerna ska användas i ett examensarbete kommer sekretessbelagd 

information att censureras innan publicering av arbetet i samråd med en ansvarig från NCC.  

Frågor till anställda på NCC: 
1. Vad har du för yrkesroll? 

2. Vad innebär din roll och vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur kan NCC se arbetsbelastningen hos konsulterna?  

4. Vilka frågor bör man ställa oftare/mer vid upphandling av konsulter? 

5. Hur utvärderar NCC konsulterna vid upphandling? Vilka kriterier tas till hänsyn? 

6. Vad behöver konsulterna för att dem ska kunna sitta och arbeta i PS i heldagar? 

7. Vilken kunskap har NCC själva om arbetsmetodiken PS för att kunna ställa rätt 

frågor? 

8. Hur säkerställer NCC rätt kompetens, förståelse för arbetssättet i PS? 

9. Hur och till vilken mån involveras beställaren i processen? Finns det behov av ökad 

involvering? 

10. I vilket skede upphandlas och involveras konsulterna idag? 

11. Behöver konsulterna vara med redan i anbudsskedet eller i försäljningsskedet om 

fokus ska ligga på kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet? Motivera! 

Vad måste ändras om detta ska ske? 

12. Hur ser du på samarbetet mellan NCC och konsulterna idag och om konsulterna 

involveras i rätt skede? 

13. Hur förbereder NCC konsulterna för arbetet i PS i tidigt skede? 

14. Vilka hinder ser du i processen inför och under PS som påverkar samarbetet och 

konsulternas arbete som ligger NCCs händer?  
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Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till deltagande i en intervju som ingår i studien. 
Namn 
(textat)……………………………………………………………………….. 
Adress…………………………………………………………………………… …. 
Telefon…………………………………………………………………………… … 
E-mail………………………………………………………………………………. 
Ort och datum……………………………………………………………………….. 
Underskrift……………………………………………………………………… ….. 
 
Kontaktperson: 
Saman Khoogar, Högskoleingenjör student i Byggnadsingenjör på Högskolan i 
Gävle 
Tel: 0704424673 
Mail: sami_j@live.se  
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BILAGA 2 
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie om NCC Projektstudio 
Allmänt  
Resultatet från intervjuerna kommer att användas i en rapport som ska framtas åt NCC under 

vårterminen 2016 och har till syfte att ge förslag på hur NCC kan skapa rätt förutsättningar för 

att standardisera arbetsprocessen inför NCC Projektstudio. Syftet med denna studie är att 

identifiera de olika uppfattningar och förväntningar som delaktiga aktörer (konsulter) samt 

NCC har i en NCC Projektstudio inför projektstart. 

Hur går det till? 
Intervjuer sker endast i samband med godkännande från respondenterna. Full anonymitet 

kommer att erbjudas till personer som blir intervjuad. Under intervjutiden kommer samtalet 

att spelas in vid godkännande för underlättning av sammanställning av resultatet. Eftersom 

resultatet av intervjuerna ska användas i ett examensarbete kommer sekretessbelagd 

information att censureras innan publicering av arbetet i samråd med en ansvarig från NCC.  

Frågor till konsulter:  
15. Vad har du för yrkesroll? 

16. Vad innebär din roll och vilka är dina arbetsuppgifter? 

17. Har du arbetat i PS tidigare? 

18. Vad innebär PS för dig? 

19. Vad ser du för mervärde i att arbeta i PS? 

20. Hur ser du på tiden i PS? Vad tror du den planerade tiden är till för? 

21. Vilka förutsättningar vill du ha för att du ska uppleva PS effektiv? 

22. Vad behöver du för att du ska kunna sitta och arbeta i PS i heldagar? Alternativ vad 

vill du ha mer av? 

23. Hur för du/ni vidare informationen kring arbetssättet PS vidare i ditt företag? 

24. Känner du att du behöver vara med redan i anbudsskedet eller i försäljningsskedet om 

fokus ska ligga på kortare ledtider med bibehållen kvalité och säkerhet? Motivera! 

25. Hur upplever du samarbetet mellan NCC och konsulter idag och involveringen i det 

tidiga skedet? 

26. Vilka förutsättningar/aspekter ( det kan vara tid, arbetssätt, process, verktyg etc) har 

visat sig fungera bra och som du vill se mer av i framtida PS? 
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Samtycke 

Jag ger mitt samtycke till deltagande i en intervju som ingår i studien. 
Namn 
(textat)……………………………………………………………………….. 
Adress…………………………………………………………………………… …. 
Telefon…………………………………………………………………………… … 
E-mail………………………………………………………………………………. 
Ort och datum……………………………………………………………………….. 
Underskrift……………………………………………………………………… ….. 
 
Kontaktperson: 
Saman Khoogar, Högskoleingenjör student i Byggnadsingenjör på Högskolan i 
Gävle 
Tel: 0704424673 
Mail: sami_j@live.se  
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BILAGA 3 

Till/från- matris: innebär att en disciplin förklarar sitt behov ”jag behöver..” till en annan 

disciplin. Ett exempel enligt figuren nedan: arkitekten A har skrivit en lapp ”jag behöver..” till 

konstruktören K. 

Knäckfrågor: är viktiga frågor som uppkommer under PS-dagen och som måste lösas 

omgående.  
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BILAGA 4 
Beslutslista: på beslutslistan dokumenteras besluten som tas under PS-dagen.  

 


