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Sammanfattning 
 
Relationen mellan entreprenörer och beställare i byggbranschen har ofta en brist på tillit vilket är 
ogynnsamt både för projekten och den involverade personalen. Mycket tid läggs på att hantera tvister 
och det finns ett antagande att parterna är ute efter att lura varandra till egen vinning. Det blir i sin tur 
ett negativ utfall för både entreprenören och beställaren då det bidrar till att projekten ofta blir dyrare 
och tar längre tid än nödvändigt. Dessvärre har branschen sett ut så väldigt länge men det finns bättre 
sätt att arbeta på. NCC:s affärsområden NCC Building Sweden och NCC Property Development arbetar 
tillsammans i partneringavtalsprojekt. Under de projekt de arbetat tillsammans i lyckats bygga upp en 
relation som skapar trevlig arbetsmiljö och väl genomförda projekt. De arbetar med ekonomiskt 
incitament som gör att tiden som läggs på att hantera vem som blir betalningsskyldig vid ändringar och 
liknande minimeras.  
 
Trots att den nära och välutvecklade relationen ger många positiva effekter finns det brister även i dessa 
projekt. Det finns en viss otydlighet mellan parterna och rollerna som bidrar till att vissa frågor och 
ansvarsområden saknar ägare. Det är även mycket information om arbetssätt och beslut som hamnar på 
individnivå på grund av att dokumentation utelämnas. Detta leder i sin tur till att det blir svårt för ny 
personal att komma in i projekten och man går miste om erfarenheter från tidigare projekt.  
 
Rapporten undersöker hur partneringavtalsprojekten skiljer sig från NCC dokumenterade sätt att arbeta 
mot externa beställare. Syftet är att finna sätt att optimera samarbetet mellan NCC Building Sweden och 
NCC Property Development och i förlängning finna sätt att skapa mer tydlighet samt bättre sätt att 
hantera ny personal i projekten. Med hjälp av noggrann granskning av den dokumenterade processen 
och intervjuer med anställda på företaget kan jämförelser mellan arbetssätten göras för att utforma 
resultat. Resultatet används sedan för att hitta fördelar och nackdelar med projekt med partneringavtal 
samt komma fram till sätt att optimera samarbetet i dessa projekt.  
 
Intervjuer visar att partneringavtalsprojekten är fördelaktiga på många vis men det skulle behövas 
tydliga gränsdragningslistor över ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör och mellan de 
olika rollerna hos parterna. För att förbättra förutsättningar för kommande projekt och lättare ta in ny 
personal behövs bättre dokumentation över arbetssätt och erfarenheter.  
 
 
Nyckelord: partneringavtal, samarbete, samverkan, projektering, gränsdragningar, ansvarsfördelning, 
byggprocess, arbetssätt, ekonomiskt incitament 
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Abstract 
 
The relationship between contractor and developer in the construction industry often has a lack of trust, 
which is unfavorable for both the projects and the staff involved. A lot of time is spent on dealing with 
disputes and there is an assumption that the parties are looking to con each other to their own gain. This 
leads to a negative outcome for both the contractor and the developer, as this contributes to the projects 
often becoming more expensive and more time consuming than necessary. Unfortunately, the industry 
has been like this for a long time, but there are better ways to work. NCC's business areas NCC Building 
Sweden and NCC Property Development are working together in projects with partnering agreement 
and during these projects they have managed to build a relationship that creates a more pleasant work 
environment and well-executed projects. They work with financial incentives, which means that the 
time spent managing who are liable for payment in the event of changes or similar is minimized. 
 
Although this close and well-developed relationship has many positive effects, there are also 
shortcomings in these projects. There is a certain lack of clarity between the parties and the roles that 
contribute to certain issues and areas of responsibility lacking owners. There is also a lot of information 
about working methods and decisions that end up at the individual level due to the fact that 
documentation is omitted. This makes it difficult for new staff to enter the projects and one loses out on 
experiences from previous projects. 
 
The report looks in to how the projects with partnering agreement differ from NCC's documented ways 
of working. The purpose is to find ways to optimize the cooperation between NCC Building Sweden 
and NCC Property Development and, by extension, find ways to create more clarity and better ways to 
manage new staff in the projects. With the help of careful examination of the documented process and 
interviews, comparisons between the working methods can be made to form results. The result is then 
used to find advantages and disadvantages of projects with partnering agreements and to find ways to 
optimize the cooperation in these projects. 
 
Interviews show that the projects with partnering agreement are advantageous in many ways, but clear 
lists of boundaries of responsibility between the contractor and the developer and between the different 
roles of the parties would be needed. In order to improve the conditions for future projects and to 
facilitate the introduction of new staff, better documentation of working methods and experiences is 
needed. 
 
 
Keywords: partnering agreements, collaboration, collaboration, design process, boundary drawing, 
division of responsibility, construction process, working method, financial incentives 
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Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts som avslut på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och 
Design vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng, är inom 
inriktningen Produktion, Byggekonomi och Organisation och i samarbete med NCC AB. Rapporten 
behandlar ämnet samverkansoptimering i projekteringsfasen i partneringavtalsprojekt mellan NCC 
Building Sweden och NCC Property Development.  
 
Författarna vill tacka alla de personer på NCC som välkomnat oss till företaget och ställt upp på 
intervjuer. Utan det engagemang, erfarenheter och kunskap ni delat med er av hade arbetet inte varit 
möjligt att genomföra. Ett extra stort tack till handledare Claes Ullén på NCC och Thomas Johansson 
på KTH som uppmuntrat, stöttat och väglett författarna genom hela resan och gett oss bra förutsättningar 
för framtiden.  
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Begrepp och definitioner 
  

Begrepp Definition 
ABK09 Allmänna bestämmelser konsult 
ABT06  Allmänna bestämmelser totalentreprenad 
BIM Building information modeling 
Ekonomiskt incitament Ett arbetssätt för att jobba mot samma mål där 

det motiveras av att går det bra för projektet går 
det bra för alla parter 

BREEM Building Research Establishment Evironmental 
Assessment Method- en miljöcertifiering av 
byggnader 

  
Fas 0   Idéskede 
Fas 1 Programhandlingsskede 
Fas 2 System- och bygghandlingsskede 
Fas 3 Produktion 
Intranät Internt datorverk inom företaget 
VDC Virtual Design and Construction, konceptet 

antyder att flertalet projektörer sitter i samma 
rum och jobbar samt löser problem som uppstår 
direkt på plats i rummet. 
 

Partneringavtalsprojekt  Projekt där beställaren och entreprenören arbetar 
fram en produkt gemensamt och jobbar under 
ekonomiskt incitament till allas vinning. 

ROT Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad 
ÄTA Ändring, Tillägg, Avgående 
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 
 
Kommunikation och samarbete är en avgörande faktor i hur projekt tas fram och för att undvika slösa 
tid och pengar genom de missförstånd som lätt uppstår måste hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. 
Då samma information kan tolkas på olika sätt av olika individer är det viktigt att informationen 
formuleras, hanteras, presenteras och kommuniceras på bästa möjliga sätt så den uppfattas lika av 
berörda individer, som sedan kan hantera informationen som bäst passar dem. Kommunikationen mellan 
grupper och individer är viktig för att bygga upp och underhålla dess relationer och bör därför inte tas 
för givet. Utan en fungerande kommunikation fallerar samordningen i bland annat projekteringsfasen, 
vilket leder till att de riktlinjer som finns för projekt inte går att följa. (Thomas, 2019) 
 
Det är lätt att underskatta projekteringens vikt i varje enskilt byggprojekt. Projekteringen är en 
avgörande faktor för hela projektets tidplan och ekonomi, både för projekteringen, produktionen och 
förvaltningen. Det är ett stort ansvar som ligger hos projektörerna då det är de som redovisar handlingar 
och ritningar som ska bli den byggnad som dels möter beställarens krav och önskemål men även är 
möjlig för entreprenören att förverkliga. (Révai 2012, 348–352) 
 
Vanliga skäl till att projekterad budget spricker är att beställaren lägger till beställningar i sena skeden, 
det vill säga åstadkommer någon form av ÄTA-arbeten (ändringar, tillägg, avgående). Beställaren har 
otillräckliga underlag som lämnas till entreprenören och/eller projektörerna. Detta resulterar i att 
felaktiga och halvfärdiga handlingar börjar produceras och får göras om. Andra konsekvenser är att 
system dimensioneras från fel förutsättningar och resulterar i dyra lösningar i form av tid och pengar, 
ofta för byggherren. Projekten behöver kontinuitet i största möjliga mån, när man väl fattat beslut bör 
det vara oförändrat. God dokumentation ger god kostnadskontroll. Det behövs för att man i efterhand 
ska ges möjlighet till uppföljning av hela projektet och dra ekonomiska lärdomar. (Norgren och 
Segerpalm 2011, 9–97) 
 
Med hjälp av partneringavtal (även kallat samverkansavtal) arbetar beställare och entreprenör på ett 
strukturerat sätt tillsammans från tidigt skede. I projekt med partneringavtal är kommunikation och 
samverkan avgörande för att projektet ska bli framgångsrikt. Dessa projekt förutsätter att båda parterna 
deltar aktivt genom hela projektets gång och mycket vikt läggs på tilliten de har till varandra. Om dessa 
förutsättningar möts kan resultatet bli ett bättre, billigare och mer tidseffektivt byggande. (Byggherrarna, 
2019) Att i förlängning utforma en processmall för arbetsgången under projekteringen för dessa projekt 
som är lättillgänglig, lättföljd och baserad på erfarenheter underlättar arbetet både i tidiga skeden och i 
produktionen vilket hjälper anställda och företaget utvecklas till det bättre. 
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1.2. Syfte 
 
Syftet med rapporten är att finna sätt att optimera samarbetet mellan NCC Property Development (PD) 
och NCC Building Stockholm (Hus) under projekteringen i deras partneringavtalsprojekt. I förlängning 
även försöka formulera arbetssätt som är relevanta i alla projekt oavsett vilka personer som är 
involverade.  
 
 
1.3. Frågeställning 
 
Med rapportens syfte i åtanke har följande frågeställningar tagits fram tillsammans med 
näringslivshandledare utifrån NCC:s behov: 

• Vad finns det för förbättringspotential i samarbetet mellan PD och Hus?  
• Hur kan erfarenheter från tidigare projekt nyttiggöras på ett bra sätt? 
• På vilket sätt hanterar man att ny personal kommer in i partneringavtalsprojekt och hur kan det 

förbättras? 
 
 
1.4. Målformulering 
 
Rapporten ska utforska fördelar och nackdelar med den arbetsprocess PD och Hus använder i dagsläget. 
Arbetet ska även se över framtida rutiner och föreslå lösningar för att optimera samarbetet mellan 
parterna.  
 
Delmål 1: Sammanställa avvikelser mellan NCC:s dokumenterade tillvägagångssätt vid projekt med 
extern beställare och hur processen i parteringavtalsprojekt ser ut. 
Delmål 2: Undersöka vad avvikelserna beror på. 
Delmål 3: Undersöka skillnaden mellan ABT 06 och den samverkansform som NCC tillämpar. 
 
Mål: Dokumentera den interna processen för att finna lösningar på hur den kan förbättras för att skapa 
bättre förutsättningar för kommande projekt. 
 
 
1.5. Avgränsningar 
 
Detta arbete kommer fokusera på NCC:s interna samarbete mellan NCC Hus och PD. I detta samarbete 
byggs kommersiella byggnader (hotell, kontor och handel) och rapporten kommer inte fokusera på andra 
byggnader såsom bostäder, skolor, sjukhus.  
 
Rapporten kommer ha processen på NCC:s projekt ”Hangaren” i fokus då det är ett projekt som i 
dagsläget befinner sig i Fas 2 (systemhandlingsskede), vilket ger en möjlighet att få en bra inblick i de 
faser rapporten avser. För att få en bättre överblick på hur processen implementeras i företaget som 
helhet kommer ett antal övriga projekt observeras. Observationerna ger möjlighet till jämförelser mellan 
arbetssätt i olika projekt. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs författarnas val av metod. Metoderna anses vara de mest lämpade för att nå 
rapportens syfte utifrån de förutsättningar som getts inför arbetets start. 
 
 
2.1. Kvalitativ metod 
 
Då det endast är ett fåtal projekt som analyserats är undersökningen är av kvalitativt slag. Intervjuer och 
litteraturstudier granskas på en ingående nivå för att ge en djup förståelse om processen i dessa projekt. 
Rapporten avser att beskriva processen och organisationen för att utifrån det komma fram till förbättrade 
möjligheter för inblandade parter. Rapporten skrivs utifrån individens upplevelser och tidigare 
erfarenheter och sätt att se på problemet och möjliga lösningar.  (Backman 2016, s.55-60) 
 
 
2.2. Intervjuer 
 
För att få en djupare förståelse för processen och berörda personers syn på den är intervjuer en stor del 
av undersökningen. Den kunskap och de erfarenheter de projektchefer, projekteringsledare och 
anbudsingenjörer besitter är svår att komma åt på annat håll samt att de kan ge en bild över de vardagliga 
problemen i processen.  
 
För att få en klar bild över hur olika personer på samma projekt ser på processerna, och därmed hitta 
problem och missuppfattningar, utförs semistrukturerade intervjuer. Intervjun kombineras av 
personbaserade frågor, frågor om erfarenheter av processerna samt tankar om hur processerna kan 
förbättras. Frågorna ger möjlighet till ingående svar där personen kan prata fritt om sina erfarenheter 
och åsikter.  
 
 
2.3. Litteraturstudie 
 
Litteraturstudie utfördes som komplement till intervjuer för att få information om NCC:s dokumenterade 
process samt finna information för att öka förståelsen om ämnet för läsaren. Mestadels av informationen 
är hämtad på NCC:s intranät och hemsida då företaget är det som ligger i fokus för hela arbetet. Övrig 
information är hämtad från tryckta samt elektroniska källor.  
 
2.4. Fältstudie 
 
Under arbetets gång spenderades tid på projektet Hangaren i Bromma. Deltagande i projekteringsmöten, 
byggmöten m.m. gav en bra bild över hur arbetet görs i Fas 1 och Fas 2. I samband med intervjuer med 
personer på olika projekt och i diverse delar av organisation gavs möjligheten att få olika synvinklar på 
projekten och arbetssätten.  
 
 
2.5. Valda metoders validitet och reliabilitet 
 
Validiteten och reliabiliteten på arbetet avser att bedöma det som är relevant för rapporten samt hur detta 
bedöms med en tillförlitlig metod. Målsättningen för arbetet är en hög validitet och reliabilitet och hur 
detta mål möts bedömer hur rapporten kan användas som ett generellt och trovärdigt resultat.  
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Då rapporten är skriven med kvalitativ inriktning kan inte arbetet bedömas med siffor utan vikt läggs på 
att förklara insamlingen av fakta samt bearbeta den information som framtas genom samlade data och 
intervjuer (infovoice.se) 
 
 
2.6. Etiska överväganden 
 
Det material som samlats in under arbetsgången behandlas konfidentiellt för att intern information på 
NCC inte ska hamna i fel händer samt att de intervjuade personernas anonymitet ska respekteras. I 
rapporten är därför de muntliga källorna benämnda ”Respondent x” och under referenser kan läsaren se 
personens roll och därmed relevans för arbetet.  
 
Inför arbetets start skrevs avtal med NCC om att arbetet inte ska innehålla några företagshemligheter 
eller att dessa ska spridas på annat håll. Detta avtal har tagits på största allvar och det konfidentiella 
material som varit del av litteraturstudien har inte tagits med i rapporten.    
 
Den anonymitet som förekommer i arbetet bedöms inte påverka någon del av arbetet, eftersom det gäller 
benämningen av muntliga källor.  
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3. Aktuellt företagsfall 
 
Detta examensarbete är skrivet hos NCC AB, ett svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC 
är ett av nordens största byggföretag som omsätter runt 57 miljarder kronor och har 16 500 medarbetare 
runt om i Norden. NCC bygger bland annat bostäder, offentliga byggnader, vägar och infrastruktur. De 
erbjuder dessutom utveckling av kommersiella fastigheter och insatsvaror för byggproduktion. 
Företagets etablering i Sverige är uppdelat i fyra olika delar: Building Sweden, Property Development, 
Industry och Infrastructure där denna rapport kommer behandla de två förstnämnda (NCC 2019)  
 
 
3.1.1. NCC Building Sweden  
 
NCC Building Sweden är en organisation som inkluderar NCC Building Stockholm Hus. Stockholm 
Hus bygger till stor del kontor och bostäder, men till viss del även kommersiella och offentliga lokaler. 
Man jobbar även med upprusning av bostäder och kontor som är byggda på 1960- och 70-talet. Här 
jobbar man mycket med så kallad strategisk partnering som syftar att ta vara på alla erfarenheter från 
alla inblandade. (NCC 2019) 
 
 
3.1.2. NCC Property Development 
 
NCC Property Development (PD) är fastighetssida på företaget och jobbar med fastighetsutveckling. 
De arbetar bland annat med ett koncept som heter Future Office by NCC (när det avser kontor), där stort 
utrymme ges till forskning, nya trender och kundanpassning som exempelvis funktion, form och plats. 
PD jobbar till största del i storstäder i Norden med utveckling av kontors- och logistikfastigheter. Andra 
projekt kan komma på tal om det finns en given samarbetspartner, då till främst handelsfastigheter med 
tillhörande kontor. PD utför inte själva byggnationen utan anlitar NCC Building Sweden som 
entreprenör för utförandet. (NCC 2019) 
 
 
3.1.3. NCC Industry  
 
NCC Industry är en verksamhet som erbjuder tjänster kring vägar. Det är allt från produktion av 
vägmaterial, såsom stenmaterial och asfalt, till pålning och beläggning av vägarna. Det stenmaterial som 
används till allt från garageuppfarter till komplexa infrastrukturer utvinns mestadels från schaktning på 
egna projekt Arbete utförs inom den privata samt de kommunala och offentliga sektorerna. (NCC, 2019) 
 
 
3.1.4. NCC Infrastructure 
 
NCC Infrastructure är företagets verksamhet inom anläggning. Arbetsområden kan innefatta tunnlar, 
järnvägar, komplexa betongkonstruktioner och mark- och rörarbeten. NCC Infrastructure både bygger 
och underhåller och riktar sig oftast till den offentliga sektorn. (NCC, 2019) 
 
 
 
3.2.  Projektbeskrivning 
Nedan redovisas de projekt som besökts under arbetets gång är de är intervjuade personernas nuvarande 
projekt. Båda projekten utförs med PD som beställare och Hus som entreprenör.  
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3.2.1.  Projekt 1-Hangaren  
 
Projektet har avslutat systemhandlingsskedet, påbörjat markarbete samt arbetar med att hitta hyresgäster 
de 30 000 m2 kontors- och 11 000 m2 butiksytor som är klassificerade enligt BREEAM Excellent. 
Hangaren har ritats av BAU och är placerad i Bromma blocks med närhet till flygplats, tvärbana och 
huvudleder. Projektet bedrivs i egen regi av NCC där PD är beställare och Hus entreprenör. (Respondent 
3) 
 
3.2.2.  Projekt 2-Herrjärvan  
 
Herrjärva är NCC:s nya huvudkontor som är placerad vid Järva Krog som ska stå klart 2019. Byggnaden 
är ritad av White arkitekter och ska certifieras enligt BREEAM. Projektet utgår ifrån koncept Future 
Office by NCC och är tänkt att visa framtidens kontorslösningar. (NCC, 2019) 
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4. Teoretisk referensram  
 
Nedan ges relevant information om byggprocessen, yrkesroller och digitala verktyg för att öka 
förståelsen vidare i rapporten. 
 
 
4.1. Den traditionella byggprocessen 
 
Byggprocessen rör de olika skeden från tidig idé för ett byggnadsverk till förvaltning av en färdigställd 
byggnad. Processen innefattar planering, produktion och drift (se figur 1). 
 
 
 
 
 
Figur 1, Traditionell Byggprocess 
 
 
 
4.1.1. Förstudie 
 
Förstudien (även kallad behovsstudie) analyserar villkor och förutsättningarna för det eventuella 
projektet. Det innebär kontroll av de ekonomiska risker och behovet av planerad typ av projekt och 
därefter ta beslut om det är lönsamt att gå vidare med till nästa skede eller inte. (Nordstrand, 2008) 
 
 
4.1.2. Programskede 
 
När beslut om att arbetet med projektet ska fortgå, påbörjas programskedet. Här inleds framställning av 
ritningar och beskrivningar för att klargöra uppförandets förutsättningar. Målet med arbetet är att ge en 
klar bild över byggherrens krav och önskemål. Skedet delas upp i två underaktiviteter: utredningsarbete 
och programarbete. (Nordstrand, 2008) 
 
4.1.2.1. Utredningsarbete 
Utredningsarbetet ger en tydlig bild av syftet med byggnaden och dess användning genom 
verksamhetsanalyser, lokalprogram och tekniskt program, miljöprogram. 
 
4.1.2.2. Programarbete 
Under programarbetet tas byggnadsprogrammet fram. Byggnadsprogrammet är en sammanställning av 
utredningarna i tidigare skede. Med hjälp av byggnadsprogrammet redovisas byggherrens önskemål på 
utformningen av byggnaden och dess kända förutsättningar och krav. Programmet kan innehålla 
projektbeskrivning, lokalprogram, tekniskt program, miljömål, tidplan, programkalkyl m.m.  
 
4.1.3. Projekteringsskede 
 
Utifrån de krav och önskemål som sammanställs i byggnadsprogrammet påbörjas projekteringsskedet. 
Här skapas ritningar och beskrivningar, handlingar som ska kunna användas i senare skeden. 
Projekteringsarbetet delas upp tre delar: gestaltning, systemutformning och detaljutformning.  
 

Förstudie      Programskede      Projektering         Upphandling         Produktion           Förvaltning 
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4.1.3.1. Gestaltning 
I gestaltningen (även kallat förslagshandlingsskede) samlar man kraven på byggnaden från 
byggnadsprogrammet och tar fram förslag på olika utformningar och konstruktioner för att komma fram 
till en gestaltning som sedan ligger som grund för systemutformningen. Gestaltningen leds av arkitekten, 
dock är det viktigt att t.ex bärande konstruktionssystem och installationer passar in i den förslagna 
gestaltningen.  
 
4.1.3.2. Systemutformning 
Målet med systemutformningen (även kallar systemskede) är att, med kraven i byggnadsprogrammet 
som utgångspunkt, fastställa konstruktions- och installationssystem. När systemutformningen avslutas 
ska endast detaljer återstå, i övrigt ska systemhandlingarna vara klara och utifrån dessa kan byggherren 
kontrollera att önskemål och krav på projektet är uppfyllda. Är systemhandlingarna enligt önskemål 
används dessa för att undersöka tid- och kostnadsramar för projektet samt för att ansöka om bygglov. 
 
4.1.3.3. Detaljutformning 
Detaljutformningen (även kallat bygghandlingsskede), inleds efter att kritiska snitt, utrymmes- och 
systemfrågor är studerade och lösta. Målet med detaljutformningen är att detaljprojektera de 
bygghandlingar som tillåter entreprenören att bygga byggnadsverket. Dimensioneringar av installationer 
och byggnadskonstruktionen färdigställs.  
 
 
4.1.4. Upphandlingsskede 
 
Upphandling sker mellan en beställare och entreprenör och ett avtal skrivs mellan dessa parter för att 
specificera vad som ingår i projektet. Gäller avtalet mellan statliga myndigheter och företag följs LOU 
(lagen om offentlig upphandling) och är avtalet mellan privata företag gäller Allmänna bestämmelser, 
t.ex. ABT 04, ABK09 eller AB04. Upphandlingen börjar med att beställaren ber om anbud som grundas 
på handlingar framtagna från tidigare skeden. Olika entreprenörer lämnar in sina anbud där pris och 
förutsättningarna priset är baserat på framgår. Efter att beställaren sett över de olika anbuden, väljs en 
entreprenör ut och entreprenaden beställs. Beställaren förhandlar ibland med olika entreprenörer för att 
komma fram till det mest förmånliga pris och tjänst och när allt är klargjort skrivs kontrakt.  
 
Upphandlingar sker löpande under hela byggprocessen då både entreprenören och beställaren kan 
upphandla t.ex. projekteringstjänster under projekteringsskedet eller byggvaror och underentreprenörer 
under produktionsskedet.  
 
 
4.1.5. Produktion 
 
I produktionsskedet sker uppförandet av byggnadsverket. Det är entreprenörens som ansvarar för att 
handlingar och krav följs men beroende på vilken entreprenadform skiljer sig utformningen något. Att 
etablering, bodar, el- och vattenförsörjning, maskiner och material m.m., finns på plats vid byggstart är 
entreprenörens ansvar. Ansvaret sträcker sig även för att se till att det finns arbetskraft för olika 
aktiviteter under produktionens gång, detta i form av egna tjänstemän och yrkesarbetare samt 
underentreprenörer. (Nordstrand, 2008 s 161-166) 
 
 
 
 
4.1.6. Förvaltning 
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När det färdiga byggnadsverket överlämnas till byggherren påbörjas förvaltningsskedet och den avsedda 
verksamheten kan påbörjas (försäljning, skola, boende, trafik m.m.). Vid överlämning förväntas 
byggnationen vara försedd med de verktyg som behövs för att bedrivas korrekt.  
 
Ofta är det hyresgäster som nyttjar byggnaden och betalar hyra för att få vistas i byggnaden samt få viss 
service. Servicen innefattar driften av byggnaden, såsom uppvärmning, avfallshämtning, 
vattenförsörjning, och underhåll, såsom ommålning, byte av torktumlare, städning m.m.  
 
 

Entreprenadformer 
 
4.1.7. Totalentreprenad 
 
När totalentreprenad tillämpas använder sig byggherren av en entreprenör som sköter både 
projekteringen och produktionen. Inför anbudsgivningen har byggherren preciserat krav på funktion och 
standard och utifrån dessa tar entreprenören fram ritningar och beskrivningar, ofta med hjälp av 
arkitekter och konstruktörer. Den entreprenör som byggherren väljer är sedan ansvarig för att projektörer 
utför projekteringen och att produktionen fortlöper enligt plan, ofta med hjälp av underentreprenörer (se 
figur 2). (Nordstrand 2018, s. 141) 
 

 
  Figur 2, Totalentreprenad (Nordstrand 2018, s. 141) 

 
 
4.1.8. Partnering 
 
Partnering (även kallad samverkan) är en ny form av samarbete mellan de inblandade parterna i 
byggprojektet där entreprenören har mer inflytande i tidigt skede. I NCC:s fall samarbetar man med att 
ta fram en produkt som är anpassad för hyresgäster och är väl byggbar. Man arbetar även med ett 
ekonomiskt incitament som innebär att går det bra för den ena parten går det bra för båda. (NCC, 2019) 
 
 
4.2. Yrkesroller 
 
De presenterade yrkesroller är de personer som intervjuats under arbetets gång och på annat sätt är 
relevanta för rapporten  
 
 
4.2.1. Projektchef 
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Övergripande ansvar för dem förväntningar kunden har på projektet, ansvarar för tids-, kvalitets- och 
kostnadsramar. (NCC, 2019) 
 
4.2.2. Affärschef 
 
Driver projekteringen när det kommer till hyresgästanpassning. (Respondent 7) 
 
4.2.3. Platschef 
 
Som platschef ansvarar man för projektets ekonomi, tid, miljö och kvalitet. Samt leder projektteamet. 
(NCC, 2019). 
 
4.2.4. Arbetsledare 
 
Arbetsuppgifterna består av att planera, leda och kontrollera produktionen, samt är en del av projektets 
tekniska och ekonomiska utförande. (NCC,2019) 
 
4.2.5. Projekteringsledare 
 
Projekteringsledarens roll är samordna projektutvecklingen och produktionen. Projekteringsledaren 
kontrollerar att de krav och mål som är ställda på projekteringsarbetet uppfylls. (NCC 2019) 
 
4.2.6. Fastighetssutvecklare 
 
Arbetar med att hålla sig och företaget uppdaterat i hur marknaden ser ut och vilket behov som finns för 
nybygge. Det kan till exempel vara att företag växer och behöver större kontor, industriområden som 
omvandlas till bostadsområden där behovet av bostäder och kontor ökar. (Respondent 9) 
 
4.2.7. Underentreprenörer 
 
Den som inom arbetsområdet utför arbete åt entreprenören. (AB Svensk Byggtjänst och BKK 2004, 5) 
 
4.2.8. Arkitekt 
Arkitektens uppgift är att skissa ritningar och modeller utifrån beställarens önskemål. De A-ritningar 
som tas fram visar t.ex. hur rummen är utformade och vart fönster ska vara placerade. Arkitekten ska ta 
hänsyn till beställarens utseendemässiga, tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav.  (Saco, 2019) 
 
 
4.3. Digitala verktyg 
 
4.3.1. BIM 
 
Building Information Modelling är ett arbetssätt med olika mjukvaror som bas där arbetet kretsar runt 
en samverkansmodell. Varje moment i byggprocessen har sitt eget program som sedan läggs ihop till 
ett komplett projekt. Program som används kan till exempel vara Tekla, AutoCad, Revit, MagiCad, 
Navisworks m.m. Allt för att optimera den aktuella delen i processen.  
 
4.3.2. Bluebeam 
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Används mycket i både projektering och produktion för att kontrollera handlingar och mäta upp längder 
och ytor. Bra verktyg för att mängda inför beställning av material. Används även för att göra APD-plan. 
(Respondent 5) 
 
4.3.3. ArchiCAD 
 
Ett hjälpmedel för främst arkitekter i deras metodik vid fasader, dokumentation och design. (Respondent 
5) 
 
4.3.4. Projektportalen 
 
Ett system där information i projektet delas mellan projektets berörda parter. (Respondent 5) 
 
 
4.4. Samverkansprocessen 
 
I kommande avsnitt beskrivs den samveskansprocess som NCC upprättat för att få en bra överblick över 
hur ett projekt ska drivas från idé till produktion. Processen är uppbyggd i fyra faser, Fas 0–3, och ska 
vara grunden för att skapa ett bättre samarbete mellan beställare och entreprenör, i detta fall PD och 
Hus. Samverkansprocessen finns belägen på NCC:s intranät Polaris och finns tillgänglig för alla 
anställda.  
 
 
4.4.1. Fas 0 
 
I Fas 0 utformas en idé av beställaren. Det kan gälla större ROT-projekt, nyproduktion eller utveckling 
av befintliga byggnader. Entreprenören ger stöd för att komma fram till lösningar som är rätt anpassade 
för aktuellt objekt. 
 
 
4.4.2. Fas 1 
 
I Fas 1 tas program- och förslagshandlingar fram med kundens och byggnadsverket krav som grund. 
Dessa handlingar blir grund för en preliminär i kalkyl.  
 
Här analyseras kundkraven och förutsättningarna beskrivs, såsom vad som ska bedrivas i byggnaden 
eller vilken typ av hyresgäst byggnaden är avsedd för. Utifrån dessa beskrivningar tas underlag fram för 
ekonomiska ramar för projektet.  
 
Projektets utformning och byggnadsprogrammets krav redovisas översiktligt utifrån de 
förslagshandlingar som tas fram i Fas 2. Uppgiften blir därmed att konkretisera programhandlingar för 
att bedöma läge och storlek på en byggnad. De skisser och illustrationer som tas fram kan behöva 
utvecklas flertalet gånger innan de uppfyller kraven för program- och verksamhetsbeskrivningen. Fas 1 
består av följande steg: 
 

• Förbered projektering för program- och förslagshandling 
• Genomför programhandling 
• Starta upp projektering  
• Följ upp och avsluta arbetet med program- och förslagshandling 
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4.4.2.1. Förbered projektering för program- och förslagshandling 

 
1. Fasen börjar med att gå igenom framtagna projekteringshandlingar. Här analyseras 

informationen från Fas 0 och kontroll genomförs för att informationen är relevant och korrekt.  
2. Gå igenom arbetssättet för projekteringens utförande. Avgöra om projektet gynnas av 

användning av NCC:s projektstudio, nivån på VDC-arbete, m.m. 
3. Planera bemanningen på projektet och kontrollera tillgängliga resurser.  
4. Planera behovet av samarbetspartners och kontrollera med samarbetspartners om deras 

tillgänglighet.  
5. Kontrollera, planera och detaljera projekteringsaktiviteter. 
6. Gå igenom och bekräfta ekonomiska ramar för projekteringen. 
7. Uppdatera projekteringsanvisningar och revidera dessa vid behov.  
8. Genomföra kompletterande utredningar och säkerställa kvalitén på projekteringsarbetet.  

 
4.4.2.2. Genomför programarbete 

 
1. Stäm av kundens krav på funktion och säkerställ att rätt förutsättningar finns för utformningen 

av produkten. Projekteringsledaren har ett stort ansvar att få en tydlig bild av beställarens krav 
och visioner för projektet såsom rumssamband, tillgänglighet och klimatkrav.  
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2. Stäm av kundens lokalprogram och skapa förståelse för krav och förutsättningar för 
byggnaden.  

3. Stäm av myndighetskrav och säkerställ att dessa uppmärksammas. Det gäller till exempel 
brandkrav, akustikkrav, energikrav och arbetsmiljökrav.  

4. Stäm av kommunens planförskrifter och säkerställ att plankraven uppfylls. Då både detalj- och 
översiktsplaner styr programarbetet är det viktigt att beakta dessa förutsättningar.  

5. Skapa områdesbeskrivningar för att placera produkten på så vis att den passar in i 
omgivningen.  

6. Avgör om tekniska plattformar kan gynna projektet för bästa lösning. Sträva efter tillämpning 
av dessa.  

7. Utför mark- och geotekniska undersökningar för att ta fram nödvändig kunskap om nuvarande 
förhållanden. Kontrollera vilken typ av mark samt vilken belastning den tål.  

8. Genomför miljöanalys och skapa en miljöplan som beaktar interna krav, kundkrav och 
lagkrav. Kontrollera miljörisker och säkerställ om miljöcertifiering är aktuell eller inte. 

9. Upprätta fuktprogram för att dokumentera beställarens krav på fuktsäkerhet.  
10. Skapa en verksamhetsplan där användningen av byggnaden klargörs samt typer av 

verksamheter som ska drivas.  
11. Undersök tekniska krav och sammanställ en beskrivning på byggnadens funktioner. 
12. Programskiss över vissa funktioner tas fram vid behov.  
13. Sammanställa och kommunicera programhandlingar för att redovisa programarbetet. 

Programarbetet resulterar i ett byggnadsprogram som är en sammanställning av de krav som 
byggnaden ska uppfylla. Det innehåller vanligtvis ovanstående punkter.  

 
4.4.2.3. Starta upp projektering för programhandlingar 
Detta skede handlar om starten på projekteringen och att skapa goda förutsättningar för samarbete 
under processen. Samlad information från Fas 0 och Fas 1 bidrar till att klargöra den gemensamma 
målsättningen, målbild och arbetssätt för projektet. Syftet med är:  

• Att överföra information från anbuds- och upphandlingsskedet. Identifiera 
eventuella oklarheter och belysa innebörden inför klargöranden med kund 

• Att gå igenom och fastlägga omfattning och detaljeringsgrad för 
projekteringen 

• Att fastställa organisation och ansvarsfördelning 
• Att utifrån miljöanalysen identifiera vilka åtgärder som ska genomföras i 
• projektet och fördela ansvaret för genomförandet 
• Att fastställa nivåer för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring 
• Att klargöra NCCs intentioner avseende produktval vid projekteringen 
• Att fastställa arbetssätt och samordningsrutiner 
• Att fastställa redovisningssätt och redovisningsnivå 
• Att förmedla och diskutera erfarenheter från tidigare projekt 
• Att gå igenom ritningsleveransplan 
• Att fastställa tidplan/beskedstidplan för projekteringen och gå igenom den 

genomförda riskanalysen 
• Att fastställa projekteringsanvisningarna 
• Att skapa laganda inom projekteringsgruppen 
• Att enas om målen 
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4.4.2.4. Genomför förslagshandlingsprojektering 

 
 
4.4.2.5. Följ upp och avsluta arbetet med program- och förslagshandling 
Här sammanställs handlingar och förbereds så projektering kan starta på ett smidigt sätt i nästa skede. 
Projekteringsorganisationens erfarenheter samlas för att underlätta Fas 2 och det ekonomiska utfallet 
utvärderas och jämförs med projekteringens kalkyl och budget.  
 
 
4.4.3. Fas 2 
 
I Fas 2 tas systemhandlingar (även kallat huvudhandlingar) fram. Här förfinas beskrivningen av 
byggnadsverket ytterligare utifrån den utformning, installationer och stomme som är vald för projektet 
och dessa handlingar blir grund för en mer utformad kalkyl.  
 
I detta skede granskas huvudutformningen av byggnaden så att planlösning och huvudprincipen för 
konstruktionen fastställs. Vidare bestäms de tekniska installationssystemens utformning med 
utrymmesbehov i åtanke. Det upprättas en riskanalys för att se vilka risker, förknippade till 
verksamheten som ska bedrivas, som kan uppkomma i produktions- och förvaltningsstadiet. Målet är 
att i tidigt skede finna risker och eliminera dessa eller reducera dem till en acceptabel nivå med hjälpa 
av t.ex. metoder och systemval.  
 
Huvudhandlingar omfattar bland annat situationsplaner, våningsplaner, flödesscheman, anläggnings- 
och byggdelsbeskrivning, konstruktivs underlag.  
 
Fas 2 består av följande steg 

• Förbered projektering för systemhandlingar 
• Starta projektering för systemhandlingar 
• Genomför systemhandlingsprojektering 
• Utvärdera och gör metodval 
• Följ upp och avsluta arbetet med systemhandlingar 
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4.4.3.1. Förbered projektering för systemhandling 

 
1. Fasen börjar med att gå igenom framtagna projekteringshandlingar. Här analyseras 

informationen från Fas 0 och kontrollerar att informationen är relevant och korrekt.  
2. Gå igenom arbetssättet för projekteringens utförande. Avgöra om projektet gynnas av 

användning av NCC:s projektstudion, nivån på VDC-arbete, m.m. 
3. Planera bemanningen på projektet och kontrollera tillgängliga resurser.  
4. Planera behovet av samarbetspartners och kontrollera med samarbetspartners om deras 

tillgänglighet.  
5. Kontrollera, planera och detaljera projekteringsaktiviteter. 
6. Gå igenom och bekräfta ekonomiska ramar för projekteringen. 
7. Uppdatera projekteringsanvisningar och revidera dessa vid behov.  
8. Genomföra kompletterande utredningar och säkerställa kvalitén på projekteringsarbetet.  

 
 
4.4.3.2. Starta projektering för systemhandlingar 
Detta skede handlar om starten på projekteringen och att skapa goda förutsättningar för samarbete 
under processen. Samlad information från Fas 0 och Fas 1 bidrar till att klargöra den gemensamma 
målsättningen, målbild och arbetssätt för projektet. Syftet med är:  

• Att överföra information från anbuds- och upphandlingsskedet. Identifiera 
eventuella oklarheter och belysa innebörden inför klargöranden med kund 

• Att gå igenom och fastlägga omfattning och detaljeringsgrad för 
projekteringen 

• Att fastställa organisation och ansvarsfördelning 
• Att utifrån miljöanalysen identifiera vilka åtgärder som ska genomföras i 
• projektet och fördela ansvaret för genomförandet 
• Att fastställa nivåer för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkring 
• Att klargöra NCCs intentioner avseende produktval vid projekteringen 
• Att fastställa arbetssätt och samordningsrutiner 
• Att fastställa redovisningssätt och redovisningsnivå 
• Att förmedla och diskutera erfarenheter från tidigare projekt 
• Att gå igenom ritningsleveransplan 
• Att fastställa tidplan/beskedstidplan för projekteringen och gå igenom den 

genomförda riskanalysen 
• Att fastställa projekteringsanvisningarna 
• Att skapa laganda inom projekteringsgruppen 
• Att enas om målen 
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4.4.3.3. Genomför systemhandlingsprojektering 

 
1. Tidigt upprätta en energiberäkning, kontrollera kraven för projektet och säkerställa att 

utformning och kapacitet möter dessa krav. Säkerställ att energiprestandan är anpassad till 
både empiriska och statiska faktorer. 

2. Brandskyddsdokumentation ska upprättas för projektering, produktion och förvaltning efter 
lagar och föreskrifter. Brandskyddsdokumentation ska upprättas enligt BBR och den revideras 
normalt under processen.  

3. För att skapa en bra arbetsmiljö under produktion och förvaltning bör 
arbetsmiljökonsekvenserna analyseras redan i projekteringen. Det kan t.ex. vara val av 
material, installationslösningar, välplanerade byggarbetsplatser. 

4. För att säkerställa projektets förutsättningar ur fuktsynpunkt upprättas en 
fuktsäkerhetsbeskrivning. Beskrivningen ska fuktsäkerheten i produktion och förvaltning.  

5. Genomför miljöanalys och skapa en miljöplan som beaktar interna krav, kundkrav och 
lagkrav. Kontrollera miljörisker och säkerställ om miljöcertifiering är aktuell eller inte. 
Genom att upprätta en miljöplan och analysera miljökonsekvenser kan en ansvarsfördelning 
mellan projektörerna ske.  

6. Efter analys av projektet sker bedömning om tekniska plattformar kan nyttjas. Om det används 
i projektet ska det vara lösningar som främjar projektet både kostnad- och tidsmässigt.  

7. Samordna med leverantörer i projektet och kontrollera att de har relevant information för att 
styra utformningen av leveransen. Kontrollera att ett styrt informationsutbyte upprättas.  

8. Vidareutveckla och förädla de aktuella A-handlingar med överenskomna handlingar från Fas 1 
som grund 

9. Vidareutveckla och förädla de aktuella K-handlingar med överenskomna handlingar från Fas 1 
som grund 

10. Upprätta och redovisa installationshandlingar med överenskomna handlingar från Fas 1 som 
grund 

11. Vidareutveckla och förädla de aktuella L-handlingar med överenskomna handlingar från Fas 1 
som grund 

12. Sammanställning av modeller, ritningar och beskrivningar  
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13. Kontrollera att framtagna system- och huvudhandlingar håller rätt kvalitet samt stämmer med 
beställarens, myndigheters och NCCs krav.  

14. Kontrollera att de gällande system- och huvudhandlingar kommuniceras till berörda personer 
vid aktuell tidpunkt. Hur handlingarna kommuniceras anges av projekteringsledaren. 

 
4.4.3.4. Utvärdera och gör metodval  
I detta skede finns det möjlighet att se över alternativa metodval och lösningar vid detaljprojekteringen 
som ger möjlighet till en effektivare produktion med förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.  
 
4.4.3.5. Följ upp och avsluta arbetet med systemhandlingar 
Här sammanställs handlingar och förbereds så projektering kan starta på ett smidigt sätt i nästa skede. 
Projekteringsorganisationens erfarenheter samlas för att underlätta Fas 2 och det ekonomiska utfallet 
utvärderas och jämförs med projekteringens kalkyl och budget. 
 
 
4.4.4. Fas 3 
 
Utifrån de huvudhandlingar som är framtagna i Fas 2 påbörjas bygghandlingsprojekteringen. Här 
signeras entreprenadkontrakt med administrativa föreskrifter. I Fas 3 ingår samverkan, 
produktbearbetning, produktion, regelbunden ekonomi- och tidsplansuppföljning, överlämning, 
uthyrning/försäljning.  (Polaris, 2019)  
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5. Genomförande 
 
I detta kapitel framförs genomförandet av arbetet från formulering av utmaning- och 
möjlighetsbeskrivning till arbetsgången och dess utmaningar.  
 
5.1. Utmaningar och möjligheter  
 
När NCC Property Development (PD) och NCC Building Stockholm Hus (Hus) samarbetar så följer de 
partneringavtal. I dessa projekt arbetar de med ekonomiskt incitament vilket medför att går det bra för 
den ena parten så går det bra för den andra. Det interna samarbetet gör det möjligt att åstadkomma väl 
byggbara hus och till en bra arbetsmiljö, men det finns vissa nackdelar. Det uppstår ibland 
missuppfattningar om vilken part som äger vilken fråga och det är emellanåt missar i dokumentation i 
delar av processen. Detta skapar risker att berörda personer i projekten går miste om relevant 
information vilket kan skapa problematik i senare skede.  

Att hitta ett sätt att dokumentera muntliga överenskommelser och att skapa en mall över gränsdragningar 
i projektet (vilken part eller roll har vilket ansvar) kan skapa mer tydlighet i projekten, både för erfaren 
och för ny personal. Det ger även möjligheter som att ta med bra erfarenheter och undvika göra samma 
misstag som i tidigare projekt. Detta kommer i sin tur skapa ett effektivare arbetssätt och en 
kommunikation som är lättåtkomlig för samtliga involverade parter och personer. 

 
5.2. Faktainsamling 
 
Litteraturstudien startade med inläsning av NCC:s intranät för att få en förståelse om hur processen är 
uppbyggd idag. Fokus låg på att hitta så mycket material som möjligt om Fas 1 och Fas 2 och utifrån 
den funna informationen kunde kopplingar till en generell byggprocess dras. Därefter studerades ABT06 
ingående och med den hittills samlade informationen var det möjligt att se vart det kan finnas problem 
i processen, både utifrån praktiska och avtalsenliga perspektiv.   
 
När förståelse och samband har klargjorts utfördes sökningar på tidigare examensarbeten som rör 
projektering och samordning i byggprocessen. Rapporterna används även för att få en bra bild över hur 
ett examensarbete bäst utformas utifrån ämne och samlad information. De tidigare rapporterna hämtades 
från databasen DiVa.  
 
För att komplettera rapporten med grundinformation om ämnet har det även utförts sökningar efter 
elektroniska samt tryckta källor. Sökord som använts på sökmotorer är bl.a. byggprocessen, 
projektering, samordning, kommunikation. Utifrån dessa sökningar gjordes ett urval av relevanta källor 
i form av rapporter, artiklar, webbsidor m.m.  
 
 
5.3. Intervjuer 
 
Inför intervjuerna analyseras NCC:s dokumenterade process noggrant för att intervjuaren ska kunna 
ställa följdfrågor som leder till den information som eftersöks men även för att kunna avgöra om 
respondenten är medveten om den processen som ska används i dagsläget.  
 
Intervjuerna genomför med generellt öppna frågor. Dels för att inte leda in intervjupersonen till ett visst 
svar och dels för att kunna hitta kunskapsluckor hos personen. Med frågorna försöker man även få 
personen att reflektera över sin arbetsgång, komma med förbättringsförslag, vad är bra och dåligt m.m. 
Efter att personen beskrivit sin arbetsgång, med frågorna som inspiration, diskuteras det hur den liknar 
den arbetsgång som NCC efterfrågar.   
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Med hjälp från vår näringslivshandledare fick vi ett kontaktnät och bestämde oss för 14 personer att 
intervjua. Intervjuerna var 45 minuter till 1,5 timme långa, de spelades in och direkt efter intervjuerna 
diskuterades det vad som hade sagts i koppling till tidigare intervjuer och faktainsamling. Varje intervju 
lyssnades sedan av en av författarna och skrevs ned i ord för att underlätta referering i rapportskrivning. 
Exempel på frågor och svar finns bifogat i Bilaga 1 
 
Efter ett antal intervjuer framstod det som att problematiken mellan PD och Hus inte verkar så stor som 
förväntat innan arbetets start. Dock finns det förbättringspotential inom processen och därmed fortlöpte 
arbetet på samma ämne för att hitta den bästa möjliga utvecklingen för samarbetet.  
 
5.4. Resultat och analys 
 
Efter faktainsamling och intervjuer var avklarade sammanställs detta till ett resultat. Resultatet är 
neutralt utifrån den samlade information och är grunden för analysen. I analysen dras kopplingar från 
det resultat som samlats och insamlad information från olika intervjuer ställdes mot varandra för att 
komma fram till vilka förbättringar som efterfrågas.  
 
 
5.5. Slutsats 
 
Efter analysens jämförelser och allt samlat material kan rapportens frågeställningar besvaras. Utifrån 
besvarandet ska det framföras väl vad det kommer ge för fördelar i framtiden och hur förslag på hur 
lösningarna bäst implementeras i verkligheten. 
 
 
 
 
 
 
  



 21 

  



 22 

6. Resultat 
 
 
6.1. Implementering av samverkansprocessen enligt intervjuer 
 
Utifrån de intervjuer som utförts framgår det att samordningsprocessen implementeras i praktiken 
utifrån det specifika projektets förutsättningar. Det beror bland annat på storlek, beställare, vilka 
komplikationer som kan tänkas uppkomma. Den mall som finns på NCC:s intranät implementeras till 
viss del men i många fall är den väl komplex så det är svårt att hitta relevant informationen och många 
av stegen kan kännas överflödiga. (Respondent 1) De senaste sju åren har PD och Hus arbetat på ett sätt 
som är annorlunda från hur större delen av övriga branschen ser ut. Man har jobbat på relationen mellan 
beställare och entreprenör och skapat en tillit mellan parterna. Det skiljer sig då det i andra fall finns ett 
antagande att de olika parterna försöker lura varandra vilket leder till otrygga samarbeten och 
tidskrävande tvister. (Respondent 12) 
 
I intervjuerna framgår det att i de senaste projekten som PD och Hus har arbetat tillsammans i har stora 
delar av organisationen bestått av samma personer, även om de kan ha bytt roll eller part. Detta har lett 
till att kunskapen om vem som gör vad finns med när nya projekt startas upp. I och med det passar inte 
samverkansprocessen i sin helhet för ett optimalt samarbete utan man har istället hittat ett arbetssätt som 
skapar möjligheter för båda parterna att påverka hur projektet tas fram på bästa sätt till allas vinning. 
(Respondent 9) 

 
 
6.2. Partnertingavtalsprojet mellan PD och Hus 
 
Nedan beskrivs processen i partnerinavtalsprojekt mellan PD och Hus. I projekten utformas ett 
samverkansavtal (se figur 3) som beskriver hur parterna ska behandla varandra i projektet. (Respondent 
7) 
 

 
Figur 3, Överblick över samverkansavtal 

 
 
6.2.1. Idéskede 
 
Beställaren har i det här skedet ingen klar idé över vad som ska byggas utan det finns en viss typ av 
målbild som är anpassad efter storlek på markyta, hur marknaden ser ut och vilka typer av hyresgäster 
som kan vara intressenter för produkten. Fastighetsutvecklare från PD arbetar innan och under Fas 0 för 
att hållas uppdaterade över hyresgästerna ändrade behov. Under Fas 0 står  Hus för hela kostnaden och 
bidrar med sina erfarenheter för att ge en grov budget över projektet. (Respondent 9)  
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6.2.2. Program- och systemhandligsskede 
 
I partneringsavtalsprojekt mellan PD och Hus är inte Fas 1–3 lika skarpa i deras start och slut som 
samverkansprocessmallen avser, till exempel kan Fas 1 och Fas 3 kan pågå på olika delar samtidigt. 
Detta beror på att man anses kunna vinna 1–1,5 år på att påbörja produktionen innan all projektering är 
färdigställd, vilket ger sysselsättning till anställda samt hyresgäster som kan flytta in tidigare. 
(Respondent 7) Tidsmässigt är det svårt att säga hur lång tid som läggs på vilken part men ca 30 % av 
projekteringstiden läggs på Fas 1 och 70 % på Fas 2. Detta beror på att i Fas 2 är det fler personer 
inblandade och handlingarna ska detaljeras betydligt mycket mer än i tidigare skede. (Respondent 4) 
Under Fas 1 och Fas 2 är det ABK09-avtal som skrivs där Hus arbetar som konsult, då i nära relation 
med beställaren. (Respondent 9) 
 
Fas 1 innebär en officiell start av projektet där det tillsätts en gemensam projektorganisation både från 
PD och Hus. Från start kan organisationen endast involvera fåtal personer, men fylls därefter på 
beroende på vilken kunskap som behövs i projektets aktuella skede. I början är det vanligtvis en 
projektchef från båda parterna, en projekteringsansvarig från Hus och fastighetsutvecklare från PD. I 
det här skedet ska programhandlingar rent teoretiskt ta fram, ett arbete som PD tidigare gjort på egen 
hand. Men på senare tid, när gränserna mellan parterna har blivit mindre skarpa, har möjligheten att 
arbeta på ett bättre och effektivare sätt och därmed hjälps PD och Hus åt att ta fram dessa handlingar. 
(Respondent 2) Med det ekonomiska incitament som samarbetet är baserat på kan parterna sätta upp ett 
gemensamt mål i tidigt skede och sedan jobba tillsammans för att bygga projektet så billigt och så 
välanpassat för hyresgästerna som möjligt. (Respondent 11) 
 
I och med att både PD och Hus finns med i tidigt skede kan de med hjälp av varandras erfarenheter. 
Tack vare detta kan de ta fram ett projekt som är väl byggbart för att underlätta för Hus i 
produktionsskedet likväl göra PD till en framgångsrik fastighetsutvecklare med hög 
hyresgästanpassning. Organisationen har en kostnadsmedvetenhet som innebär att vissa beslut som 
traditionellt tas i Fas 1 tas istället i Fas 2 eller 3 för att skapa ett mervärde på byggnaden. (Respondent 
7) 
 
6.2.2.1. Ansvarsfördelning och arbetsgång 
Inför projektet skapas gränsdragningslistor för att specificera vilken part som ansvarar för vilken del av 
projekteringen (se bilaga 2 och 3). Trots detta kan det emellanåt vara oklarheter i vem som äger vissa 
frågor då PD och Hus arbetar så pass nära och man kan gå ifrån ett möte eller samtal där någonting 
diskuterats utan att det har beslutats vem som ska ta nästa steg i frågan. Då det inte görs beställningar 
eller order på arbeten från PD till Hus som vanligtvis görs med extern beställare kan det emellanåt vara 
otydligt vad som bara diskuteras och vad som beslutas. (Respondent 3) Då PD har beställarrollen har de 
den sista rösten och är de som fastställer beslut men i dessa samarbeten har även Hus mandat att ändra 
saker som i slutändan inte påverkar någonting annat. Till exempel kan Hus få en rekommendation från 
en underentreprenör på en lösning som drar ner på produktionskostnaden och i det läget behöver de inte 
få godkännande av PD. (Respondent 5) 
 
Under projektets gång söker PD efter hyresgäster som ska nyttja byggnaden efter färdigställande. Ju 
tidigare de hittar hyresgäster desto bättre men oftast är inte alla hyresgäster fastställda förrän en bit in 
på produktionsskedet. För att kunna ta ut så mycket hyra som möjligt från hyresgästerna vill man 
anpassa efter kundens behov i högsta möjliga mån. Det innebär att man måste avvakta med vissa beslut 
på utformningen av delar av huset tills kontrakt är skrivet med kunden och därefter kan möta dess 
önskemål. Att dessa beslut då inte tas i Fas 2 som det traditionellt skulle göra är man medveten om i 
början av projektet och man har lärt sig anpassa projektet efter det flexibla byggandet som blir en 
förutsättning för samarbetet. (Respondent 9) 
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6.2.2.2. Kostnader och ekonomi 
Det finns en kostnadsmedvetenhet, framförallt hos projektvana individer, dock blir det inte alltid att det 
blir fullt fokus på kostnader utan mer på fastighetsvärdet. I projekten har Hus en roll att bevaka 
kostnader, både i projekteringen och produktionen, genom att förklara konsekvenserna för PD när 
ändringar uppkommer. (Respondent 7) Tack vare den förståelse som Hus får för PD:s tankesätt jobbar 
man tillsammans för att höja fastighetsvärdet och hitta de bästa lösningarna för att komma dit. Redan 
under projekteringen kan både Hus och underentreprenörer komma med åsikter om hur man ska bygga 
huset på ett arbets- och kostnadseffektivt sätt. Den kunskapen som alla parter kan bidra med gör att 
kostnaderna ofta blir lägre jämfört med om beställaren tar beslut utan att lyssna på de andras 
erfarenheter. Både PD, Hus och underentreprenörer har lärt sig av varandra vad som är så kallade goda 
kostnader och onda kostnader. Hus vet hur mycket värde det ger för PD i att skapa så mycket 
uthyrningsbar yta som möjligt och kan därför ta ett beslut om att till exempel bygga med tunnare väggar 
trots att de är dyrare, utan att tid behöver läggas på att avtals skrivs. Dessa beslut bidrar ofta till dyrare 
produktionskostnader men i helheten för objektet och dess uthyrning går man vinst på det i slutändan. 
(Respondent 12)  
 
Även underentreprenörer är upphandlade på avtal med ekonomiskt incitament och därför finns det även 
hos dem en vilja att det ska gå så bra som möjligt för projektet, något som skapar mycket mervärde. 
Dels läggs det inte så mycket tid på tvister utan det som blir fel eller ska ändras görs bara utan att 
diskutera vems kostnaden blir men projektet får värdefull kunskap från underentreprenörerna som kan 
ge förslag på mer kostnadseffektivare lösningar, vilket blir till allas vinning. (Respondent 9)  
 
6.2.2.3. Digitala hjälpmedel och dokumentation 
I Projekt 1 har man i Fas 1 arbetat extra hård med att hitta bra strukturer i de digitala hjälpmedel som 
projektet ska använda sig av. De har försökt tänka innovation och eftersökt system som inte använts 
tidigare i projektet, allt för att underlätta arbetsgången för alla involverade. De har bland annat jobbat 
med Jolene, ett planeringssystem där man jobbar utifrån när en aktivitet senast ska vara klar istället för 
när det ska påbörjas. Det liknar ett digitalt post-itlapp system där aktiviteter kan flyttas runt men hållas 
kopplade till varandra och uppdateringar är lättillgängliga för alla berörda. Genom att tidigt lägga en 
tydlig plan för hur information ska hanteras och kommuniceras skapas bättre förutsättningar för senare 
skede när mer personal blir delaktiga. (Respondent 3) 
 
I Projekt 2 har man däremot inte haft någon ordentlig struktur om vad vilka system som ska användas i 
projektet och därmed det bytts en del under projektets gång. En del av bytena har skett för att testa nya 
möjligheter medan vissa har skett för att de tidigare har känts förlegade. Oavsett anledning har bytena 
orsakat att information gällande projektet i helhet, beslut och ändringar har gått förlorat. Detta är inte 
nödvändigtvis ett så stort problem under projektets gång då de iblandade vet vad som ska göras och 
vilka ändringar som gjorts. Dock uppkommer problematik när objektet ska säljas är det viktigt att alla 
handlingar är uppdaterade till senast ändrade. (Respondent 4) 
 
Hur välstrukturerade man är i dokumentation beror på vem de är riktade mot. När det gäller 
dokumentation om ändringar som är efterfrågade av hyresgäster är man väldigt strukturerad. Mellan PD 
och Hus blir det dock ofta informellt och viss information dokumenteras inte utan man litar på att det 
som diskuteras gäller. Även om det är positivt att man kan ta diskussioner för att komma fram till snabba 
beslut istället för att sitta i långa möten finns det en stor risk i att inte dokumentera åtminstone en 
sammanfattning om vad som sagts och beslutats. Dels kan det ske missuppfattningar om vilket beslut 
som faktiskt gäller under själva arbetet men ett större problem är om det inte finns korrekta handlingar 
när byggnaden ska säljas. (Respondent 7) 
 
6.2.2.4. Allmänna bestämmelser 
I projekten så är ABK09- och ABT06-avtal skrivna i olika faser. (Respondent 9) Dessa avtal är 
vanligtvis en grund för hur tvister ska hanteras, vem som blir betalningsskyldig och om det går att få 
tidsförlängning eller inte. Fram till för ca sju år sedan arbetade man väldigt strikt mot avtalen, liknande 
som man skulle göra med extern beställare. På den tiden kunde 4-5 timmar per dag gå åt att sitta med 
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tvister och ändringsjournaler för att komma fram till om det var PD eller Hus som skulle stå för 
kostnaden på till exempel ÄTA-arbeten. (Respondent 12) Då de vinster och förluster mellan PD och 
Hus ändå kommer hamna hos NCC så har man på senare år valt att undvika lägga onödig tid och pengar 
på att hantera tvister. Nu delas istället på kostnaderna, ett beslut som värderas högt både i projekten och 
från NCC som helhet. När de nu har ändrats så har det har skapat en mycket bättre relation mellan 
parterna där alla trivs att vara i projekten. (Respondent 13) 
 
 
6.2.2.5. Mötesstruktur 
Strukturen på möten har anpassats för att skapa motivation och effektivisera möteshållningen. 
(Respondent 9) Traditionella byggmöten hålls var fjärde vecka istället för varannan som det vanligtvis 
görs då mycket beslut som normalt tas på dessa möten klaras upp genom i mindre formella diskussioner. 
I övrigt lägger man vikt på att rätt person är på rätt möte, mycket för att undvika att information ska 
förloras eller förvrängas. Till exempel kan en platschef på Hus närvara på ett möte där det rent teoretiskt 
är projektledaren på PD gå på för, då det är platschefen som kommer kunna hantera informationen och 
styra arbetat utifrån vad som sägs. (Respondent 14) 
 
 
6.2.3. Produktion 
 
När produktionen påbörjas finns det som nämnt delar av projekteringen som inte är färdig. Då PD ofta 
fortfarande söker efter hyresgäster under detta skede måste vissa ytor hållas flexibla för att kunna 
anpassas till de hyresgäster som flyttar in i slutändan. Här skrivs ABT06-avtal och Hus agerar som 
entreprenör i totalentreprenad. PD och Hus arbetar tillsammans även genom hela produktionsskedet och 
diskuterar kontinuerligt vad det finns för möjligheter till bättre lösningar och metoder. (Respondent 7)  
 
I Projekt 1 är nu markarbetet i full gång trots att stora delar av projekteringen inte är färdigställd. Då 
detta är ett arbetssätt man anpassat efter denna typ av samarbete har man delat upp byggnaden i olika 
delar där olika personer i organisationen är ansvarig för produktionsplaneringen för sin egen del. Dessa 
personer samordnas och ser över vilka behov var del har i vilket skede och så arbetar man fram en 
gemensam plan.  (Respondent 3)  
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7. Analys  
 
Efter att ha intervjuat ett antal personer som arbetat både i projekt mellan PD och Hus och i projekt med 
extern beställare har det framkommit att det finns både fördelar med arbetssättet de implementerar men 
också viss problematik. Då författarna inte har analyserat rent ekonomiska vinningar eller förluster 
gällande samarbetet är tolkningen av författarnas och de intervjuandes medarbetarnas uppfattning det 
som analyseras i rapporten.  
 
 
7.1. Fördelar med partneringavtalsprojekt.  
 
Att arbeta i partneringavtalsprojekt ger en större påverkansmöjlighet till alla inblandade i projektet. Då 
beställare, projekteringspersonal, underentreprenörer och produktionspersonal sitter i tidigt skede och 
arbetar fram projektets utformning går det att ta fram objekt som inte annars är möjligt då alla får bidra 
med sina erfarenheter. Det skapar ett gemensamt mål som alla vill uppnå och det finns en tillit i alla 
relationer i projekten. (Respondent 9) 
  

”Finns det ett enda ord som jag ska beskriva fördelen med det här  
samarbete så är det trygghet.” (Respondent 7) 

 
En stor fördel är den flexibilitet som görs tillgänglig i projekt mellan PD och Hus, man kan göra 
ändringar relativt smärtfritt utan att det blir en stor process. Beslutsprocessen blir betydligt kortare och 
en tids- och kostnadsbesparing görs i jämförelse mot externa beställare. I fall med externa beställare tar 
sådana beslut längre tid och kostar mer pengar, annars är utgångspunkten att om ett mervärde skapas så 
gör man nästintill alltid den föreslagna åtgärden.  (Respondent 10) 
 
Man kan genom hela projektets gång bolla idéer, inte bara mellan PD och Hus utan även med 
underentreprenörer. Tack vare detta kan man ta del av allas kunskap och erfarenhet för att komma fram 
till bästa sätt att arbeta på samt att man får större förståelse för de olika parternas områden. (Respondent 
4) Utbytet av idéer och åsikter sker ofta på ett informellt sätt vilket gör att problem inte behöver gå runt 
i olika led och utredas på ett lika formellt sätt som det görs i externa projekt. Istället kan man snabbt 
diskutera frågor och lösa problem på plats istället för att vänta in svar i flera dagar, något som spar både 
på tid, pengar och tålamod. (Respondent 13) 
 
Då Hus är med i så tidigt stadie får hela projektet tidigt ett produktionstänk så att produkten blir mer 
rationell. Detta skapar lättare en tydlig målbild från alla delar i projektet då man har hänsyn till alla från 
projekteringspersonal till produktionspersonal. (Respondent 9) Med det nära samarbetet där man arbetar 
så pass nära så lär sig de olika parterna vad de andra värderar. Hus har efter ett antal projekt lärt sig vad 
PD går vinst på i slutändan och PD vet hur man projekterar byggbara hus. I och med att man kommer 
från samma företag finns det även en annan vilja att det ska gå bra för den andra parten och därmed är 
man snabb på att säga till om något går i fel riktning. (Respondent 14) 
 

 
7.2. Problematik 
 
Då det emellanåt blir vissa missuppfattningar om vem som har vilket ansvar så behövs det mer officiella 
gränsdragningar som ligger som utgångspunkt av vad som förväntas av olika personer. Ibland skickas 
frågor omkring till olika personer eftersom man inte vet vem som är ansvarig för frågorna, eller vem 
informationen ska till. När PD ska ta fram ett investeringsunderlag är det oklart ibland vad som förväntas 
från Hus samt att insikten i PD:s verksamhet upplevs som begränsad. En del är att förstå den andres 
uppgifter bättre, att kunna delge rätt information till rätt person. (Respondent 6) Nackdelar med den 
otydliga gränsdragningen är att vissa frågor ges otydliga rutiner, oklart vem som dokumenterar vissa 
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saker och svårigheter uppstår när personer byts ut. Det behövs strukturerade personer för att projekt med 
PD ska fungerar. (Respondent 4) 
 
Mycket av de projektspecifika detaljerna blir ibland för avancerade för att skriva ner i ett avtal, utan 
dessa detaljer hamnar istället på en handfull individer där deras förmåga att omsätta dessa detaljer blir 
avgörande. Personkemi och bra förutsättningar för att personerna ska stanna kvar blir avgörande för 
projektets fortsatta framgång, personalomsättning på nyckelpersoner är en stor utmaning. Utmaningen 
ligger i kommunikationen till den nya personen, att säkerställa att informationen förs över och att det 
inte blir ett informationstapp. Att jobba kontinuerligt med att skapa trygghet hos personalen i projekten 
är viktigt, då goda relationer inte går att reglera med avtal och mycket av samarbetet ligger i den relation 
och tillit PD och Hus har till varandra. (Respondent 7) 
 
För att driva ett lyckat projekt behövs det personer som arbetat tillsammans i partneringavtalsprojekt 
tidigare då de har förmågan att skapa en kultur där alla förstår vilka drivkrafter som finns i projektet, 
förstå vad slutkunden vill ha och vilka beslut som behöver tas vid en viss tidpunkt. Att ta in enbart nya 
personer gör det problematiskt med informationsöverföringen. Mycket erfarenhet och kunskap finns 
idag på individnivå men det är förmågor som skulle behöva spridas till projektet som helhet och all 
involverad personal. (Respondent 9) 
 
Enligt en undersökning NCC gjort är yrkesarbetare den yrkesgrupp som är mest kritiska till om 
organisationen i projektet är kostnadsmedvetet eller inte. Man har inte lyckats förmedla informationen 
till den grad att yrkesarbetarna få den överblick som önskas. Hade de förstått helheten bättre hade 
projektet upplevts som mer genomtänkt och det blir en annan stämning på projekten om personerna 
upplever att det är genomtänkt. Personer som arbetar i partneringavtalsprojekt behöver vara lämpade för 
en specifik uppgift, det går inte att ta en godtycklig person och tro att det ska fungera. (Respondent 14) 
 
I och med att man vill starta produktionen så snabbt som möjligt finns det sällan helt färdiga handlingar 
och därför måste produktionen ibland stanna upp för att vänta in beslut om vad som gäller.  Detta kan 
leda till frustration i produktionsskedet och att en del arbete behöver rivas ner och göras om.  
(Respondent 11) 
 
 
7.3. Avslutande reflektioner 
 
I detta kapitel framgår författarnas syn på arbetssättet i projekt mellan PD och Hus utifrån besök på 
arbetsplatser samt intervjuer. 
  
 
7.3.1. Arbetsgång 
 
Upplägget i projekten mellan PD och Hus och deras nära samarbete är något som man bör försöka 
implementera mer i externa samarbeten också. Genomgående i alla intervjuer har varit att alla är väldigt 
nöjda med arbetssättet och att man känner att man blir hörd och sedd mer än i andra projekt. De som 
jobbar på Hus får chansen att påverka hur projektet utformas och de som jobbar på PD får en väldigt 
mycket bättre produktionsförståelse än vad andra beställare har.  
 
En stor skillnad från hur den dokumenterade samverkansprocessen ser ut är att de olika faserna går 
omlott istället för att till exempel Fas 1 måste vara klar innan Fas 2 påbörjas. Ser man endast till 
produktionen kan det vara mer kostnads- och tidseffektivt att starta byggandet efter all projektering är 
färdig, men ser man till projektet som helhet sparar man oftast tid och pengar genom att köra dem 
parallellt. Då inte alla hyresgäster är bestämda vid produktionsstart vinner även slutprodukten på att 
man arbetar parallellt då det går att anpassa byggnaden efter de önskemål hyresgästerna har under 
byggets gång.  
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Val av system och digitala verktyg har personalen i Projekt 1 gjort på ett väldigt bra sätt där det är tydligt 
från början vart vilken information ska vara, hur man kommunicerar information och noggrannhet med 
uppdatering av handlingar. I och med att PD och Hus är från samma företag bör utvecklingen på hur 
system används och hur man bäst ser till att båda parterna har tillgång till rätt information. Detta är något 
som bör läggas mycket vikt på då man kan gå miste om mycket information man gjort ett ogenomtänkt 
val och måste byta under arbetets gång 
 
 
7.3.2. Ansvar och roller 
 
Gränsdragningarna mellan PD och Hus finns dokumenterade, dock följs det inte helt men det finns att 
falla tillbaka på om det blir osäkerheter i vilken part som har vilket ansvar. De gränsdragningslistor som 
finns är inte anpassade efter projektens förutsättningar utan är i princip lika oavsett vilket projekt man 
tittar på. Då det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilka personer som är i projektet och hur bygget 
i sig ser ut skulle det vara fördelaktigt att gränsdragningslistorna rättade sig efter det specifika projektet.  
 
Ansvarsfördelning på specifika roller är dock ingenting som finns dokumenterat, dock skulle det 
underlätta om det fanns. Genom att ha en tydlig gränsdragningslista beträffande ansvar på individnivå 
samt tydliga beskrivningar om vad som ingår i varje roll kan man minska antalet frågor som skickas 
runt utan att någon tar ansvar för dem. Den öppna och hjälpsamma kulturen ska bevaras och de olika 
roller kan ha god hjälp av varandra att lösa problemen, alternativt överlåta ansvaret vid 
överenskommelse men det viktiga är att alla vet vem de ska vända sig till gällande vilka frågor.  
 
Att skapa dessa gränsdragningslistor är något som detta arbete inte hade möjlighet att täcka då det är ett 
arbete som kommer ta tid och kräva mer resurser. Det behöver vara personer som har mycket 
erfarenheter från arbetsgången och tydlig bild av vilka ansvarsområden som passar vilken roll. 
 
Då det inte finns någon plan för hur man tar in ny personal gör man det olika från projekt till projekt 
och beroende på vilken position personen har. Även om inte alla i projekten måste förstå helt och hållet 
vad de olika parterna gör, är det fördelaktigt i att veta det generella målet med dels projektet men också 
med samarbetet.  
 
 
7.3.3. Arbetsmiljö 
 
Känslan man får av intervjuerna är att de alla anser att detta är i princip så nära ett optimalt sätt att arbeta 
på. Man trivs på jobbet, man uppmanas ifrågasätta och testa nya saker och de problem som uppkommer 
löses gemensamt på bästa möjliga sätt. De som även arbetat i projekt med extern beställare märker stor 
skillnad på hur man behandlar varandra, något som förmodligen beror på de förutfattade meningar 
beställare och entreprenörer har av varandra sedan länge i branschen. I den perfekta av världar skulle 
denna typ av kultur och samarbeten försöka implementeras i externa samarbeten också då det är till allas 
vinning att finna gemensamma mål att arbeta mot.  
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8. Slutsats 
 
Målet med rapporten är att utforska fördelar och nackdelar med den arbetsprocess PD och Hus använder 
i dagsläget. Arbetet ska även se över framtida rutiner och föreslå lösningar för att optimera samarbetet 
mellan parterna.  
 
De frågor som rapporten avser besvara är följande 

• Vad finns det för förbättringspotential i samarbetet mellan PD och Hus?  
• Hur kan erfarenheter från tidigare projekt bevaras på ett bra sätt? 
• På vilket sätt hanterar man ny personal i partneringavtalprojekt och hur kan det förbättras? 

 
8.1. Förbättringspotential i samarbetet 
 
PD och Hus har enligt både författarna och anställda på NCC funnit ett sätt att arbeta som skapar bra 
byggnader och en trevlig arbetsmiljö. De har en ömsesidig tillit och respekt som saknas i externa 
samarbeten, något som borde värderas högre. Dock kan den nära relationen orsaka att kommunikationen 
till viss del blir väl informell och beslut kan hamna på individnivå istället för att dokumenteras på väl 
vald plattform där all involverad personal har tillgång till informationen. Genom att till exempel använda 
sig av ett digitalt post-it-system där beslut och information dokumenteras med enkla ord och en signatur 
blir det enklare att återkoppla till rätt person om det uppstår frågetecken i efterhand.  
 
Den nära relationen bidrar också till att gränserna mellan parterna och rollerna ofta smälter samman och 
man hjälps åt med problem som uppstår, något som många situationer är positivt för projektet och ökar 
kunskapen hos de anställda. Problemet uppkommer när det finns frågor som ingen blir ägare till som då 
antingen förflyttas runt eller glöms bort. Genom att ta fram en tydligare gränsdragningslista, inte bara 
över vilka parter som ska göra vad, utan även vilken roll som har vilket ansvar och äger vilka frågor, 
kan man alltid falla tillbaka på den listan för att se avgöra vem som ska plocka upp frågan.  
 
8.2. Att tillvarata erfarenheter 
 
Då samarbetet fungerat så pass bra i tidigare projekt ökar kravet på att nyttja de erfarenheterna för att 
fortsätta i samma spår. I dagsläget ligger mycket av det ansvaret på de personerna som varit med i 
tidigare projekt och därför vet vad som fungerar bra men så kommer inte fallet alltid vara. Det är därför 
viktigt att dokumentera och utvärdera projektet, både under arbetets gång och efter, för att dels använda 
de bra lösningar som använts i tidigare projekt men också för att inte göra om samma misstag. Detta 
måste vara ett ansvar som ligger på alla nivåer, både det som gäller i dagliga situationer men även när 
det kommer till beslutshantering på högre nivå. Om alla i projektet dokumenterar erfarenheter under 
arbetets gång i en lättillgänglig databas går det sedan att sammanställa den informationen. Vid nästa 
projekt kan man söka i databasen på erfarenheter för att komma fram till om det har gjorts tidigare eller 
inte och om det har fungerat bra om det har gjorts och därefter ta ett beslut för kommande arbetsgång.  
 
 
8.3. Inkluderande av ny personal 
 
Då projekten hittills har haft delvis samma personal i organisationen har möjligheterna för ny personal 
att ta en tydlig plats inte varit den lättaste. Mycket information om arbetssätt och ansvarsområden är på 
individnivå och då den informationen är väldigt självklar för de som arbetat i projekten tidigare finns 
risken att ny personal inte får del av den. Skulle gränsdragningslista över ansvarsområden i projekten 
skapas ökar chanserna att fler individer kan ha möjligheten att arbeta och passa in i de interna projekten. 
Om varje roll har en tydlig beskrivning minskar beroendet av att det måste vara specifika individer som 
är på plats. Att NCC erbjuder en workshop över hur arbetet går till och partneringavtalsprojekten är 
uppbyggda en gång varje kvartal skulle förkorta den nya personalens inlärningstid.   
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9. Rekommendationer  
 
9.1. Rekommendationer till vidare studier 

 
• Utforska hur relationen mellan NCC Building och extern beställare kan förbättras 

genom att efterlikna samarbetet mellan PD och Hus. 
 

• Utforska vilka ekonomiska skillnader det finns mellan projekt Hus/PD och Hus/extern 
beställare 

 
9.2. Rekommendationer till företaget 
 

• Skapa tydliga gränsdragningslistor och ansvarsbeskrivningar för respektive roll för att 
förenkla processen att ta in ny personal i samarbetet. 

 
• Arbeta för att få skapa bättre relationer mellan beställare och entreprenör i externa 

samarbeten för att skapa bättre arbetsmiljö 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Exempel på intervjufrågor och svar 
 
 
Hur skulle du säga att din process ser ut för din från din position idag? När kommer du in i projekt? 
 

• Som fastighetsutvecklare kommer du in jättetidigt. Jag har ju för min egen del fått frågan 
tidigare om jag vill bli fastighetsutvecklare men går inte riktigt igång på dom här supertidiga 
skedena och allt med detaljplaner. (Respondent 12) 
 

• Processen är bra, som vi jobbar i Herrjärva och K21 är nog nära det som är optimalt. Jag skulle 
kunna påstå att det sättet vi jobbar på här och med de samarbete mellan människor är det som 
funkar bäst i hela Sverige. I Göteborg funkar det inte alls lika bra, även lite svårare på Hangare 
då det inte är samma människor som jobbade, ny organisation från Hus som inte är så van (inte 
erfarenheter från Torsplan ex.) Då är det ännu viktigare att definiera processen och att det finns 
med text eller historier, berättande på hur det gått tidigare och varför vi gjort som vi gjort. 
Erfarenhetsåterföringen sitter nu på individnivå, viktigt att ha med sig personer som jobbat i 
liknande projekt tidigare annars är det svårt att få det att fungera. (Respondent 7) 

 
Hur skulle du säga att som ny person välkomnas till projektet? Manual, systemtillgång? 
 

• Det finns projektbeskrivningar osv men det fångar inte helheten. Vi gör en partneringdeklaration 
som till viss del fångar nån slags intention om vad vi vill, men man måste nog in och uppleva 
att man blir bemött på ett annat sätt. Folk märker att det är en annan stämning, finns förtroende 
och litar på varandra, men ställer krav. Förstår kulturen. Nackdelar, litar på kulturen så pass 
mycket att man inte tar sig tiden att förklara alla gånger. Kan bli förvirrande för människor om 
man inte får tydliga förklaringar, vissa saker är så självklart för de som varit med ett tag. Tar 
lite längre tid att komma in, är man inte med från början i projektet är man inte mer på 
workshops osv där man sätter kulture. Behöver kanske jobba med det. (Respondent 7) 

• Steg 1 att sätta sig in i projektet i sig. Förstå sig på byggnaden. Därefter introducera för personer 
sen förstå och lära sig systemen. Mest fokus ligger på att förstå sig på byggnaden, inte så mycket 
på att förstå sig på processen. Problematiskt om en person kommer in och inte förstår vem man 
ska gå till med vilka frågor. En del juniora som inte riktigt vet hur en process går till. Inte vet 
vad som är kritiskt och vad som kan skjutas på. (Respondent 4) 

 
 
Finns det någonting du tror skulle vara fördelaktigt att ta in från samarbete med extern beställare i 
samarbetet mellan Hus och PD? 
 

• Tydlighet kan man alltid jobba med, det är det man tappar lite när man jobbar mer informellt 
och det behöver man ändå tänka på. Man måste ha i åtanke att på en dag kan hela organisationen 
bli utbytt och det kommer nytt folk som ska förstå sig på projektet och samarbetet och då måste 
det finnas dokumenterade överenskommelser. Kanske beskriva processer lite tydligare. I externt 
kan man ibland vara lite tuffare, det skulle PD också kunna vara. Det är sällan vi kommer med 
en avstämd tidplan till ett byggmöte och man slarvar lite med vissa formaliagrejer, bör man 
kanske bevaka. Till viss det är det ett pris man får betala för fördelar men man får ha i 
bakhuvudet. (Respondent 7) 
 

Hur tycker du generellt att samarbetet mellan PD och Hus fungerar? 
• Dom jag har varit med i har det fungerat väldigt bra. Jag tycker att det varit ett öppet 

samarbetsklimat, en öppen kommunikation och man har inte dolda agendor. Utan jag upplever 
att man är ärlig med varandra och att man spelar med öppna kort. Så att kommunikationen 
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tycker jag har varit väldigt bra. I dom här tidiga skedena och sen även när projekten är igång. 
(Respondent 10) 
 

• Här i Stockholm funkar det jättebra, det har funkat extremt bra… det började med att när vi 
gjorde Kungsbron då var katastrof. Och det var lite efter det som vi sa att så här kan vi inte hålla 
på, och då bildade vi en arbetsgrupp som jag, nu var jag borta dom 2 åren, dom första men när 
jag kom tillbaka så kom jag in i det där också och då var det fokus på att vi kan inte ha en 
utvecklingsavdelning och en byggavdelning som inte kan jobba ihop, det finns liksom ingen, då 
har vi inget existensberättigande, så kunde vi ta med oss dom negativa erfarenheterna från 
Kungsbron och, kunde vi ha med oss in som varnande exempel, sen har vi jobbat med torsplan 
1, torsplan 2 och ute i brunnarna (logistiklokalerna tolkar jag det som) och det har funkat bra, 
det har funkat riktigt bra med torsplan 1 och torsplan 2. Där var det samma människor hela 
tiden, ni funkade det lite sämre i… det är en mognadsfråga och ett nytt sätt att tänka och det 
passar inte alla. Och det tar lite tid att bygga upp förtroende, och sen har vi tagit upp det här i 
järva krog och även i bromma. Där är det, några personer som varit med i torsplan 1 och torsplan 
2, där funkar det bra men det kanske inte fungerar lika bra som här. Sen ute i landet i Göteborg 
och Malmö så har man inte alls samma samverkan. (Respondent 12) 

 
Vad tror du att det var som inte funkade fram till för sju år sedan?  
 

• Man drev ju projekten som två olika parter. Och man bråkande inför gemensamma kunder om 
småsaker. Det skapar ju inget mervärde att vi sitter och tjafsar i 5 timmar om en ÄTA det är ju 
ett nollsummespel som kommer upp till Tomas Carlsson, det är ju bara frågan om det kommer 
ifrån höger- eller vänsterhanden. Vi la jättemycket tid på att bråka om interna vinstfördelningar. 
Vi hade inte alls samma drivkraft och vi hade inte samma morötter utan dom hade sin agenda 
och vi hade våran. (Respondent 12) 
 

Var avtalen sämre formulerade då? 
 

• Nää, om man torrläser det avtalet så var det inget fel på det, utan det var ett partneringavtal men 
det efterlevs inte. Och historiskt sett har vi haft både bra och dåliga projekt, utan det har varit 
väldigt personberoende och vilken inställning organisationen och personerna hade. Så parallellt 
man byggde Västerport där var det ett mer ABT-avtal men där samverkade man jäkligt bra. Vi 
var ju lite avundsjuka på dom att dom kunde får det att fungera så bra utan att dom hade en 
avtalsmodell som stödde det. Medans vi hade ett avtal men det efterlevdes inte. Utan det blev 
bara skit. (Respondent 12) 
 

Vilka är de största utmaningarna i att beslut tas sent i projekten? 
• Det är väl att skapa en kultur där alla förtår vilka drivkrafter vi har, förstår vad som är viktigt 

för slutkunden och förstår att man behöver vara tydlig om man är beroende av ett beslut, förklara 
att jag behöver det den här tiden och vad det påverkar, skapa en kultur där alla våga säga till om 
sånt. Kommer man från ett projekt där man har gått på ren ÄTA-hantering och är väldigt duktig 
på det, då kanske man är mer van att få serverad från beställaren att ”pang, gör det, nej det är 
inte ditt uppdrag, du behöver inte tänka bara göra det som är på dessa handlingar” så blir det 
kanske en chock att komma till ett projekt där vi vill ha med folk i skapandet av produkten. 
Samtidigt så ska Buildings huvudfokus vara att producera det här och det kräver sin tid och man 
kan inte vara med och tycka om allt. Det gäller att hitta balansen och tidpunkterna för ”hur länge 
kan vi låta bli att bestämma oss?”. Vissa saker är ju en väldig fördel att inte behöva besluta oss 
om men till slut kommer vi till en punkt att om det ska vara klart här måste vi ta ett beslut där. 
Det är största utmaningen, att få den förståelsen genom hela projektet. Här har vi även valt att 
handla upp installatörer på den här modellen (som de har gjort på Herrjärvan, prata med Tomas 
om skillnaden på om att ha installatörer på traditionellt sätt vs den här modellen), vilket leder 
till att installatörer kan hjälpa till att hitta lösningar som är bäst för hela projektet och inte bara 
sin del för de har helt enkelt skapas ett ekonomiskt incitament. Det är det som jag tagit med mig 
från att jobbat på olika sidor bordet är att det är otroligt viktigt att jobba med målbilden och vara 
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väldigt tydlig men målbilden för projektet. Då måste man tänka vilka i projektet jobbar vi med, 
man måste skapa en målbild som är nära de jag pratar med. Kanske inte ska prata TB-nivåer 
med någon långt från organisationer, då kanske man pratar mer tider och delkalkyler. Försöker 
bryta ner mål som är nära sitt dagliga arbete och det är en utmaning i alla projekt, inte bara 
samverkan, men när det blir ett lite luddigare upplägg i samverkan så blir det ännu viktigare att 
ha det tydliga målarbetet. 

 
 
Har ni någon hänsyn till underentreprenörers förslag? 
 

• Absolut, de är ju med i samma incitament som Building. När Buildings arvode varierar, varierar 
även underentreprenörernas (el, rör, vent, till viss del stomme) arvode. Detta är för att vi vill att 
de ska vara engagerade, både i planering och produktion men även i produktval och hur vi löser 
problem så vi sitter jättetajt med dem. Vi är jätteberoende av att de agerar och är engagerade 
och kreativa, det är då vi kan göra det här riktigt bra lösningar som är ekonomisk bra och klarar 
de krav vi ska ställa. Vissa av UE har varit med på Torsplan och funkat väldigt bra, några är nya 
men också funkat bra. Det roliga är ju det är att vara med och prata med elprojektörer och 
elentreprenörer och prata belysning och sensorer. I eftermiddags har vi ett möte om dörrar för 
det är lite struligt, då är det med hyresgästen och deras installationssamordnare, elektriker, 
elprojektören, brandprojektören, säkerhetprojektören och deras anbud och vår 
projekteringsledare. Då får man vara med i hela den grytan och se vad som pågår, möjlighet att 
vara med och påverka. Kanske se att om man gör på ett visst sätt blir det bra för alla eller för 
majoriteten. Alla kanske inte blir supernöjda varje gång men då får de ”fördel” nästa gång. Det 
blir inte bara serverat att ”så här gör vi”. (Respondent 14) 

 
 

Om Building kommer med ett förslag endast baserat på erfarenhet, hur värderar ni det då? 
 

• Det beror på hur avgörande förslaget är. Skulle det påverka hela projektets ekonomi så granskas 
det noggrant. Det beror även på vem det kommer ifrån, kommer det från någon jag vet brukar 
ha väldigt bra förslag där det aldrig blir strul, då kanske man inte granskar det lika noga. Men 
det är klar att vi tar hit den referenspersonen, åker och kollar på saker för att kontrollera. Men 
det är väl där vi har kommit så pass långt i den här organisationen att man vet att tex platschefen 
vet vad som är viktigt för PD och våra hyresgäster så då finns ett högt förtroende. Kommer det 
däremot någon underentreprenör som vi aldrig har jobbat med förut och föreslår något är då vill 
man kanske veta varför man vill göra på det sättet, vad finns det för fördelar för entreprenaden, 
hyresgäster, förvaltning, tid osv. Vi brukar vara ganska snabba i att ta beslut om det inte är allt 
för komplicerade. I det här projektet är det lite annorlunda för det finns delar i projektet som vi 
inte kan ta beslut om. På Torsplan kunde vi sitta på projektet och bestämma vilken typ av fasad 
vi ska ha ganska snabbt, här har hyresgästen (NCC) varit med och tittat på fasaden i 15 vändor 
och det har tagit ett år att bestämma vilken färg det ska vara så det har varit en av våra största 
problematiker och det är lite ovant både för PD och Building att hyresgästen är det största 
utmaningen och det har nog även hyresgästen förståelse för. De har ett annat krav än en vanlig 
hyresgäst och för oss blir det lite prestige att göra det snyggt, det är ändå vi som ska jobba där 
inne sen. Jag vill kunna säga stolt att det här var ett bra projekt och det som det som kan skapa 
mest frustration är när någon tar beslut som en själv inte tycker är den bästa lösningen. 
(Respondent 14) 

 
Om man tar sig tid att få allt klart innan, billigare, kortare byggtid? 
 

• Billigare, ja. Tidigare nej. Vinner i längden på att börja så snart som möjligt. Men dyrare pga 
dyrare nödlösningar. Men det kompenseras att man blir färdig, slipper ligga ute med pengar och 
därmed kan få hyresgäster tidigare/sälja tidigare. Totalekonomiskt bättre att börja tidigare. 
(Respondent 4) 
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Hur mycket ifrågasätts det material som kommer och bara är baserat på erfarenhet från PD:s sida (från 
PD till Hus)? 
 

• Grunden i projektet är en plattform som i huvudsak används men man kan även använda 
buildings erfarenhetssiffror kring andra projekt men där finns det stor potential att förbättra det. 
Det finns inget tydligt strukturerat arbete från buildings sida när det gäller detta, som har nått 
projekten iallafall, det är mer på personnivå. Det är mycket på individnivå som man skulle 
behöva förmedla lite bättre. Organisationerna bygg mycket på individnivå. Ska man bedriva 
den här typen av projekt, den här storleken, behöver man ha personer som har jobbat 
tillsammans förut, det är väldigt tungt om man enbart tar nytt folk. (Respondent 9) 

 
 
Tror du det skulle vara fördelaktigt om det fanns lite mer officiella gränsdragningar på vem som gör 
vad i de processerna? 
 

• Kanske, lite grann vem som förväntas göra vad så man har det som utgångspunkt. Sen kan man 
utifrån respektive fråga sen kan man diskutera sinsemellan vem som faktiskt har mest input i 
den frågan. Nu skickas mest vissa frågor runt utan att någon tar ansvar för dem. Jag kan uppleva 
att det blir ostrukturerat, vet inte vem som äger vilken fråga och vad som PD har för krav om 
att ta fram investerings PM som inte Hus har direkt är involverade i men måste ta fram en färdig 
kalkyl inom en vecka vilket inte är hållbart. I och med att det är så många led skulle det vara 
bra att sätta sig ned och förstå sig på vad som måste levereras från vilken part för att arbetet ska 
fortgå i god tid. Jag upplever att jag inte har fått förståelsen om kritiska lägen som PD har med 
parter utanför själva projektet. (Respondent 6) 

 
Finns det någon annan förbättringspotential i samarbetet mellan PD och Hus förutom att ha större 
insyn i systemen? 
 

• Man kan aldrig vara nog tydlig med vart projektets värde ligger, vad avgör om projektet blir av 
eller inte. I vissa projekt är man väldigt duktiga på att förmedla till alla i projektet tex hur viktig 
varje kvadratmeter uthyrbar yta är, kanske till och med sätta en siffra på hur mycket pengar 
varje kvadratmeter är planerad dra in så man får en förståelse och vilja hos alla att man vill göra 
så gott man kan för att få ut så många kvm som möjligt. Även hur man hanterar hyresgäster är 
viktigt att förmedla. (Hus har försökt ta fram ett förslag/checklista på saker man ska komma 
ihåg men PD har inte visat något intresse för.) Hus har kontakt med projektledaren från PD men 
så kommer plötsligt uthyraren från PD in och har kontakten med hyresgästen och då ska den 
uthyraren plötsligt vara informerad om allt och då ska Hus kalkylera på hyresgästens underlag. 
Det kan komma en ny skiss i veckan som Hus ska prissätta, korta intervall som sedan ska bakas 
in i ett kontrakt som sedan ska bli ett avtalsunderlag. Mycket som ska ske på kort tid som måste 
stämma och sen gälla hela vägen ut. Hyresgästen vill ha de kvadratmeter den betalar för. Idag 
sker denna kommunikation bara via mail och word-mallar, en bättre plattform för detta skulle 
vara bra. Man kan kika på hur det går till i externa stora fastighetsutvecklare som även förvaltar 
och löpande hittar hyresgäster som måste ha bättre system. Vi kan inte så mycket om det men 
vi måste kunna ge input, prissätta och ge snabba svar och då måste vi ha en tydlig process och 
komma fram till vem äger vilken del av processen, vem ska leverera planlösning, vem ska 
prissätta den, vem ska återkoppla till kunden, vem ska besluta om det är en bra hyresgäst. 
(Respondent 6) 
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Bilaga 2 
 
Gränsdragningslista Projekt 1 
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Bilaga 3 
 
Gränsdragningslista Projekt 2 
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